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RESUMO 

 

A auditoria é uma técnica contábil que identifica eventos não condizentes com a atividade da 
empresa, tais como erros, fraudes, imperícia e deficiências no controle interno. O objetivo da auditoria 
é assegurar que as metas administrativas sejam cumpridas e proteger os interesses das 
organizações. A auditoria interna tem por finalidade desenvolver planos de ação que auxiliem a 
organização no alcance de seus objetivos a partir do trabalho de um auditor não vinculado à 
organização, adicionando valores e melhorando as operações e os resultados. O objetivo deste 
estudo consiste em analisar e discorrer, a partir de uma revisão da literatura, a importância da 
Auditoria Interna nas organizações. Este estudo foi realizado a partir da seleção e análise de livros e 
publicações obtidas por via eletrônica. Após a obtenção do material, realizou-se a leitura na integra 
dos mesmos, obedecendo-se os seguintes critérios de inclusão: publicações diretamente 
relacionadas. Verificou-se a partir da realização deste estudo que a auditoria interna é muito 
importante para as organizações, podendo gerar diversos benefícios a partir da prática profissional de 
um auditor interno com um perfil adequado. Dentre os benefícios proporcionados pela prática de 
auditoria interna nas organizações podemos citar a probabilidade de um maior destaque em um 
mercado competitivo, descoberta e proteção contra fraudes, eliminação de desperdícios, evita multas 
fiscais, contribuição com a eficácia e eficiência interna, identificação de dificuldades operacionais e 
sensibilização de pessoal em relação a maior e melhor produção. 
 
Palavras-chave: Auditoria; Auditor Interno; Organizações. 
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ABSTRACT 
 

The audit is an accounting technique that identifies events not consistent with the company's activity, 
such as errors, fraud, malpractice and deficiencies in internal control. The objective of the audit is to 
ensure that administrative goals are met and protect the interests of organizations. The internal audit 
is to develop action plans to assist the organization in achieving its goals through the work of an 
auditor is not bound to the organization, adding value and improving the operations and results. The 
aim of this study is to analyze and discuss , from a review of the literature , the importance of internal 
audit in organizations. This study was conducted based on the selection and analysis of books and 
publications obtained electronically. After obtaining the material, there was the reading in full thereof, 
complying with the following inclusion criteria: publications directly related. It was found from this study 
that internal audit is very important for organizations, which can generate many benefits from the 
professional practice of an internal auditor with a suitable profile. Among the benefits of practicing 
internal audit in organizations can cite the likelihood of greater prominence in a competitive market, 
discovery and protection against fraud, waste elimination, avoid tax penalties, contribution to the 
effectiveness and internal efficiency , identifying operational difficulties and awareness of personnel in 
relation to bigger and better production. 
 
Keywords: Audit; Internal Auditor; Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As organizações passam por decisões a todo o momento, das quais 

necessitam de demonstrações, informações, relatórios com o máximo de 

veracidade, a segurança que a empresa necessita sobre suas informações é de 

grande importância. 

A contabilidade passa por um processo de evolução com o passar dos anos, 

propondo novos estudos que possam contribuir com o surgimento de melhores 

formas de controle de patrimônio a partir da tomada de iniciativas baseadas em 

sistemas de informações que possibilitam a continuidade do sucesso de 

determinadas organizações. (SILVA, 2008). 

Desde seu surgimento, a auditoria contábil tem apresentado grande 

importância para a sociedade em que atua, demonstrando infinitas utilidades de 

serviço, relatório e sugestão. (MARQUES, 2013). 

Neste contexto, o autor ainda refere que as organizações vêm adotando cada 

vez mais a contratação de serviços de auditoria com o objetivo de verificar a 

eficiência de seus controles e obter uma visão real e confiável da contabilidade 

divulgada. (MARQUES, 2013). 

A auditoria interna com sua técnica e procedimentos específicos pode auxiliar 

toda tomada de decisão que existir, verificando também qualquer controle 

administrativo, contábil e financeiro na empresa. 

“A auditoria contábil compreende o exame de documentos, livros contábeis, 

registros, além de realização de inspeções e obtenção de informações de fontes 

internas e externas, tudo relacionado com o controle do patrimônio da entidade 

auditada”. (MARQUES, 2013, p. 20). 

Se a auditoria interna realizada tiver um apoio da alta administração e de seus 

executivos para executar ser trabalho, este será feito de forma eficaz, podendo 

fornecer analises, avaliações, e informações relativas a todas as atividades 

realizadas dentro da organização. 

A auditoria é capaz de vislumbrar toda a estrutura funcional de uma 

organização, o que lhe permite demonstrar, por exemplo, falhas de comunicação e 

ineficiências. (PANASOLO; HOSS, 2014). 

Quanto à auditoria interna, esta assume um papel cada vez mais relevante 

para as organizações, “como função de apoio à gestão, com atribuições mais 
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amplas, com responsabilidades numa gestão eficaz e conseqüentemente na 

sociedade em geral”. (MORAIS, 2014, p. 1). 

O autor destaca também que muito se tem estudado em relação a função de 

auditoria interna nas organizações atuais de todo o mundo. Questiona-se a sua real 

necessidade em tais organizações, como uma atividade que agrega valores ao 

negócio e proporciona rentabilidade e segurança.  

Baseado nas considerações acima, este estudo que apresenta por terma “A 

importância da Auditoria Interna nas organizações” norteia-se na busca pela 

resposta e pelo estabelecimento de uma discussão para a seguinte questão: Qual a 

importância da Auditoria Interna nas organizações? 

A motivação pela escolha do assunto auditoria interna nas organizações 

surgiu a partir do interesse pessoal pela temática e do reconhecimento da 

importância da discussão do mesmo no âmbito da contabilidade.  

O objetivo deste estudo consistiu em analisar e discorrer, a partir de uma 

revisão da literatura, a importância da Auditoria Interna nas organizações. 

Este estudo corresponde a uma revisão analítica da literatura, realizado a 

partir da seleção e análise de livros e publicações obtidas por via eletrônica. O 

mesmo foi divido em três capítulos. No capitulo um abordou-se sobre a auditoria, 

sua historia, e seus conceitos. No capitulo dois discorreu-se sobre a auditoria 

interna, sua importância nas organizações e todo o seu processo de decisão e no 

capitulo três tratou-se do auditor interno e seu perfil. 
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CAPÍTULO I 
 

2 A AUDITORIA 
 

2.1 Auditoria: conceito e prática 
 

A origem latina do termo auditoria, que vem de audire (ouvir), foi ampliado 

pelos ingleses como auditing para denominar a tecnologia contábil da revisão 

(PINHEIRO; CUNHA, 2003, p. 3). 

 
Para atender o mundo globalizado, de uma sociedade moderna composta 
pelas grandes organizações, com o desenvolvimento econômico dos 
países, gerando crescente complexidade na administração dos negócios, 
onde as transações são contabilizadas em real-time, sujeitas às 
determinações fiscais e legais, e devido à criação de normas 
regulamentadoras da profissão, o conceito de auditoria tem-se ampliado ao 
longo do tempo. (PINHEIRO; CUNHA, 2003, p.3). 

 
A auditoria identifica eventos não condizentes com a atividade da empresa. 

Além disso, identificam erros e fraudes, imperícia e deficiências no controle interno. 

(PANASOLO; HOSS, 2014). 

O objetivo da auditoria é assegurar que as metas administrativas sejam 

cumpridas e proteger os interesses das organizações. (PANASOLO; HOSS, 2014). 

Em outras palavras, a auditoria é um método contábil que possibilita a análise 

de dados, “formando assim, suplemento necessário para que o processo, como um 

todo, alcance inteiramente seu alvo, observando que isso se faz de atividades 

organizacionais continuas.”. (SILVA; LIMA; SANTANA, 2014 p.9).  

Podemos afirmar que na prática a auditoria atua como complemento de 

trabalho nas organizações, visando sempre o auxilio de atividades que gerem bons 

resultados administrativos. 

A Figura 1 apresenta de forma esquematizada uma visão geral do processo 

auditoria. 
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Figura 1 - Visão geral da Auditoria. 

 

Fonte: Attie (2000) 

 

O processo de auditoria é dividido em etapas. O Giro PDCA (Plan, Do, Check, 

Action) apresenta um circuito contínuo que abrange etapas de ações, planejamento, 

realização e avaliação, conforme representado na Figura 2 . 

 

Figura 2: Etapas de uma auditoria - o giro do PDCA.  

 

 

Fonte: Programa 5s – Manual do Auditor Interno – Prefeitura da Cidade de São Paulo. 
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2.2 A história da Auditoria 
 

A auditoria é uma técnica antiga de revisão. Em tempos passados utilizavam-

na como uma “avaliação de terceiros sobre os rendimentos obtidos em suas 

entidades” (LUCAS et. al., 2014, p. 1). 

Apesar de corresponder a uma técnica de revisão, normalmente caracterizada 

como Auditoria, “naquela época esse procedimento não tinha esse nome” (LUCAS 

et. al., 2014, p. 1). 

Segundo Cerqueira e Reis (2014, p. 882), é difícil definir o início da história da 

auditoria, “pois toda pessoa que possui a função de verificar a legitimidade dos fatos 

econômico-financeiros, prestando contas a um superior, pode ser considerado como 

auditor”.  

Diante de conceitos distintos relacionados à sua origem, o único fato que se 

pode afirmar é de que a auditoria está presente desde o inicio da atividade 

econômica do homem. (OLIVEIRA; GOMES; PORTO, 2012). 

A auditoria em si nasceu no mundo dos negócios a partir da necessidade de 

expansão de patrimônios. (SILVA; LIMA; SANTANA, 2014). 

 
No Brasil, o desenvolvimento da auditoria surgiu quando o BACEN (Banco 
Central) criou normas oficiais de auditoria em 1972, para o controle do 
sistema financeiro. A obrigatoriedade da aplicação da auditoria teve inicio 
na Bolsa de Valores por meio da Lei 6.385/76, após a regulamentação da 
Lei 6.404/76, Lei das S.A.´s (Sociedades Anônimas). (OLIVEIRA; GOMES; 
PORTO, 2012, p. 2). 

 
Até o início da década de 80 a auditoria baseava-se fundamentalmente na 

análise de documentos. (CARNEIRO; MENDES, 2013, p.5). 

Devido ao rápido crescimento e a grande aceitação da Auditoria, seu conceito 

tem evoluído ao longo dos anos devido às constantes alterações na economia 

mundial. (CARNEIRO; MENDES, 2013). 

Carneiro e Mendes (2013, p. 5) citam que: 

 
Face às profundas mudanças ocorridas no ambiente de negócios, no modo 
de funcionamento e de suporte das operações das empresas, nos últimos 
trinta anos, a auditoria sentiu uma pressão significativa para evoluir e 
encontrar respostas a um meio empresarial cada vez mais complexas. 
Atualmente, as empresas constituem organizações de grande dimensão, 
operando em diversos segmentos de negócio, suportadas por complexos 
sistemas de informação e colaboradores altamente qualificados, pelo que a 
auditoria teve de acompanhar este processo de evolução rápido e de 
extrema complexidade. 
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No cenário atual a auditoria já não é mais vista apenas como uma 

obrigatoriedade ou custo, mais sim como ferramenta de orientação aos 

administradores para a tomada de decisões, tendo função assessorial (CARNEIRO; 

MENDES, 2013). 

Podemos observar que a auditoria apresenta-se como uma ferramenta 

administrativa valiosa às organizações, sendo capaz de gerar diversos benefícios. 

 

2.3 Tipos de Auditoria 
 

Existem vários tipos de auditorias: auditoria contábil, auditoria de 

demonstrações financeiras, auditoria fiscal e tributária, auditoria em segurança de 

informações e auditoria social (MARQUES, 2013). 

As auditorias podem ser classificadas ainda de acordo com as relações do 

auditor com a entidade auditada como Auditorias Internas e Externas. Enquanto as 

responsabilidades básicas do auditor externo estão definidas por lei, as funções de 

auditoria interna variam de acordo com as características de cada organização. 

Neste contexto, a definição do papel do auditor interno é mais complexa do que o do 

auditor externo (MARQUES, 1997 apud CARNEIRO; MENDES, 2013). 

Ambos os tipos de auditoria analisam e avaliam as atividades que são 

exercidas por outros de forma rigorosa e objetiva (MARQUES, 1997 apud 

CARNEIRO; MENDES, 2013). 

Existem diferenciações teóricas e práticas entre as auditorias internas e 

externas, porém, a diferença básica entre elas refere-se ao grau de independência 

existente por parte do auditor para com a organização. Vale lembrar que apesar da 

existência de diferenças operacionais, ambas geram benefícios e devem ser 

escolhidas de acordo com o perfil e as necessidades particulares de cada 

organização. 

A fim de gerar resultados com maior exatidão a auditoria interna se fez 

abrangente, adquirindo atributos que acompanhassem o crescimento de diversas 

atividades na sociedade. Separando assim, conforme Neto e Solonca (2007) a 

auditoria se separa em duas formas de abordagem, auditoria horizontal, a qual o 

auditor tem um tema especifico e o realiza em diversas entidades ou serviços 

paralelamente, já à auditoria orientada  tem um tema especifico também, porem, só 

o realiza em uma atividade especifica. 
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2.4 Áreas específicas da auditoria 
 

O auditor pode se concentrar em uma determinada área, ou seja, escolher um 

dos campos da auditoria para se especializar e se focar, voltando seus trabalhos 

apenas em decorrências das mesmas. Tem sido exigido se estruturar de modo a 

subdividir suas atribuições criando áreas especificas.  

São áreas especificas e tipo de auditoria: 

a) Auditoria da área contábil; 

b) Auditoria da área Operacional; 

c) Auditoria de Gestão; 

d) Auditoria de Sistemas Informatizados; 

e) Auditoria Ambiental; 

f) Auditoria de Qualidade. 

 

2.4.1 Auditoria da área contábil 

 

Esta se examina todo e qualquer documento que esteja relacionado ao 

controle do patrimônio da entidade, podendo verificar se estão de acordo com a 

realidade da empresa e confirmando sua autenticidade nas demonstrações 

financeiras da empresa. Tendo assim a imagem da empresa como um todo, 

podendo passar informações com maior relevância aos seus gestores para suas 

tomadas de decisões.  

 

2.4.2 Auditoria da área Operacional 

 

Com o objetivo de ter uma eficiente administração perante a empresa e seus 

setores, a auditoria da área operacional presta acessória aos seus gestores, 

passando-os obrigações, responsabilidades e os orientando sobre suas funções, 

sendo realizada uma avaliação de toda a empresa para se constatar se podem e 

como podem atingir os objetivos traçados pela administração. 

 

2.4.3 Auditoria de Gestão 

 

Com a participação em reuniões da diretoria, projetos, e comitês operacional-

financeiros esta desempenha suas atividades trabalhando com seus gestores na 
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avaliação dos planejamentos estratégicos e táticos, porem, se sobressai as analises 

sobre fatores como custo / beneficio e processo decisórios dos administradores. 

 

2.4.4 Auditoria de Sistemas Informatizados 

 

É quase impossível imaginar uma empresa sem as aplicações de sistemas 

informatizados, o auditor se envolve no processo de planejar e desenvolver testes e 

aplicações dos sistemas para avaliar a amplitude do controle interno contido no 

sistema de processamento eletrônico de dados, verificando o grau de segurança 

perante toda a parte de registro e sua confidencialidade, assegurando também a 

integridade física dos equipamentos. 

 

2.4.5 Auditoria Ambiental 

 

Através de exames a auditoria ambiental é realizada, criando sobre estes 

relatórios que mostram quais impactos ambientais as empresas estão causando, 

podendo analisar quais políticas de compensação ou reparação deverão ser 

aplicadas pela gestão da empresa. 

 

2.4.6 Auditoria de Qualidade 

 

Essa auditoria tem o objetivo de verificar se todas as atividades realizadas 

satisfazem os requisitos pré-estabelecidos, se estas podem alcançar os objetivos da 

empresa, se as informações fornecidas são suficientemente qualificadas para se 

tomar ações corretivas. Tendo como referencia as normas do ISO 9000. 

 

2.5 Auditoria Externa versus Auditoria Interna 
 

De uma forma geral, a auditoria interna e a auditoria externa são 

responsáveis por trabalhos idênticos, pois, utilizam as mesmas técnicas, porém, a 

auditoria interna volta-se de maneira intensa às atividades detalhadas da 

organização (MARQUES, 2013). 

Apesar da existência de diferenças, as auditorias internas e externas 

apresentam também aspetos comuns quanto ao trabalho a ser executado, pois 

“utilizam as mesmas técnicas; visam avaliar o risco e a materialidade bem como 
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sugerir correções para deficiências encontradas; e ainda, a extensão do trabalho a 

executar depende da eficácia dos sistemas contabilísticos” (MARTINS; MORAIS, 

2007 apud CARNEIRO; MENDES, 2013, p. 7). 

Quanto às características próprias de cada tipo, a auditoria externa é: 

 
Exercida por profissional liberal ou independente, sem qualquer 
subordinação com a empresa, tendo como objetivo primordial expressar a 
opinião se as demonstrações financeiras estão apresentadas de acordo 
com princípios de contabilidade geralmente aceitos e se esses princípios 
foram aplicados de forma consistente em relação ao período anterior. 
(PINHEIRO; CUNHA, 2003, p.4). 

 
Em contrapartida, a auditoria interna: 

 

É executada por funcionários da empresa de forma permanente e com 
absoluta independência, cujo objetivo principal é atender à administração da 
empresa na implementação e vigilância nas normas internas definidas, 
avaliando e aperfeiçoando com sugestões o controle interno. O auditor 
interno para alcançar o seu objetivo, também deve ter uma atenção 
permanente na identificação das possíveis fraudes. (PINHEIRO; CUNHA, 
2003, p.4). 

 

A auditoria externa tem como objetivo passar uma confiabilidade maior para 

os usuários, já a interna tem como objetivo avaliar os trabalhos da empresa 

constantemente diminuindo assim o risco de fraude.  

O quadro 1 revela as principais diferenças existentes entre a auditoria interna 

e a auditoria externa. 

 

Quadro 1 - Principais diferenças entre Auditoria Interna e Auditoria Externa. 

 
Fonte: Adaptado de Carvalho (2006, p.71 ), Oliveira, Gomes e Porto (2012). 

  

A partir da análise do Quadro 1 podemos observar algumas diferenças entre 

os tipos de auditoria. Estas diferenças, conforme analisado, abrangem o grau de 
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liberdade do auditor, a remuneração, entre outros. Percebemos que a finalidade da 

Auditoria Interna é o Controle Interno (CI). 
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CAPÍTULO II  
 

3 A AUDITORIA INTERNA 
 

3.1 Conceito de Auditoria Interna 
 

“A auditoria interna constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem 

por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e 

das informações físicas, contábeis, financeiras e operacionais da Entidade” (SILVA; 

LIMA; SANTANA, 2014, p.11).  

As auditorias internas são utilizadas na verificação do funcionamento da 

gestão da qualidade, monitorando e verificando o funcionamento do mesmo dentro 

das organizações através de entrevistas com colaboradores e verificação de 

registros pelo auditor. (AZEVEDO et. al., 2014). 

A auditoria interna é a responsabilidade da própria organização, onde os 

auditores são independentes do setor auditado. Uma das vantagens deste tipo de 

auditoria está baseada na vantagem de os auditores e os auditados sentirem-se 

mais à vontade para discutir os resultados internos alcançados (PALADINI, 2004 

apud AZEVEDO et. al., 2011).  

De acordo com Panasolo e Hoss (2014) a auditoria interna fiscaliza a 

eficiência do controle interno de uma organização para fins fiscais, societários ou 

gerenciais. 

A Figura 3. apresenta em síntese os princípios chaves da Auditoria Interna. 

Figura 3. Princípios chave da Auditoria Interna. 
 

Fonte: Carneiro e Mendes (2013) 
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A Figura 4 situa o departamento de Auditoria Interna no organograma de uma 

organização. 

 

Figura 3 - Auditoria interna no organograma da organização. 

 

Fonte: Almeida (1996) 
 

 
A Auditoria Interna deve atuar em toda a hierarquia de uma organização, 

avaliando a eficácia dos resultados obtidos em relação aos recursos colocados à 

disposição, bem como eficiência dos controles internos (MORAIS, 2014). 

Alguns assuntos extras ainda devem ser levados em consideração ao 

tratarmos de auditoria, tais como a postura ética, bem como a fidelidade profissional 

por parte do auditor. 

 

3.2 A história da Auditoria Interna 
 

A auditoria interna surgiu a partir da necessidade das empresas em analisar 

com maior freqüência os dados internos detalhados. (SILVA; LIMA; SANTANA, 

2014). 

Em outras palavras, afirmam que a auditoria interna foi criada com o intuito de 

conferir e diagnosticar os trabalhos realizados pela administração de determinada 

organização, fornecendo dados de análise, avaliação e informações (MARQUES, 

2013). 

Com o crescimento das organizações os proprietários não eram mais 
capazes de supervisionar o trabalho de seus colaboradores, nasceu à 
necessidade de estar delegando a alguém este trabalho específico, para se 
ter um controle do processo como um todo, não de maneira esporádica 
como acontece com a auditoria externa, sim com uma freqüência e 
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regularidade que garanta um domínio total dos departamentos, 
principalmente da área contábil. (SILVA; LIMA; SANTANA, 2014, p.12). 
 
 

Nos dias atuais, a auditoria interna vive um momento único, desenvolvendo 

e a consolidando-se como um dos principais alicerces da estrutura de organizações. 

(MORAIS, 2014). 

De acordo com Morais (2014, p.1) “a auditoria interna, apesar de recente, 

tem vindo a afirmar-se e a assumir um papel cada vez mais relevante no seio das 

organizações”. 

Sabemos que com o passar do tempo, surgem novas possibilidades de 

melhoria nos âmbitos organizacionais. A adoção de novas possibilidades permitem o 

destaque de empresas e sua modernização perante a sociedade, fatos capazes de 

gerar benefícios tanto institucionais quanto sociais. 

 

3.3 A importância da Auditoria Interna nas organizações 
 

Lucas et al. (2014, p. 1-2) citam de forma sucinta o papel e algumas 

características da auditoria interna:  

a) adequação e eficácia do controle interno; 

b) confiabilidade das informações;  

c) integridade do sistema contábil e de controle interno; 

d) compatibilidade das operações e programas, com os devidos objetivos, assim 

como os planos e os meios de execução estabelecidos.  

 

A pessoa responsável pela auditoria é conhecida como auditor interno, sendo 

ele um funcionário da empresa ou uma empresa terceirizada de auditoria, contudo 

deve-se manter independência em relação ao trabalho a ser realizado. 

Relatam Carneiro e Mendes (2013, p.25) que:  

 
Desde os tempos mais antigos, a Auditoria Interna tem um papel muito 
importante no quotidiano das empresas. Esta atividade permite ao auditor 
interno a visualização das oportunidades, avaliar e melhorar os 
procedimentos e métodos utilizados com o objetivo de atingir uma maior 
eficiência e acrescentar valor a todos os departamentos da organização. 
 

Muitas organizações acreditam que o principal objetivo de uma auditoria é 

descobrir e de proteger contra fraudes e de evitar multas fiscais, porém, esquecem-
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se da importância desta na contribuição com a eficácia e eficiência interna 

(PINHEIRO; CUNHA, 2003). 

A contribuição da auditoria interna para as organizações vai, portanto, além 

das investigações à procura de erros. A auditoria interna contribui com a 

disponibilização de dados que apresenta o perfil administrativo e produtivo atual da 

empresa, fato que possibilita a tomada de novas atitudes perante os resultados. 

Atualmente, as empresas buscam a auditoria não só pela obrigatoriedade de 

demonstrações contábeis, mais também pela segurança das informações 

proporcionadas aos seus administradores e investidores (OLIVEIRA; GOMES; 

PORTO, 2012). 

É importante ressaltarmos que a auditoria interna não corresponde somente a 

um instrumento de verificação de atividades organizacionais internas, mas 

representa um procedimento capaz de complementar a própria administração e o 

controle interno (PANASOLO; HOSS, 2014). 

Panasolo e Hoss (2014) concluem a partir da realização de seus estudos que  

 
A auditoria é uma ferramenta contábil de importância para a entidade em 
estudo, pois necessita delegar responsabilidades e é por meio desta que a 
administração reconhece as dificuldades operacionais de sua organização É 
um alicerce de grande valia para a equipe administrativa, prestando-lhe 
assessoria quanto a procedimentos a serem realizados e retificando os 
erros encontrados. A auditoria demonstra-se capaz de policiar a atividade 
operacional e o controle interno.”. 

 
Segundo Azevedo et al. (2011, p.7) a auditoria interna  

 
Tem o importante papel de além de diagnosticar e apontar não 
conformidades, sensibilizar todos os envolvidos nos processos 
organizacionais para a importância de se produzir cada vez mais e melhor 
sobre o preço de permanecer como uma organização de crescimento 
ascendente nesse mercado cada vez mais exigente e dinâmico. 

 

Além de ser um controle administrativo que “avalia a eficiência e eficácia de 

outros controles”, a auditoria também “é de extrema importância para as 

organizações no que se refere à eliminação de desperdícios, identificação de 

ameaças e oportunidades, definição de objetivos e análise aos resultados obtidos” 

(OLIVEIRA; GOMES; PORTO, 2012, p.17). 

 

3.4 A Auditoria Interna no processo de Tomada de Decisão 
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Diversos tipos de decisões precisam ser tomados a quase todo momento em 

organizações. Neste contexto, os mais diversos tipos de informações tornam-se 

fundamental para que as tomadas de decisão sejam respaldadas em dados úteis 

que podem ser responsáveis pelas mudanças implementadas na gestão (MORAIS, 

2014). 

Cabe ao auditor interno o desempenho eficaz de suas responsabilidades, pois 

estar nortearão processos decisórios de grande significância para o bom andamento 

da organização. (MORAIS, 2014). 

Em suma, a auditoria interna corresponde a uma ferramenta que orienta 

administradores na tomada de decisões. (CARNEIRO; MENDES, 2013). 

Segundo Morais (2014, p. 4), 

 

No processo de tomada de decisão, a maior dificuldade é a incerteza em 
relação ao futuro, mas esta pode ser reduzida com um bom modelo de 
decisão na sua concepção e implementação alimentadas com informações 
fidedignas, adequadas e oportunas, a fim de oferecer um resultado 
favorável e aceitável acerca de uma decisão. Com o auxílio da auditoria 
interna, a gestão alimenta o seu modelo de decisão com informações 
adequadas e fidedignas recolhidas e avaliadas diariamente, para que a sua 
tomada de decisão seja a mais tempestiva possível. 

 

Vale lembrar que as tomadas de decisões são fundamentais para o bom 

funcionamento das organizações, possibilitando avanços e inovações. 

 

3.5 Auditoria Interna e gestão eficaz 
 

Apesar de recente, a Auditoria Interna assume papel relevante para as 

organizações. (MORAIS, 2014). 

Morais (2014, p.8) afirma que: 

 
Perante um futuro incerto, num mundo em mudança com ritmo por vezes 
muito acelerado, as organizações têm de observar cada vez mais atenta e 
continuadamente o seu meio envolvente, analisar a evolução dos mercados 
e identificar ameaças e oportunidades, diagnosticar a sua envolvente 
interna e identificar os seus pontos fortes e fracos, definir os seus objetivos 
estratégicos, as suas estratégias e políticas globais e analisar 
sistematicamente os resultados que vão obtendo.  

 
A auditoria propicia à organização uma posição de destaque, através da 

fiscalização da obediência às políticas internas. Neste contexto, a auditoria interna 
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contábil é controladora e oferece suporte administrativo, assegurando informações 

idôneas importantes. (PANASOLO; HOSS, 2014). 

A auditoria interna deve representar uma ferramenta que apoie a gestão e 

que ajude a organização no alcance de seus objetivos, propondo possíveis 

estratégias de ação que permitam melhores desempenhos econômicos. (MORAIS, 

2014). 

 
A auditoria interna deve conhecer o modelo de gestão adotado pelo órgão 
de gestão da organização, levando à gestão as informações úteis para o 
objetivo pretendido, para que com estas informações a tomada de decisão 
conduza a uma gestão eficaz. Já que a auditoria interna é conhecedora dos 
actos ocorridos no passado de uma organização, pode prognosticar o efeito 
com a escolha de determinada decisão e, portanto, cabe à auditoria interna 
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. (MORAIS, 2014, p.5). 

 

A auditoria interna assiste a administração no desempenho de suas 

responsabilidades por meio da análise da integridade e credibilidade dos dados e 

registros, dos planos, metas, processos, normas, “bem como o devido emprego, 

eficiência, eficácia e economicidade e desempenho e uso dos recursos, 

compatibilidade das operações e programas com os objetivos.”. (SILVA; LIMA; 

SANTANA, 2014, p.11). 

Um controle eficaz dentro de uma organização se transforma em redução de 

custos e representa uma ferramenta de competitividade. (SILVA; LIMA; SANTANA, 

2014). 

Através da eliminação de “custos e desperdícios supérfluos, em dinheiro, 

material, serviços e tempo, constituindo-se como formas para que a organização e 

colaboradores estejam em condições de enfrentar seus desafios operacionais.”. 

(SILVA; LIMA; SANTANA, 2014, p.11). 

Beneficiar a organização através de um melhor controle de seu patrimônio é 

objetivo da auditoria interna. A redução da ineficiência, da negligência, da 

incapacidade, dos erros e das fraudes, permite melhoras no processo de gestão. 

 

3.6 Relatórios e parecer da Auditoria Interna  
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“O relatório de auditoria consiste na última etapa a ser cumprida pelo auditor, 

após ter empregada todas as técnicas, aplicado às normas e haver sistematizado 

sua auditoria em papéis de trabalho.” (CORDEIRO, 2014, p.2). 

É a partir da elaboração do relatório que o auditor levará à administração o 

produto final de seu trabalho, transmitindo as informações coletadas no decorrer de 

seu trabalho e apresentando possíveis sugestões de melhorias em relação aos 

processos. (CORDEIRO, 2014). 

Um bom relatório deve ser claro, objetivo, imparcial e preciso. (CORDEIRO, 

2014).  

De acordo com Cerqueira e Reis (2014, p.884): 

 
O Relatório do auditor é o produto final do seu trabalho e, como tal, deve ser 
apresentado, visto e entendido pelo auditado, ou mesmo pelo usuário da 
auditoria. Considerado como veículo principal de relacionamento entre o 
auditor e a entidade auditada, o Relatório é documento técnico e deve 
obedecer a normas de apresentação, forma e objetivos. O Relatório deve 
conter avaliações precisas dos fatos verificados, recomendando mudanças 
que visem ao saneamento das irregularidades levantadas, estabelecendo 
controles e conferências que possibilitem eliminá-las em definitivo.  

 
O relatório de auditoria interna é importante tanto para o auditado, quanto 

para a administração e para a auditoria. Para o auditado o relatório funciona como 

uma avaliação do trabalho do auditor, podendo indicar a necessidade de ações 

corretivas. (MARQUES, 2013). 

Para a administração o relatório indica o desempenho dos profissionais em 

suas determinadas funções. Já para a auditoria, possibilita o julgamento e a 

avaliação da qualidade da auditoria pela administração. (MARQUES, 2013). 

Existem diferenças entre relatório e parecer em auditoria. O relatório é um 

documento que apresenta por finalidade informar os resultados do trabalho 

executado e apontar recomendações de melhoria. Já o parecer, corresponde a um 

documento através do qual o auditor expressa sua opinião de forma clara e objetiva 

em relação às demonstrações indicadas. (CORDEIRO, 2014). 

O parecer pode apresentar quatro formas: parecer sem ressalva, parecer com 

ressalva, parecer adverso e parecer com abstenção de opinião. (CORDEIRO, 2014). 

O parecer sem ressalva revela que o auditor reconhece que as 

demonstrações contábeis “foram elaboradas em conformidade com os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade, e Normas Brasileiras de Contabilidade, em todos os 

seus aspectos relevantes.” O parecer sem ressalva é emitido quando o auditor 
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“conclui que o efeito de qualquer discordância ou restrição na execução de um 

trabalho não é de tal magnitude que requeira parecer adverso ou abstenção de 

opinião.” (CORDEIRO, 2014 p. 13-14). 

Já o parecer adverso “emite opinião de que as demonstrações contábeis não 

estão adequadamente elaboradas, nas datas e períodos indicados, em 

conformidade com os princípios Fundamentais de Contabilidade, e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade.” (CORDEIRO, 2014, p. 13-14). 

O parecer com abstenção de opinião, por sua vez, “É aquele em que o auditor 

deixa de emitir opinião sobre as demonstrações contábeis, por não ter obtido 

comprovação suficiente para fundamentá-la.”(CORDEIRO, 2014, p. 13-14). 

Quanto ao parecer da auditoria interna, Cerqueira e Reis (2014, p.884-885) 

relatam que: 

 
O parecer é um documento onde o auditor expressará sua opinião sobre os 
trabalhos executados. Esta opinião emitida pelo auditor pode ser 
apresentada de várias formas. No entanto, o parecer deverá respeitar um 
critério harmonioso com o trabalho desenvolvido, com os métodos e 
procedimentos empregados e atendendo às normas usuais de auditoria. 
Este parecer poderá ser “positivo”, quando a opinião do auditor julgar que 
os fatos apresentados merecem confiança e que os objetivos em geral 
foram satisfatoriamente atendidos. Poderá também ser “negativo”, quando o 
auditor julgar que de certa forma os fatos apresentados não merecem 
confiança, pois estes não o satisfazem. O auditor deverá emitir uma opinião 
que depois seja capaz de provar com fatos, para que ela tenha 
fundamentos. Esta opinião deve relatar exatamente o que o auditor pensa. 
Mas, incluindo somente o que tiver baseado em fatos legalmente 
comprovados.  

 
Ainda de acordo com Cerqueira e Reis (2014, p.884-445), “o auditor tem 

como dever proteger aqueles que confiam em seu relatório, evitando que estes 

sejam mal orientados. Para um maior esclarecimento, vamos fazer um paralelo entre 

parecer de auditoria externa e interna.”  

O relatório e o parecer da auditoria interna são de fundamental importância 

para as organizações, portanto, o auditor deve conscientizar-se da importância de 

que tudo que ele observa e analisa esteja registrado de forma fiel e completa, o que 

torna seu serviço útil. 
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CAPÍTULO III 
 

4 O AUDITOR INTERNO 
 

4.1 Atribuições e competências do Auditor Interno 
 

“O auditor interno ao realizar a auditoria das contas pública ou a auditoria 

financeira e orçamentária tem como finalidade principal, o exame e o julgamento da 

legalidade das contas e das gestões administrativas.” (PINHEIRO; CUNHA, 2013, 

p.5).  

O auditor interno precisa “considerar cada anotação contida nos papeis de 

trabalho, procurando, acima de tudo, verificar se estas anotações oferecem um 

suporte bastante evidente para seu relatório.” (CERQUEIRA; REIS, 2014, p. 882). 

Os profissionais de auditoria interna devem apresentar conhecimentos 

diversificados que auxiliem no bom desempenho das suas atividades, tais como: 

contabilidade, domínio de técnicas de gestão, qualidade total, marketing, 

organização e métodos, planejamento estratégico, informática, relações humanas, 

entre outros. (MORAIS, 2014). 

Os profissionais auditores devem atuar de forma independente, auxiliando as 

organizações no processo de avaliação de riscos. (CARNEIRO; MENDES, 2013). 

O auditor deve possuir competências técnicas, além de conhecimento das 

características do negócio e dos processos da organização a ser auditada. 

(CARNEIRO; MENDES, 2013). 

O papel de um auditor interno é de grande importância, pois, através da 

coleta de dados consistentes é capaz de produzir análises imparciais e confiáveis. 

(CARNEIRO; MENDES, 2013). 

 
O trabalho do Auditor Interno tem acompanhado a mudança da própria 
sociedade que, cada vez mais consciente das suas necessidades, passa a 
adotar uma postura mais voltada para o controlo e garantia da qualidade 
dos serviços prestados. Cabe ao auditor interno estar presente não apenas 
na verificação da implementação dos processos e contratos, mas acima de 
tudo no acompanhamento e na execução desses contratos, garantindo a 
sustentabilidade dos projetos. Aliás, a atuação do auditor interno tem 
demonstrado a maturidade da profissão e as importantes transformações 
pelas quais tem vindo a passar. (CARNEIRO; MENDES, 2013, p.21). 
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O auditor interno deve atualizar-se em relação ao avanço das normas, 

procedimentos e técnicas aplicáveis à auditoria, pois, assim poderá se adequar e 

adaptar às novas exigências do mercado. (CARNEIRO; MENDES, 2013). 

Os autores destacam ainda que um programa de educação continuada 

também é de grande valia para auditores, pois, amplia os seus conhecimentos.  

A realização de auditorias periódicas também é importante, “de modo a não 

perder o senso de percepção, estando assim capacitado a realizar o seu trabalho 

com excelente qualidade e poder satisfazer plenamente os seus clientes.”. 

(CARNEIRO; MENDES, 2013, p.22). 

O auditor interno possui direitos e obrigações. É obrigação deste profissional 

desenvolver as suas tarefas com zelo e qualidade técnica e é seu dever “obedecer 

às normas que regulam o exercício da profissão, o dever moral para consigo mesmo 

e para com a sociedade”. (CARNEIRO; MENDES, 2013, p.25). 

A função principal do auditor é a crítica do trabalho alheio, porém, este deve 

realizar também sua autocrítica. (CERQUEIRA; REIS, 2014). 

Em suma, as competências do auditor interno devem abranger a capacidade 

de análise minuciosa da empresa e de seus processos administrativos, neste 

contexto, portanto, o auditor deve apresentar conhecimentos teóricos relacionados à 

administração e contabilidade. 

 

4.2 O perfil do Auditor Interno 
 

O perfil do auditor interno deve apresentar um conjunto de princípios básicos 

para que suas ações apresentem sucesso para a organização. (CARNEIRO; 

MENDES, 2013). 

O profissional deve apresentar características e qualidades que destaquem 

sua competência, integridade e capacidade de compreensão. Além disso, o auditor 

interno deve possuir espírito crítico e saber estimular o diálogo com membros da 

gestão. (CARNEIRO; MENDES, 2013). 

O Quadro 2 apresenta alguns traços do perfil de um auditor de forma 

ilustrativa. Tais competências abrangem a atualização, a capacidade de 

coordenação, a organização, objetividade, capacidade de comunicação e de análise, 

paciência, sutileza, persistência, flexibilidade, motivação, humildade, pontualidade, 

entre outros. 
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Quadro 2 - Traços do perfil de um auditor. 

 
Atualização 

 
Ter motivação para atualização permanente, face a rapidez das mudanças.  
 

 
Capacidade de 
coordenação 

 
Dispor da dinâmica necessária a condução do grupo na execução da auditoria 
bem como características de liderança.  
 

 
Organização 

 
Ter disciplina na coleta de informação, registrando seletivamente os aspectos 
observados.  
 

 
Objetividade 

 
Ser atento, concentrado e observador.  
 

 
Capacidade de 
comunicação 

 
Falada: ser sempre claro e usar linguagem simples. Procurar fazer-se 
entender;  
Escrita: buscar constantemente relatos simples e objetivos.  

 
Capacidade de 
análise 

 
Saber separar o trivial do importante. Julgar os problemas com discernimento.  
 

 
Paciência 

 
Saber ouvir e esclarecer dúvidas sempre que necessário.  
 

 
Sutileza  

 
Evitar atitudes bruscas e não amistosas. Compreender as reações das 
pessoas.  
 

 
Persistência 

 
Dar-se por satisfeito somente após a constatação da evidência objetiva.  
 

 
Flexibilidade 

 
Saber retroceder, reconhecer seus próprios erros.  
 

 
Motivação 

 
Acreditar na importância do trabalho de auditoria, engajando-se efetivamente.  
 

 
Humildade 

 
Observar o aspecto que sempre há algo a aprender, e que os auditados são 
pessoas que trabalham no dia a dia das atividades que estão sendo auditadas.  
 

 
Pontualidade 

 
Cumprir os horários e prazos planejados.  
 

Fonte: Programa 5s – Manual do Auditor Interno. Prefeitura da Cidade de São Paulo (Adaptado) 
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Figura 4 - Competências técnicas e comportamentais do auditor. 

 
Fonte: Carneiro e Mendes (2013) 

 

A figura 5. aponta algumas competências técnicas e comportamentais do 

auditor. Dentre as competências técnicas destacamos a capacidade de 

levantamento e análise de dados e de análise de riscos. Dentre as competências 

comportamentais damos destaque à liderança e a objetividade. 

 

Figura 5 - Competências profissionais do Auditor Interno. 

 

Fonte: Carmona (2008), adaptado de Fleury e Fleury (2000). 
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A Figura 6 apresenta algumas das capacidades profissionais do Auditor 

Interno. Dentre as competências deste profissional, destaca-se a visão estratégica e 

a capacidade de mobilizar recursos. 

 
 
Figura 6- Competências técnicas do Auditor Interno. 

 

Fonte: Carmona (2008). 

 

Em relação aos conhecimentos técnicos do auditor interno, ao observarmos a 

Figura 7 podemos observar que são amplos, abrangendo desde o conhecimento de 

princípios contábeis ao domínio da língua inglesa. 

 

Figura 7 - Competências Pessoais e de Comunicação do Auditor Interno. 

 
Fonte: Carmona (2008). 

 

Quanto às habilidades pessoais e de comunicação do Auditor Interno, ao 

analisarmos a Figura 8 observamos que estas abrangem várias competências, das 

quais destacamos a capacidade de mobilização de recursos. 

Em suma, em relação ao perfil de um auditor interno, Carneiro e Mendes 

(2013, p. 42) relatam: 

 
O perfil atual do auditor interno não pode ser o mesmo do passado, onde 
era visto como uma pessoa metódica e desagradável. O auditor deve ser 
um componente ativo da gestão interna, deverá atuar de forma 
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independente, apresentar e discutir os pontos identificados de forma 
profissional, clara e objetiva. Esta flexibilidade facilita a comunicação com 
as partes interessadas da empresa, atuando em sintonia por forma a atingir 
as estratégias e os objetivos previamente estabelecidos. No que respeita às 
características mais relevantes para um auditor interno, destacam-se 
algumas tais como a Integridade e competência profissional, idoneidade e 
comunicação. A área de conhecimento mais relevante é sem dúvida a 
Auditoria, seguida da Economia/Gestão e da Contabilidade. 

 

É importante ressaltarmos que os auditores são profissionais responsáveis 

“não só perante a administração da organização para a qual prestam serviços, mas 

também perante muitos usuários das atividades dessa organização” que manifestam 

sua fé no auditor. (CORDEIRO, 2012, p. 50). 

O perfil profissional do auditor deve ser respaldado, entre outras 

características, na ética, no compromisso, na capacidade de análise minuciosa de 

dados e situações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Verificou-se a partir da realização deste estudo que a auditoria interna é muito 

importante para as organizações, podendo gera diversos benefícios a partir da 

prática profissional de um auditor interno com um perfil adequado. 

Para que seja possível a execução de um trabalho eficaz que gere benefícios 

para a organização, a prática da auditoria interna necessita do respaldo de um 

profissional competente, crítico e responsável que através de seu serviço consiga 

contribuir de forma benéfica com o bom andamento da organização.  

Dentre os benefícios proporcionados pela prática auditoria interna nas 

organizações podemos citar:  

a) A probabilidade de um maior destaque eu um mercado competitivo; 

b) Descoberta e proteção contra fraudes; 

c) Eliminação de desperdícios; 

d) Evita multas fiscais; 

e) Contribuição com a eficácia e eficiência interna; 

f) Identificação de dificuldades operacionais; 

g) Sensibilização de pessoal em relação à maior e melhor produção. 

 

A análise, a observação e o repasse dos resultados alcançados pela auditoria 

interna são capazes de elevar a organização a um melhor nível administrativo e 

organizacional. Consequentemente, tal organização obtém a chance de se destacar 

no mercado, tanto a nível financeiro quanto a nível social.  

Por fim, ressaltamos que por estar vinculado à organização, o auditor interno 

deve lembrar e reconhecer que, os benefícios gerados pela prática de seu serviço 

para a organização irá, consequentemente, refletir em benefícios para ele próprio 

enquanto membro da equipe, fato que o motivará a executar suas tarefas com 

fidedignidade e compromisso.  

Sendo assim, para proteger os ativos da organização, as ferramentas e suas 

atribuições devem ser bem utilizadas, obtendo assim, resultados positivos e 

garantindo um bom funcionamento das operações estabelecidas, e podendo 

possibilitar uma transparência nas demonstrações financeiras para todos os 

envolvidos internamente ou externamente. 
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