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RESUMO 

Com o crescimento do mercado vem se exigindo a utilização da auditoria, cada vez mais. Ela 

se distribui em diversas áreas de gestão, auxilia também para verificar se uma empresa está 

cumprindo as leis. Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral demonstrar como a 

auditoria interna contribui para a redução de erros e fraudes organizacionais, com isso a 

metodologia caracteriza como pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Destaca-se que a 

auditoria interna através do papel do auditor interno dentro de uma entidade, tem o intuito de 

verificar se a mesma está de acordo com as leis e normas, e propõe melhorias, quando 

necessário. Evidencia-se que o principal papel da auditoria interna é agregar valor aos 

negócios da entidade, através da identificação das necessidades primordiais para melhorar o 

seu posicionamento no mercado. Assim, diante da entrevista realizada pode-se perceber a 

partir da fala da entrevistada que a auditoria interna contribui para a redução de erros e 

fraudes na empresa através da verificação periódica. 

 

Palavras - chave: Auditoria interna. Erros e fraudes organizacionais. Contribuições da 

auditoria interna. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento do mercado vem se exigindo a utilização da auditoria, cada 

vez mais, devido à procura de um serviço com excelência. A auditoria se distribui em 

diversas áreas de gestão, auxilia também para verificar se uma empresa está 

cumprindo as leis. Na realização de uma auditoria, engloba diversos procedimentos 

técnicos regulamentados em normas específicas, que devem ser levadas na prática 

rigorosamente. 

O presente trabalho foi escolhido devido à importância de se explorar a área de 

auditoria, com isso aprimorar o conhecimento nesse aspecto. O trabalho justifica-se 

por demonstrar como a auditoria se desenvolveu e continua se desenvolvendo cada dia 

mais para contribuir com as atividades organizacionais, e com isso conseguir reduzir 

o número de erros e fraudes dentro das organizações. O trabalho tem como problema o 

seguinte questionamento: quais serão as contribuições da auditoria interna para 

redução de erros e fraudes organizacionais? 



O objetivo geral deste trabalho consiste em demonstrar como a auditoria interna 

contribui para a redução de erros e fraudes organizacionais e os objetivos específicos são os 

de contextualizar a origem e a evolução da auditoria interna, estabelecer a importância da 

auditoria interna na tomada de decisão, realizar pesquisas bibliográficas referentes a conceitos 

e procedimentos de auditoria utilizados nas empresas e por fim identificar as vantagens de 

controle interno das organizações. 

Trata- se de um tema socialmente relevante por fornecer suporte teórico para a 

implantação de controle interno nas organizações, com vistas a facilitar as auditorias. A 

escassez em torno do tema escolhido demonstra como é importante a pesquisa. Será 

apresentado através da metodologia descritiva, pois demonstra uma inter-relação entre as 

ideias de diversos autores com caráter qualitativo e bibliográfico aplicando uma entrevista a 

uma determinada empresa. 

 

1. REFERENCIAL TEORICO 

1.1. PANORAMA GERAL DA AUDITORIA 

                  ORIGEM DA AUDITORIA  

De acordo com Attie (2011, p.7) a auditoria surgiu através do crescimento das 

empresas que acarretou o desenvolvimento econômico e necessitou de uma verificação 

periódica dos procedimentos organizacionais para conseguir novos investidores. 

Na visão de Attie (2011, p.7) a contabilidade foi a primeira disciplina desenvolvida 

para auxiliar e informar o administrador, sendo ela a formadora de uma especializaçaõ 

denominada auditoria, destinada a ser usada como uma ferramenta de confirmaçaõ da própria 

contabilidade.  

Segundo Crepaldi (2013, p.262): 

A auditoria surgiu como consequência de confirmação dos registros 

contábeis, em virtude do aparecimento das grandes empresas e da taxação do 

Imposto de Renda, baseados nos resultados apurados em balanço. Sua 

evolução ocorreu paralelamente ao desenvolvimento econômico, que gerou 

as grandes empresas, formadas por capitais de muitas pessoas, que têm na 

confirmação dos registros contábeis a proteção do seu patrimônio. 

 

 Dessa forma Almeida (2012, p.1) afirma que a auditoria surgiu através da evolução do 

sistema capitalista, subsequente do crescimento da concorrência e da necessidade de as 

empresas aprimorarem seus controles visando à redução dos custos e captação de capital de 

terceiros para financiar seus investimentos.  



Na opinião de Crepaldi ( 2002, p. 23), podemos definir a auditoria de forma bem simples 

através do levantamento, estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, operações, 

rotinas e das demonstrações financeiras de uma entidade. 

Do ponto de vista de Attie, (2011, p.5) a auditoria é uma especializaçaõ contábil 

voltada a testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de 

expressar uma opiniaõ sobre determinado dado, quando é auditada as demonstrações 

contábeis ela visa confirmar as informações contidas nessas afirmações, assim é evidente que 

todos os itens, formas e métodos que as influenciam também estaraõ sendo examinados. O 

exame da auditoria engloba a verificaçaõ documental, os livros e registros com características 

controladoras, a obtenção de evidências de informações de caráter interno ou externo que se 

relacionam com o controle do patrimônio e a exatidaõ dos registros e as demonstrações deles 

decorrentes. A ênfase que se dá a cada situaçaõ depende de uma série de decorrências dos 

diferentes segmentos que compõem a organizaçaõ.  

De acordo com Attie, (2011, p.8) a evolução da auditoria no Brasil está relacionada 

com a instalaçaõ de empresas internacionais de auditoria independente, uma vez que 

investimentos também internacionais foram aqui implantados e compulsoriamente tiveram de 

ter suas demonstrações contábeis auditadas. O autor também afirma que as principais 

influências para o crescimento da auditoria no Brasil foram a vinda de filiais e subsidiárias de 

firmas estrangeiras o que ocasionou também a evolução do mercado de capitais. 

A partir da evolução do sistema capitalista, foi possível verificar a necessidade das 

empresas aprimorarem seus controles financeiros, onde a auditoria foi determinante para que 

houvesse não apenas uma um controle patrimonial mais para que também pudessem emitir 

um parecer sobre as evidencias de caráter interno e externo de suas demonstrações, a seguir 

será abordado sobre os tipos de auditoria. 

 

2. TIPOS DE AUDITORIA 

2.1. AUDITORIA INTERNA 

A auditoria interna é um controle administrativo, cuja função é medir e avaliar a 

eficácia de outros controles. Cabe a ela fornecer dados sobre a adequação e efetividade do 

sistema do controle interno e a qualidade do desempenho da organização. Crepaldi et al 

(2016, p.69).  

De acordo com Crepaldi et al (2016, p.69) a auditoria interna é facultativa, em função 

de previsão estatutária, funcionando como instrumento de apoio à gestão e objetivando a 



verificação do controle interno, proferindo o auditor, quando cabível, sugestão para melhora 

de tais controles internos ou implantação de controles, caso não existam. O autor afirma 

também que constitui a auditoria interna o conjunto de procedimentos que tem por objetivo 

examinar integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das informações físicas, 

contábeis, financeiras e operacionais da entidade. 

No entendimento de Attie (1992, p.28) o objetivo da Auditoria Interna consiste em 

prestar assistência a todos os membros da administração, no cumprimento eficiente de suas 

responsabilidades, proporcionando análises, objetivos, avaliações, recomendações e 

comentários pertinentes às atividades examinadas.  

A NBC T 12 define a auditoria interna da seguinte maneira: “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.” Ou seja, é uma atividade independente dentro da empresa que visa 

revisar as operações executadas por outros setores. Crepaldi (2016, P.69) 

A auditoria interna é instrumento de apoio à gestão da empresa, sendo possível avaliar 

de forma mais precisa a integridade e eficácia dos controles internos que visam revisar 

operações já executadas em outros setores da empresa. A seguir, o próximo tópico ira abordar 

a Auditoria externa.  

 

2.2. AUDITORIA EXTERNA 

Na opinião de Crepaldi et al, (2016, p.79)  a auditoria externa é representada por um 

profissional independente ou de uma empresa especializada em auditoria externa que analisa 

as demonstrações contábeis da empresa e emite uma opinião a partir disso.  

Afirma Crepaldi et al 2016, P. 79, que a auditoria externa é executada por profissional 

independente, sem ligação com o quadro da empresa. Sua intervenção é ajustada em contrato 

de serviços. Os testes e indagações se espalham por onde haja necessidade de levantar 

questões elucidativas para conclusão do trabalho ajustado. 

De acordo com Almeida (2012, p.11) a finalidade da auditoria externa é aumentar o grau 

de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos seus usuários. Nesse sentido, compreende 

expressar uma opinião através da emissão de um relatório sobre as demonstrações contábeis da 

empresa auditada no período sob exame e assegurar que estas foram elaboradas em todos os aspectos 

relevantes, em conformidade com as normas brasileiras de Contabilidade e legislação específicas 

aplicáveis. 



Entendemos que Crepaldi et al (2016, p.516) configura a auditoria independente ou 

externa como aquela executada por profissionais ou empresas que não possuem vínculo ou 

subordinação à empresa auditada, com o dever de trazer uma opinião independente sobre a 

situação financeira da organização que deve se certificar se as demonstrações financeiras 

estão representadas adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

financeira da empresa, essa certificação acontece através do controle interno, que definirá o 

numero de teste a ser executado pelo auditor. 

Portanto Crepaldi afirma que a auditoria externa é executada por profissionais que não 

possuem vínculo empregatício com o local auditado. Para melhor entendimento no próximo tópico 

será tratado sobre as diferenças entre auditoria interna e externa. 

 

2.3. DIFERENÇA ENTRE AUDITORIA INTERNA E EXTERNA 

De acordo com Almeida (2012, p.5) o trabalho executado pela auditoria interna é 

idêntico ao realizado pela auditoria externa, utiliza-se das mesmas técnicas e fazem do 

controle interno o seu ponto de partida para a realização de exames e nas sugestões de 

melhorias para as deficiências encontradas nas empresas, modificando a extensão de seu 

trabalho de acordo com as suas observações e a eficiência dos sistemas contábeis e de 

controles internos existentes.  

Entretanto para Almeida (2012, p.6) os trabalhos executados pelos Auditores Internos 

e Externos têm suas diferenças básicas caracterizadas conforme apresenta a Quadro 1 a 

seguir:  

 

Auditor interno Auditor externo 

- É empregado da empresa auditada; - Não tem vínculo empregatício com a 

empresa auditada; 

- Menor grau de independência; - Maior grau de independência; 

- Executa auditoria contábil e operacional; - Executa apenas auditoria contábil; 

Os principais objetivos são: 

• Verificar se as normas internas estão 

sendo seguidas; 

• Verificar a necessidade de aprimorar 

as normas internas vigentes; 

• Verificar a necessidade de novas 

normas internas; 

- O principal objetivo é emitir um parecer ou 

opinião sobre as demonstrações contábeis, no 

sentido de verificar se estas refletem 

adequadamente a posição patrimonial e 

financeira, o resultado das operações, as 

mutações do patrimônio líquido e os fluxos de 

caixa da empresa examinada. Também, se 

essas demonstrações foram elaboradas de 



• Efetuar auditoria das diversas áreas 

das demonstrações contábeis e em 

áreas operacionais; 

acordo com os princípios contábeis e se esses 

princípios foram aplicados com uniformidade 

em relação ao exercício social anterior; 

- Maior volume de testes (tem maior tempo na 

empresa para executar os serviços de 

auditoria). 

- Menor volume de testes, já que está 

interessado em erros que individualmente ou 

cumulativamente possam alterar de maneira 

substancial as informações das demonstrações 

contábeis. 

Quadro 1: Diferenças entre Auditor Interno e Externo.        Fonte: Almeida, 2012, p.17. 

 

Portanto Almeida afirma que tanto para auditoria interna quanto para a auditora 

externa usa- se das mesmas técnicas. Para melhor entendimento no próximo tópico será 

tratado sobre a importância e credibilidade da auditoria interna e externa. 

 

3. IMPORTÂNCIA E CREDIBILIDADE DA AUDITORIA INTERNA E 

CONTROLE INTERNO 

            IMPORTÂNCIA E CREDIBILIDADE DA AUDITORIA E INTERNA 

Para Crepaldi et al (2016,  p.2) a auditoria mostra sua importância a partir  de normas e 

padrões de natureza técnica e ética claramente determinados, a auditoria torna-se elemento 

fundamental no sistema de informações, medição de desempenho e prestação de contas da 

administração. O autor também alega que a auditoria não existe para substituir a função da 

administração da empresa mais sim para agregar valor. 

De acordo com Brandi (2007) a inclusão da auditoria nas empresas hoje está sendo 

muito discutida entre os empresários de empresas, médio e grande porte devido à busca da 

eficiência e eficácia nas empresas para melhor poder econômico no mercado competitivo. 

Desta forma provavelmente os auditores terão uma grande expansão no mercado e ficando 

como uma das profissões mais solicitada no mundo. 

Portanto a auditoria mostra sua importância a partir de normas e padrões de natureza técnica e 

éticas claramente determinados. O próximo capítulo destaca o conceito de controle interno. 

 

3.1. CONTROLE INTERNO: CONCEITO 

O controle interno pode ser classificado em três categorias, sendo elas a operacional 

que está relacionada às ações que levam ao alcance dos objetivos da entidade, á contábil que é 

relacionada a autenticidade e confiabilidade das informações e demonstrações contábeis e pôr 



fim a normativa que é a observância da regulamentação pertinente. (Crepaldi et al, 2016, 

p.504). 

Dessa forma Almeida (2012, p.57) afirma que o controle interno representa em uma 

organização o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os 

ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada 

dos negócios da empresa. 

De acordo com Crepaldi et  al ( 2016, p.505) a estrutura de controle interno 

compreende ambiente de controle que corresponde a demonstração do grau de 

comprometimento em todos os níveis da administração com a qualidade do controle interno 

em seu conjunto , o mapeamento e avaliação de riscos estão relacionados a identificação dos 

eventos ou das condições que podem afetar a qualidade da informação contábil e também à 

análise da relevância dos riscos identificados, os procedimentos de controle são medidas e 

ações estabelecidas para prevenir ou detectar os riscos inerentes ou potenciais à 

tempestividade, à fidedignidade e à precisão da informação contábil ,a partir disso deve-se 

identificar, armazenar e comunicar toda informação relevante, na forma e no período 

determinados, a fim de permitir a realização dos procedimentos estabelecidos e outras 

responsabilidades, orientar a tomada de decisão, permitir o monitoramento de ações e 

contribuir para a realização de todos os objetivos de controle interno e monitoramento 

compreende o acompanhamento dos pressupostos do controle interno, visando assegurar a sua 

adequação aos objetivos, ao ambiente, aos recursos e aos riscos. 

Vale ressaltar que ambos os autores consideram o controle interno o item principal 

para o trabalho de auditoria interna. Sendo assim no tópico a seguir será tratado sobre a 

importância da auditoria interna para tomada de decisão. 

 

4. RELEVÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA PARA TOMADA DE DECISÃO 

4.1.  FRAUDES E ERROS  

A NBC T11 define fraude como o ato intencional de omissão ou manipulação de 

transações, adulteração de demonstrações contábeis e erro como o ato não intencional 

resultante de omissão, desatenção ou má interpretação de fatos na elaboração de registros e 

demonstrações contábeis. (Crepaldi et al, 2016, p.293). 

Nesse sentido Crepaldi et al (2016, p.293), afirmam que verificar indícios de fraude ou 

erro, cabe ao auditor averiguar as diligências da situação, realizando todos os procedimentos 

cabíveis, a fim de obter as evidências necessárias sobre o assunto.  



Afirma Sá (1998, p.51) que o auditor identifica e relata os erros, mas não é de sua 

responsabilidade a execução da correção. 

Na visão de Lins ( 2017, p.4)  a auditoria interna deve assessorar a administração da 

entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, sempre por 

escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades 

detectadas no decorrer de seu trabalho. 

De acordo com Lins, (2017, p.254) os riscos de auditoria podem ser classificados em 

riscos inerentes que é aquele comum a qualquer atividade empresarial, se apresenta com 

ênfase na parte operacional, outro são os riscos de controle que refere-se à possibilidade de 

ocorrência de um erro material em um saldo ou conjunto de transações que não possa ser 

evitado pelos controles internos preventivos ou detectado pelos controles internos detectivos 

do cliente auditado, e por fim, o  risco de detecção, onde o ponto está na possibilidade de os 

procedimentos executados pela auditoria não serem capazes de detectar um erro material em 

um saldo ou conjunto de transações.  

 Almeida (2012, p.17) alega que o fator distintivo entre fraude e erro está no fato de 

ser intencional ou não intencional a ação subjacente que resulta em distorção nas 

demonstrações contábeis. 

Outro fator que Almeida (2012, p.17) afirma é que embora a fraude constitua um 

conceito jurídico amplo, para efeitos das normas de auditoria, o auditor está preocupado com 

a fraude que causa distorção relevante nas demonstrações contábeis. Dois tipos de distorções 

intencionais são pertinentes para o auditor, às distorções decorrentes de informações contábeis 

fraudulentas e da apropriação indébita de ativos. Apesar de o auditor poder suspeitar ou, em 

raros casos, identificar a ocorrência de fraude, ele não estabelece juridicamente se realmente 

ocorreu fraude. 

É preciso ressaltar que a o auditor considera fraude nas demonstrações contábeis 

apenas aquelas distorções relevantes. Sendo assim no tópico a seguir será demonstrado a 

metodologia utilizada no presente artigo. 

 

5. METODOLOGIA 

A metodologia tem como objetivo analisar as características dos vários métodos 

disponíveis, observando as suas vantagens e desvantagens.  O presente artigo foi 

desenvolvido a partir da metodologia qualitativa, pois trabalhou com diversos autores com 

aspirações e crenças diferentes. 



Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia e Sociologia, como 

contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de 

atuação a áreas como a Psicologia e a Educação. A pesquisa qualitativa é 

criticada por seu empirismo, pela subjetividade e pelo envolvimento 

emocional do pesquisador (MINAYO, 2001, p. 14). 

 

Para alcançar os objetivos, foi utilizado o método de pesquisa descritiva, pois 

demonstra uma inter-relação entre as ideias de diversos autores. 

De acordo com Vergara (2000, p.47) que a pesquisa descritiva expõe as características 

de determinada população ou fenômeno, estabelece correlação entre variáveis e define sua 

natureza. "Não têm o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de 

base para tal explicação."  

Afirma Gil (1991, p.46) que algumas pesquisas descritivas vão além da simples 

identificação da existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa 

relação. Cita ainda a existência de pesquisas que, "embora definidas como descritivas a partir de seus 

objetivos, acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima 

das pesquisas exploratórias". 

Os procedimentos utilizados foram executados através do estudo de caso, onde foi 

aplicado uma entrevista em uma empresa referente ao seu controle interno e também pesquisa 

bibliográfica que expõe a opinião de diversos autores. 

Yin (2001, p.28) considera o estudo de caso como uma estratégia de pesquisa que 

possui uma vantagem específica quando: “faz-se uma questão tipo ‘como’ ou ‘por que’ sobre 

um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou 

nenhum controle”.  

“A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única 

em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, 

como resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados 

precisando convergir em um formato de triângulo, e, como outro resultado, 

beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e a análise de dados” (Yin, 2001 p. 33-34).  

 

Inicia-se com um levantamento bibliográfico de forma a construir um referencial 

teórico como método de conhecimento adequado para depois centrar-se em uma entrevista.  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 



conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 

científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 

referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 

resposta (Fonseca, 2002, p. 32).  

 

6. ANÁLISE E DISCURSÃO DOS RESULTADOS 

 O estudo de caso aconteceu na empresa X, no setor de qualidade e laboratório, a 

entrevistada possui ensino superior e técnico e exercia a função de líder de qualidade e 

laboratório com atuação na empresa a mais de 1 ano.  

 A primeira pergunta foi referente ao nível de segurança da auditoria interna na 

empresa, a entrevistada responde que as auditorias internas são realizadas por empregados 

próprios, com a ressalva de ter independência em relação ao setor auditado. Embora a ISO 

9001:2015 solicite que é necessário ter independência apenas da função auditada, sendo assim 

Cordeiro (2013, p. 17) cita que, as responsabilidades da auditoria interna podem variar de uma 

organização para outra, conforme os enfoques técnicos adotados. Entretanto, é recomendável 

que aspectos estruturais básicos sobre o órgão obedeçam a uma linha profissional a mais 

próxima possível daquela estabelecida nas normas aprovadas para o exercício profissional da 

auditoria interna. Um dos instrumentos essenciais para a boa organização do órgão e 

orientação básica no treinamento e capacitação profissional é o manual de auditoria interna. 

A próxima refere-se ao grau de importância que a empresa atribui à auditoria interna 

em relação ao bom funcionamento da empresa, a entrevistada ressalva que a empresa atribui 

muita importância às auditorias internas, pois são elas que descrevem a condição do sistema 

periodicamente, é através dela que se prepara para receber uma auditoria externa que tem peso 

de certificação. 

 Na terceira pergunta foi questionado qual o principal benefício que a auditoria interna 

trás a empresa. Entrevistadora considera que o principal objetivo é a otimização dos processos 

com a melhoria contínua que é obtida nas verificações. Para Ribeiro et al, (2013, p.2) a 

auditoria interna ou operacional é aquela executada por auditores que integram o quadro de 

empregados da própria entidade. Consiste no exame, na avaliaçaõ e no monitoramento da 

adequaçaõ e efetividade do controle interno, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as 

operações de uma organizaçaõ. 

A pergunta a segui questiona se a empresa possui um sistema de controle interno, e 

como é seu funcionamento, a líder de controle de qualidade alega que sim, e explica que 

existem pessoas responsáveis por programar e executar as auditorias, e durante as rotinas de 



trabalhos existem procedimentos que informam como as atividades devem ser executadas e 

seus parâmetros de referência. 

Ao ser questionado sobre o arquivamento dos documentos e o monitoramento do 

controle interno, a entrevistada respondeu que sim, os controles internos são documentados e 

reavaliados periodicamente para que se garanta sua qualidade durante as auditorias internas e 

rotinas de trabalho. Logo, Lins (2017, p.240) afirma que o controle interno pode ser definido 

como um processo integrado e operado pela empresa como um todo, com a intenção de 

fornecer razoável segurança tanto às atividades administrativas quanto às operacionais, de 

forma a diminuir as possibilidades de desvios de ativos, desobediência às normas internas, 

bem como de erros não intencionais. 

Na pergunta a seguir é questionado a entrevistada se a empresa faz uso de código de 

conduta e regulamentos internos sobre matérias como conflitos de interesses, comportamento 

ético, sigilo profissional e outras, e ela responde que sim, que a empresa visa regrar e orientar 

a conduta dos funcionários através da utilização dos padrões éticos e morais, para garantir a 

credibilidade da empresa junto ao mercado e a todas as partes relacionadas. 

A nona pergunta se refere se as políticas e ações de natureza preventiva ou de detecção 

adotadas de erros e fraudes são adotadas pela empresa, ela declara que há ações que garantam 

a transparência, cortesia e respeito mútuo para que não ocorra a discriminação de qualquer 

natureza, vantagens financeiras ou propina, conflito de interesses. 

A última pergunta realizada foi se na opinião dela, ela acreditava que a auditoria 

interna contribuía para redução de erros e fraudes dentro da empresa, ela respondeu que sim, e 

justificou que é através de uma verificação periódica e por pessoas independentes das 

atividades deve auxiliar na prevenção das fraudes. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desse estudo verificou – se que a auditoria interna através do sistema de 

controle interno assegura a minimizações de erros e fraudes organizacionais quando bem 

aplicada pela organização, tendo adotado para tal a metodologia de estudo de caso. 

A auditoria é a verificação das transações e operações que visam analisar os 

documentos, livros, registros e demonstrações das empresas, que confirmem os registros 

contábeis utilizadas pela própria contabilidade a fim de evitar fraudes. Através da auditoria é 

possível fazer uma análise sistemática e periódica das operações financeiras da empresa. 

O resultado da entrevista aplicado na empresa X confirmou a adequação da estrutura 

de controles internos de acordo com os processos adotados pela organização, e atende as 



expectativas dos padrões mundialmente aceitos, foi possível verificar através da entrevista 

que existe uma comunicação entre a administração e os funcionários que facilita a empresa X 

a alcançar seus objetivos. 

 A auditoria é essencial para o sucesso de uma empresa, nada mais é do que uma 

verificação das atividades desenvolvidas em determinada empresa ou setor, que tem o 

objetivo de averiguar se elas estão de acordo com disposições planejadas e estabelecidas 

previamente com eficácia. 

 É preciso destacar que a evolução da auditoria deve ser constante e em linha com o 

crescimento das empresas e da contabilidade, como vem ocorrendo de acordo com o 

crescimento econômico, o controle interno tem se demonstrado de grande utilidade para 

ambos os auditores interno e externos fornecendo informações precisas sobre as operações 

das empresas. 

Com o intuito de dar continuidade neste trabalho, sugere-se a futuros pesquisadores a 

dar prosseguimento neste estudo como forma de incentivar e mostrar para as organizações a 

importância da auditoria interna, fator este, que agrega valores nas suas atividades, além de 

auxiliar os gestores. 
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