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RESUMO: Esta pesquisa tem como principal finalidade uma revisão conceitual sobre a importância dos 

processos de auditoria interna no ambiente empresarial. Como justificativa, ficam expostas neste trabalho, 

evidências sobre a eficiência da implantação deste modelo de controle e os benefícios encontrados nesta 

importante ferramenta. Para isso, foi utilizado o método de revisão bibliográfica, na qual, através da 

literatura e dos modelos conceituais pré-existentes, busca-se fazer uma análise acerca do objetivo exposto. 

Sendo assim, a pesquisa se ampara, se estrutura e conclui-se sobre uma visão acadêmica, conceitual e 

revisional, sobre a importância e os benefícios da adoção de modelos de auditoria interna empresarial, 

levantando pontos que são primordiais para bons procedimentos de controle e gestão. 
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ABSTRACT: The main purpose of this research is a conceptual review of the importance of internal 

auditing processes in the business environment. As a justification, this work presents evidences about the 

efficiency of the implementation of this control model and the benefits found in this important tool. For 

this, the bibliographic review method was used, in which, through the literature and pre-existing 

conceptual models, an analysis of the above objective is sought. Thus, the research is supported, 

structured and concluded on an academic, conceptual and revisional view, on the importance and benefits 

of adopting corporate internal auditing models, raising points that are essential for good control and 

management procedures . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Silva e Mercial (2019), a auditoria prática teve seu início na 

área contábil principalmente a partir da Revolução Industrial no século XVIII, com o 

surgimento das indústrias e do capitalismo, sendo consolidada e conceituada na 

Inglaterra como um meio para garantir a estabilidade econômica e financeira das 

empresas que surgiram neste período.  

A evolução do termo auditoria e as questões práticas que lhe envolvem, veio 

como consequência das mudanças nos padrões de vida e conquistas do próprio ser 

humano, então é impossível falar da história da auditoria sem entender as modificações 

e evoluções que ocorreram até a criação e manutenção das indústrias. Auditoria interna 

vem sendo comentada desde 1949 no Brasil, logo, que contadores identificaram sua 

ligação com controles internos e controles contábeis. 

Com a evolução da internet e a expansão dos negócios, a administração das 

empresas constatou que seria preciso dar mais atenção examinando e avaliando melhor 

suas atividades, com isso criaram a auditoria interna. Um setor independente, que para 

uns tem a função fiscalizadora e para outros tem como objetivo fornecer análises junto a 

outros setores a fim de assessorar os membros das organizações.  

Porém, independente das linhas de raciocínio, a auditoria interna é de grande 

valia para a correta apuração dos impostos. A auditoria interna é hoje em dia um setor 

muito importante principalmente para as empresas de grande porte. Para aceitação da 

auditoria interna, é preciso que a organização tenha criado uma política interna, que 

introduza a auditoria como fonte de informações que irão auxiliar os administradores 

nos setores aos quais são responsáveis. 

O objetivo principal da auditoria pode ser descrito, como o processo pelo qual o 

auditor se certifica da veracidade das demonstrações financeiras preparadas pela 

companhia auditada. Em seu exame, o auditor, por um lado, utiliza os critérios e 

procedimentos que lhe traduzem provas que assegurem a efetividade dos valores 

apostos nas demonstrações financeiras e, por outro lado, cerca-se de procedimentos que 

lhe permitem assegurar a inexistência de valores ou fatos não constantes das 

demonstrações financeiras que sejam necessários para seu bom entendimento. 

A independência é condição essencial para se obterem resultados positivos no 

trabalho de auditoria interna. A auditoria interna é uma atividade profissional e tem em 



 

sua essência realizar julgamentos profissionais, que devem ser imparciais, íntegros e 

objetivos, mas que muitas vezes tropeçam na ausência de independência prática. 

Com a expansão das atividades e dos processos, sentiu-se a necessidade de dar 

maior ênfase às normas ou aos procedimentos internos, diante do fato de que, de acordo 

com o crescimento das organizações, o administrador, ou proprietário da empresa, não 

poderia supervisionar pessoalmente todas as etapas das diversas atividades de seu 

negócio. 

A necessidade de as empresas investirem em desenvolvimento tecnológico, 

aprimorar seus controles, reduzir custos, tornando mais competitivo os seus produtos, 

faz com que necessitam de um grande volume de recursos.  

A problemática vem com a expansão das organizações no mercado e o 

desconhecimento de seus administradores da necessidade de auxílio da auditoria interna 

para obtenção de informações corretas da situação patrimonial e financeira da empresa, 

deixa de captar recursos juntos a terceiros, como empréstimos bancários ou abrindo seu 

capital social para novos investidores para investimento das mesmas.  

Este trabalho tem como principal finalidade a exposição conceitual da 

importância da ferramenta de auditoria interna nos processos empresariais. Com isso, 

através da revisão bibliográfica de autores como Gil, Daft, Dias e Beluzzo, Beuren e 

demais autores tradicionais das ciências contábeis. Portanto foi possível reconhecer 

fatores relevantes, que facilitaram a exploração da importância da auditoria interna na 

gestão eficaz. No levantamento pretende-se obter informações diretamente com as 

pessoas envolvidas com assunto pesquisado.  

Assim, para o presente exposto, foi realizada a pesquisa através de estudos, 

livros, artigos e em sites que tratam do assunto em questão bem como na plataforma da 

SCIELO, e as palavras chaves pesquisadas foram “Gestão Empresarial”, “Auditoria”, 

“Tomada de decisão” e “Auditoria Interna”, tendo assim um embasamento eficaz para 

este fim.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. GESTÃO EMPRESARIAL 

 

Gestão e administração são palavras muito comuns no cotidiano empresarial, 

não apenas para os administradores, mas no ramo de negócios em geral, percebe-se 



 

assim, que o termo Administração perdeu seu status, e cedeu parte de seu lugar para a 

Gestão. Alguns autores pressupõem que sejam estas palavras sinônimas uma da outra e 

acabam complementando-se. 

 

O termo gestão é novo, com a força que possui hoje, até mesmo na academia, 

e será difícil assumir algumas constatações. “A verossimilhança tende a 

dominar o espírito da multidão, ou seja, as pessoas aceitam mais o que parece 

verdadeiro do que aquilo que realmente é.” (PLATÃO apud PARRA FILHO, 

SANTOS, 2000, p. 36). 

 

Explicando melhor essa relação entende-se administrar como as ações de 

planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas para atingir de forma eficiente e eficaz os 

objetivos de uma organização. Enquanto gestão engloba todas as funções e 

conhecimentos necessários para através de pessoas atingir os objetivos de uma 

organização de forma eficiente e eficaz. 

Originária do latim gestione, a palavra se refere ao ato de gerir, gerenciar, 

administrar. Portanto, é o mesmo que administração. (AURÉLIO, 1999, p. 985; 

LAROUSSE, 1999, p. 3766). Em inglês é management (PASSWORD, 1998, p. 317). 

Gestão, essa “palavrinha mágica”, pode ser considerada a mais importante combinação 

de técnica, tecnologia, arte e disciplina para buscar o sucesso empresarial na atualidade. 

Em síntese, podemos dizer que gestão é ação. (REDWOOD et al., 2000, p. 3) 

O objetivo da gestão é de crescimento, estabelecido pela empresa através do 

esforço humano organizado, pelo grupo, com um objetivo específico. Dentro de suas 

competências a gestão deve reconhecer problemas, equacionar soluções, criar 

estratégias, introduzir modificações nos procedimentos, pensar preventivamente, 

integrar conhecimentos e exercer o processo de tomada de decisão 

Analisando o parecer de Daft (2005), o conceito pode ser assim expresso: gestão 

ou administração é a realização dos objetivos organizacionais de uma forma eficaz e 

eficiente, por meio das funções administrativas essenciais. Na gestão empresarial deve-

se utilizar todas as funções e conhecimentos necessários para através de pessoas atingir 

os objetivos de uma organização de forma eficiente e eficaz.  

 

2.2. TOMADA DE DECISÃO 

 

A informação é fator determinante do sucesso da empresa, pois é a partir de sua 

interpretação que o gestor toma decisões e formula planos que vão reger o destino da 



 

organização, assim torna-se necessário constituir uma base de informações, pois 

subtende-se que seja como construir uma base para a tomada de decisão. 

 

Nesta era da informação, ou do conhecimento, em que as empresas 

perceberam a grande necessidade de fazer evoluir seus instrumentos de 

gestão, deixando de se pautar apenas pelos indicadores financeiros, abre-se 

espaço para outros indicadores que retratem a situação das diversas 

atividades, traduzindo-as em informações importantes para a ação gerencial 

(CORDEIRO, 2002, p.62). 

 

O estabelecimento de uma plataforma para a coleta de dados e elaboração de 

informações, além de proporcionar facilidades para o fluxo destas por toda a empresa, é 

primordial para vislumbrar a realidade reinante nos ambientes interno e externo. Esse 

fluxo representa o elemento vital da empresa e que precisa ser constantemente 

monitorado visando identificar as funções que enriquecem e as que empobrecem a 

organização. 

A Gestão da Informação (GI), no contexto da Ciência da Informação, adotando 

princípios da Administração, é visualizada como um conjunto de conceitos, princípios, 

métodos e técnicas utilizados na prática administrativa e colocados em execução pela 

liderança de um serviço de informação [...] para atingir a missão e os objetivos fixados 

(DIAS; BELUZZO, 2003, p.65). Para Oliveira (1992), a informação auxilia no processo 

decisório, pois quando devidamente estruturada é de crucial importância para a 

empresa, associa os diversos subsistemas e capacita a empresa a impetrar seus objetivos. 

Stephen e Coulter (1996, p. 126), enfatizam que “a situação ideal para a tomada 

de decisões é a de certeza, ou seja, o administrador pode tomar decisões precisas, pois o 

resultado de cada alternativa é conhecido”. Para uma tomada de decisão mais acertada, 

o gestor necessita não só de informações relevantes, como também de conhecimento 

organizacional. O conhecimento pode ser gerenciado no entendimento de constituir um 

conjunto de atividades que busca desenvolver e controlar todo tipo de conhecimento em 

uma organização, visando à utilização na consecução de seus objetivos 

(TARAPANOFF, 2001). 

 

2.3. MODELOS DE AUDITORIA 

 

Rezende e Fávero (2004) relatam que há uma urgente necessidade de um maior 

controle interno dentro das organizações, a fim de salvaguardar os interesses da 

empresa, a confiabilidade dos relatórios contábeis, financeiros e operacionais dentro dos 



 

procedimentos estabelecidos pela própria empresa. Inquestionável é a importância dos 

controles internos adequados para uma empresa. Os mesmos contribuem muito para a 

diminuição da existência de fraudes e erros, sem descuidar do atendimento às normas e 

legislações existentes que impactem diretamente a sua integridade, reduzindo dessa 

forma, os riscos organizacionais. 

O controle segundo Campiglia e Campiglia (1993) pode ser visto também, como 

uma maneira de garantir a continuidade da empresa, mantendo a entidade em um rumo 

pré estabelecido, em uma perspectiva de gestão, e deve ser entendido como o conjunto 

de informações e de ações cujo objetivo é manter o curso das operações conforme 

desejado. 

Paulo Nunes (2010), define auditoria como uma revisão das demonstrações 

financeiras, registros, transações e operações de uma entidade ou projeto, efetuada por 

contadores com a finalidade de assegurar a fidelidade dos registros e proporcionar 

credibilidade das demonstrações financeiras e outros relatórios de administração. De 

acordo com Almeida (2003, p. 55), “Os procedimentos de auditoria representam um 

conjunto de técnicas que o auditor utiliza para colher as evidências sobre as informações 

das demonstrações financeiras”. 

Segundo Attia [...] atividade da auditoria é fundamentalmente crítica, voltada às 

regras em vigor por força das normas implantadas para o controle do patrimônio, 

testando sua atividade e cerceando as possibilidades de riscos e erros” (ATTIE, 2011, p. 

5). Conforme a resolução CFC nº 1.024/2005, o auditor deve registrar nos papéis de 

trabalho3 informação relativa ao planejamento da auditoria, à natureza, à oportunidade e 

à extensão dos procedimentos aplicados, aos resultados obtidos e às suas conclusões da 

evidência de auditoria. Os Papéis de Trabalho devem incluir o juízo do auditor acerca 

de todas as questões significativas, juntamente com a conclusão a que chegou, inclusive 

nas áreas que envolvam questões de difícil julgamento. 

 

A auditoria consiste em exames de documentos, livros e registros, inspeções, 

obtenção de informações e confirmações internas e externas, obedecendo a 

normas apropriadas de procedimento, tendo por finalidade, verificar se as 

demonstrações contábeis expressam a realidade da empresa, de acordo com 

os princípios fundamentais e normas de contabilidade. (FRANCO; MARRA, 

2001, p. 78) 

 

 
3 Constituem-se em registros permanentes o qual, o auditor efetua a inscrição dos fatos e informações 

obtidos no exercício do procedimento de auditoria. 



 

O Auditor tem acesso exclusivo aos originais de documentos e livros de registro 

da entidade. No caso de as informações constantes de livros e documentos serem 

utilizados para a formação de opinião do auditor, deve ser extraída cópia dos mesmos, 

devolvendo-se os originais à entidade auditada. Para fins de fiscalização do exercício 

profissional, deve-se conservar em boa guarda a correspondência, relatórios, pareceres e 

demais documentos relacionados com a auditoria pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar 

da data de emissão do parecer. 

 

 2.4. AUDITORIA INTERNA 

 

A Auditoria Interna é uma atividade de avaliação independente que atua em 

parceria com os administradores avaliando a eficiência e a eficácia dos sistemas de 

controle de toda empresa, agindo proativamente, observando as políticas já 

estabelecidas e sugerindo melhorias, fornecendo informações precisas e seguras para os 

proprietários e administradores para a tomada de decisão, visando o cumprimento da 

missão da organização. (PAULA, 1999). 

De acordo com a Resolução CFC nº 986/03, a auditoria interna compreende os 

exames, análises, avaliações, levantamento e comprovações metodologicamente 

estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e 

economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos 

integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à 

administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. “A auditoria interna é 

responsável pela avaliação da eficiência e da eficácia da entidade e, portanto, 

corresponsável pelo seu resultado” (PAULA, 1999, p.18). 

Paula (1999) ressalta que a tarefa mais importante da auditoria interna é fornecer 

informações que servem de subsídio para os gestores cumprirem a sua missão. A 

auditoria interna funciona como um meio da avaliação da eficácia do sistema de 

controle interno da empresa, assessorando a administração quanto à veracidade dos 

registros e transações efetuados na empresa, bem como nas demonstrações contábeis. 

Devido a esse fato sua adequada estruturação dentro das organizações é de suma 

importância como suporte à qualidade das informações contábeis. 

A auditoria interna torna-se um componente ativo da gestão interna, fazendo 

com que as suas observações, sejam úteis e essenciais na procura de uma adequada 

gestão de recursos. A sua opinião e visão crítica dos processos, será alicerçada em 



 

evidências que propiciem aos gestores a correta valorização das técnicas utilizadas na 

gestão do negócio, onde a aceitação de mudanças de rumos por parte da gestão depende 

da forma como comunica essa opinião. 

Logo, deve-se conhecer o modelo de gestão adotado pelo órgão de gestão da 

organização, levando à gestão as informações úteis para o objetivo pretendido, para que, 

desta forma, com as informações corretas a tomada de decisão conduza a uma gestão 

eficaz. Apresenta grande relevância para as empresas, ajudando a eliminar desperdícios, 

simplificar tarefas, servir de ferramenta de apoio à gestão e transmitir informações aos 

administradores sobre o desenvolvimento das atividades executadas. Segundo Attie 

(2007) a auditoria interna deve certificar-se de que foram tomadas providências e 

alcançados os resultados esperados ou, então, de que a administração assumiu o risco de 

não tomar providências a respeito das descobertas feitas pelos auditores. 

Pinheiro (2005), defende que o sucesso da auditoria interna passa por um 

processo de alquimia, congregando auditores profissionalmente inteligentes, altamente 

motivados e comprometidos com o sucesso da empresa onde estão inseridos, com a 

responsabilidade de contribuir para a manutenção de um controle interno sadio e 

ajustado aos principais objetivos estratégicos da empresa. 

A auditoria tem sido uma grande aliada da administração e indispensável para os 

aplicadores de recursos, onde as decisões são tomadas quase a todo o momento. As 

informações para a tomada de decisão são necessárias e relevantes para que os 

resultados planeados pela gestão sejam alcançados. 

 

O gerenciamento de riscos corporativos é o processo conduzido em uma 

organização pelo Conselho de Administração, pela diretoria executiva e pelos 

demais funcionários, aplicado no estabelecimento de estratégias formuladas 

para identificar, em toda a organização, eventos em potencial, capazes de 

afetar a referida organização, e administrar os riscos para mantê-los 

compatíveis com o seu apetite a risco e possibilitar garantia razoável de 

cumprimento dos objetivos da entidade. (COSO, pg. 17) 

 

Beuren (2000) elucida que a concepção de um sistema de informação que auxilie 

o gestor a melhorar as suas decisões não depende apenas da identificação dos modelos 

decisórios dos gestores e das suas necessidades informativas. Muitas vezes, torna-se 

necessário repensar o próprio modelo de decisão, além de utilizar informação adicional 

para determinar a probabilidade de ocorrência de cada estado da natureza, a fim de 

reduzir o problema da incerteza. 



 

De acordo com Franco e Marra, têm-se como vantagens da Auditoria Interna, os 

seguintes fatores: 

 

a) Fiscalização e eficiência dos controles internos; b) Assegurar maior 

correção dos registros contábeis; c) Opinar sobre a adequação dos 

demonstrativos contábeis; d) Dificultar desvios de ativos e pagamentos 

indevidos; e) Contribuir para a obtenção de melhores informações sobre a 

real situação da empresa; f) Apontar falhas na organização administrativa; g) 

Garantir maior atenção e rigor dos funcionários contra erros e fraudes. 

(FRANCO; MARRA, 1982, p. 57) 

 

Almeida (2003) sintetiza que a auditoria interna é de grande importância para as 

organizações, ajudando a eliminar desperdícios, simplificar tarefas, servir de ferramenta 

de apoio à gestão e transmitir informações aos administradores sobre o desenvolvimento 

das atividades executadas. Assim pode-se afirmar que a auditoria se trata de uma técnica 

de avaliação, por revisão e análise, com o objetivo de opinar sobre o comportamento 

patrimonial da empresa, sobre a gestão de administradores, sobre a conduta de pessoas 

às quais se confiam bens ou riquezas, sobre o destino de fundos e recursos. 

Por meio da auditoria interna, pode-se prognosticar o efeito com a escolha de 

determinada decisão e, portanto, desempenhar eficazmente as suas responsabilidades no 

que diz respeito ao processo de tomada de decisão, auxiliando os gestores com as 

informações disponíveis, sejam quantitativas ou qualitativas. Diante disso pode-se 

inferir que a atividade de auditoria interna no âmbito da assessoria à gestão, observando 

o cumprimento das suas normas, vem contribuindo sobremaneira para a concretização 

dos resultados das organizações, possibilitando a redução dos riscos a que as empresas 

estão expostas no atual cenário empresarial, acrescentando valor. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, procurou-se mostrar a importância da auditoria interna nas 

organizações, frente a uma nova realidade de um ambiente globalizado, sua 

contribuição significativa para a gestão eficaz dos negócios. Nas organizações a 

auditoria interna deve ser de um "agente visionário", com atitudes e ideias voltadas para 

alavancar resultados, e não somente exercer atividades de controles internos.  O 



 

profissional desta área deve estar permanentemente atualizado, através de estudos 

contínuos, adequando-se e adaptando-se às novas exigências do mercado.  

 Portanto, nota-se, através da pesquisa realizada neste trabalho, que a auditoria 

interna tem peso como ferramenta que auxilia a administração de uma empresa, 

assegurando que os controles internos e rotinas de trabalho estejam sendo habilmente 

executadas e que os dados contábeis merecem confiança.  Logo, através desta 

ferramenta, podemos notar a importância da adoção de instrumentos de exame e 

checagem para a confiabilidade dos processos empresariais. Com isso, podemos 

assegurar de forma mais concreta que os procedimentos internos estejam de acordo com 

o planejado, obtendo garantias de segurança e confiabilidade nos processos internos. 

Em um mercado cada vez mais competitivo, em frenética busca pela ascensão 

econômica, torna-se indispensável um controle interno eficaz, para que a empresa tenha 

um controle de tudo o que realiza, porém somente o controle interno não é válido para 

que se tenham informações totalmente seguras, portanto a auditoria torna se um meio 

necessário para que essas informações sejam de qualidade e segurança, garantindo que a 

empresa atinja as suas metas, ou seja, a auditoria interna serve para realizar análises do 

que lhe é apresentado, verificando a credibilidade das informações apresentadas pelo 

controle interno, e em que pontos devem ser realizados melhorias. 

Porém, com o crescimento das empresas a auditoria encontra-se em constantes 

desafios, pois precisam estar atenta às mudanças ocorridas tanto no meio corporativo 

interno quanto no externo, pois as empresas como a parte interessada no crescimento 

econômico, e na realização da sua missão, precisam ter uma clara percepção dos riscos 

que podem afetar diretamente ou indiretamente a economia da empresa, e para isso é 

preciso que a auditoria interna atue de forma continua, tendo acesso a todas as 

informações pertinentes para que a organização possa ser alertada sobre possíveis 

irregularidades encontradas pelo controle interno. 

A auditoria interna tornou-se uma ferramenta imprescindível para o 

desenvolvimento das organizações, pois a mesma trará benefícios para as empresas que 

tiverem adotado esta ferramenta em seu meio, ofertando assim um crescimento cada vez 

maior, assegurando a qualidade das informações. 

A auditoria interna tem por finalidade desenvolver um plano de ação para 

auxiliar a organização a alcançar seus objetivos adotando uma abordagem sistemática e 

disciplinar para avaliação e melhora da eficácia de processos de gerenciamento de riscos 

com objetivo de adicionar valor, melhorando as operações e resultados de uma 



 

organização. Atuando diretamente no foco de avaliação de gestão de processos de 

gestão, atuando em governança corporativa de gestão de riscos, vulnerabilidade na qual 

as empresas estão sujeitas, entre outras áreas. 

Portanto a auditoria interna deve assumir uma participação proativa no suporte à 

gestão empresarial sendo responsável não somente averiguar as informações obtidas 

através do controle interno, garantindo assim a sua efetividade, como também, por 

propor sugestões de valor agregado soluções que possam contribuir na otimização dos 

resultados, redução de custos, aprimoramento das práticas de controle interno e gestão, 

e o desempenho dos indicadores de desempenho definidos para os diversos processos de 

negócios às atividades e aos negócios das empresas.  

As informações obtidas com as atividades desenvolvidas pela auditoria interna 

substituem as incertezas de como agir na gestão, trazendo benefícios para a estrutura 

organizacional da empresa e para os administradores que necessitam da informação para 

tomada de decisão.  
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