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Resumo: A auditoria interna é uma ferramenta contábil utilizada para 
analisar e verificar os métodos, processos e resultados obtidos dentro 
das empresas. Esse instrumento da contabilidade pode ser aplicado em 
empresas de diferentes portes, sendo que os benefícios da realização 
da auditoria ultrapassam o âmbito organizacional quando esta se trata 
de empresa de capital aberto, como é o caso da Petrobras. Nessa 
perspectiva, o presente trabalho tem a finalidade de demonstrar a 
importância da realização dessas auditorias internas nas empresas em 
geral, visando comparação e a análise dos relatórios anuais de auditoria 
interna divulgados pela multinacional supramencionada, verificando 
especificamente os resultados obtidos nos anos de 2015 e 2016. A 
metodologia aplicada para a realização do estudo foi de caráter 
qualitativo e de natureza descritiva, na qual realizou-se uma 
comparação entre os dados constantes no relatório de auditoria interna 
divulgado e o atual contexto econômico de nosso país, ressaltando os 
principais dados colhidos e verificando a importância de sua realização. 
 
Palavras – chave: Contabilidade. Auditoria interna. Controle interno. 
 
Introdução 
 

A auditoria é uma importante ferramenta de verificação dentro da ciência 

contábil, ela visa realizar uma análise dos métodos utilizados e também dos 

resultados obtidos, além disso, é um instrumento de prevenção de problemas e 
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falhas empresariais colaborando significativamente para os resultados das 

organizações e para a tomada de decisões (CARVALHO e VIEIRA, 2016). 

 No atual contexto brasileiro pós-crise econômica, a Petrobras que é 

sociedade anônima de capital aberto e atua de maneira integrada na indústria do 

óleo, gás natural e energia (PETROBRAS, 2017, s.n.t) sofreu grande abalo em suas 

estruturas financeiras com grande desvalorização de suas ações. 

Nesse sentido, o problema que permeia a pesquisa é: “De que forma a 

auditoria interna pode colaborar na gestão de recursos financeiros e patrimoniais da 

Petrobras?”.   

O objetivo geral do trabalho foi demonstrar os benefícios da utilização da 

auditoria interna como ferramenta de auxílio na gestão dos recursos financeiros e 

patrimoniais na Petrobras, fazendo um comparativo dos períodos anterior e posterior 

à crise econômica recém-vivida em nossa economia.  

Especificamente, o trabalho realizado visou também analisar o instituto da 

auditoria interna, compreendendo seu procedimento e principais benefícios, através 

da pesquisa bibliográfica aos autores especialistas no assunto bem como 

pesquisadores da área. 

Outro objetivo específico trabalhado foi à realização de uma análise aos 

relatórios disponibilizados no site da estatal supramencionada, extraindo deles os 

dados necessários para a elaboração do comparativo das auditorias internas 

realizadas antes e depois da crise e da queda das ações da multinacional.  

Para a realização da pesquisa, foi utilizada metodologia que baseou-se em 

pesquisa bibliográfica aplicada, qualitativa com o estudo de caso aos relatórios 

divulgados pela Petrobras nos anos de 2015 e 2016, visando apontar os benefícios 

da auditoria interna e seus reflexos práticos em uma multinacional brasileira.  

 

2. Referencial Teórico 
 
  2.1  A contabilidade no Brasil 
 
 A contabilidade de forma sucinta é a ciência que estuda e controla o 

patrimônio de uma empresa, bem como as suas variações. Sendo esta a 

responsável por retratar de forma fidedigna a realidade da empresa, auxiliando na 

tomada de decisões. 
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 Nas palavras de Carbonera e Silva (2017): 
 

A Contabilidade surgiu nos primórdios das civilizações, em virtude da 
necessidade do homem de controlar seus bens quando ainda não 
existiam quaisquer formas de controle. Sem nenhum tipo de escrita, 
moeda de troca ou mesmo números para realizar esses registros, 
nossos antepassados improvisavam maneiras de fazer essa 
contabilização.  

 

 Desse modo, em nosso país a contabilidade demonstrou seus primeiros 

registros através de simples lições comerciais, ainda no século XVIII. 

Posteriormente, no decorrer dos anos a ciência contábil no âmbito brasileiro foi 

evoluindo lentamente e no século XX, já encontrava fomentada uma vasta literatura 

e doutrina, destacando-se as doutrinas de Berlinck e Carvalho, pioneiros no estudo 

da contabilidade no Brasil (SILVA, 2017). 

 Insta salientar, que a contabilidade no Brasil somente passou a dar indícios 

de que se tornaria uma importante ciência e ferramenta de gestão essencial para a 

tomada de decisões com a chegada da família Real em 1808 (CARBONERA e 

SILVA, 2017). 

 Em 1946, foram instituídos o Conselho Federal de Contabilidade e os 

conselhos regionais de contabilidade, através do Decreto-Lei 9.295, de 27 de maio 

de 1946 (PLANALTO, 2017). Nesse sentido, vejamos o que determina essa 

legislação: 

 
Art. 1º Ficam criados o Conselho Federal de Contabilidade e os 
Conselhos Regionais de Contabilidade, de acôrdo com o que 
preceitua o presente Decreto-lei. 
 Art. 2º A fiscalização do exercício da profissão contábil, assim 
entendendo-se os profissionais habilitados como contadores e 
técnicos em contabilidade, será exercida pelo Conselho Federal de 
Contabilidade e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade a que 
se refere o art. 1º (BRASIL, 1946). 

 
 Do mesmo modo, diversas outras legislações compõem o aparato legal para 

o exercício e funcionamento da contabilidade em nosso país, observadas também 

as normas que adequam a nossa ciência contábil à contabilidade internacional.  

Entre as inúmeras regras previstas na legislação no decorrer do avanço da 

ciência contábil, destaca-se a Resolução CFC nº 1.055/05, que instituiu o Comitê 

dos pronunciamentos contábeis e a Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que 
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alterou e revogou alguns dos dispositivos da Lei 6.404/76 e tornou a obrigatório que 

a contabilidade passasse a ser exigida e elaborada seguindo os padrões 

internacionais (CARBONERA e SILVA, 2017). 

Peleias et. al. (2007, p.28) destacam que o surgimento dos cursos 

superiores no Brasil se deu com o surgimento do curso superior em Ciências 

Contábeis e Atuariais: 

 
Por meio do Decreto-lei nº 7988, de 22.09.1945, com duração de 
quatro anos, concedendo o título de Bacharel em Ciências Contábeis 
aos seus concluintes. Em sua primeira edição, a matriz curricular do 
curso tinha como disciplinas específicas: Contabilidade Geral, 
Organização e Contabilidade Industrial e Agrícola, Organização e 
Contabilidade Bancária, Organização e Contabilidade de Seguros, 
Contabilidade Pública e Revisões e Perícia Contábil. 

 

Em nosso atual contexto, o cenário contábil tem uma previsão otimista. O 

curso de Ciências Contábeis tem grandes avanços na área acadêmica com o 

crescimento do número de cursos de graduação e pós na área contábil, bem como 

tem crescido o número de revistas científicas e eventos relacionados aos estudos 

contábeis e atuariais. Outro aspecto que colabora para o desenvolvimento e 

aumento do número de cursos nessa área de atuação é a criação pelo governo do 

sistema eletrônico de dados e o próprio procedimento de conversão das técnicas 

contábeis para as normas internacionais (FERREIRA e MALAQUIAS, 2017).  

Diante do exposto, é possível perceber a importância da contabilidade para 

o cenário econômico e empresarial brasileiro, passamos agora a analisar a auditoria 

contábil e sua relevância para o cenário contábil em geral.   

 

2.2 A auditoria 
 
 A contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio, isto é, o conjunto de 

bens, direitos e obrigações de uma entidade, sendo, portanto, um grande 

instrumento de gestão para todas as organizações.  (AMARO, 2014). 

 Conforme demonstrado anteriormente, a contabilidade evoluiu 

gradativamente e com a aplicação das técnicas contábeis passou a ser necessário 

verificar a eficiência dos dados coletados através da ciência contábil.  

 Nesse aspecto, Carvalho e Vieira (2016, p. 232) informam sobre o surgimento 
da auditoria: 
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Desta forma, a auditoria veio como ferramenta de verificação e de 
análise dos métodos utilizados, como foram utilizados e se o 
resultado foi satisfatório, ocorre que além disto passou a ser uma 
ferramenta muito utilizada na prevenção de problemas e falhas, 
auxiliando muito a empresa nos resultados e na tomada de decisão.  

 

Nas palavras de Cosenza (2003, p.52) a auditoria pode ser definida como: 

 

(...) uma especialidade do conhecimento contábil, que tem a função 
de cuidar da avaliação dos procedimentos contábeis e da verificação 
de sua autenticidade, a fim de comprovar sua eficácia e adequação 
para a evidenciação da realidade patrimonial e financeira das 
entidades. 

 

Nesse sentido, é relevante destacar o importante papel social da auditoria, 

tendo em vista que é inviável ao usuário externo, bem como para a maioria dos 

internos, participar ativamente das técnicas contábeis que irão ocasionar os 

demonstrativos contábeis, sendo confiável a atribuição de análise e registro das 

transações empresariais a contabilistas, que, muitas vezes têm seu trabalho 

avalizado pelo auditor. Então, o objeto da auditoria na formulação do parecer do 

auditor exige a opinião profissional sobre a confiabilidade das informações 

econômico-financeiras (ASSING et.al, 2016). 

Existem dois tipos de auditoria, que são a auditoria externa e a interna que 

diferem se entre si. Segundo Attie (2006, p. 31) “Auditoria Externa ou Independente 

tem como objetivo o exame das demonstrações financeiras e expressar uma opinião 

sobre a propriedade das mesmas, e assegurar que elas representem 

adequadamente a posição patrimonial e financeira”. 

Já a auditoria interna conforme Attie (1992, p. 28) “Auditoria Interna é uma 

função independente de avaliação, criada dentro da empresa para examinar e 

avaliar suas atividades, como um serviço a essa mesma organização. A proposta da 

auditoria interna é auxiliar os membros da administração a desincumbirem-se 

eficazmente de suas responsabilidades”. 

Diante do que foi exposto podemos perceber que a auditoria interna é aquela 

que visa resguardar os interesses da empresa, auxiliando os administradores a 

controlar as operações e atividades pelas quais são responsáveis. Portanto, o 

presente trabalho focou na auditoria interna como ferramenta de melhorias na 

empresa, que será aprofundada a seguir. 
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2.3 A auditoria interna 
  

Carvalho e Vieira (2016, p. 235) apontam as diferenças entre a auditoria 
interna e a externa, vejamos: 
 

Os conceitos da auditoria interna e externa se diferem quanto a sua 
atuação, a primeira é desempenhada dentro das entidades, por 
funcionários ligados a empresa, a segunda é desempenhada por 
uma empresa de auditoria ou auditor independente, porém estes não 
possuem vínculo empregatício com a empresa. Outra diferença é 
que a auditoria interna pode ser permanente, e a externa tem um 
tempo determinado.  

 
Nesse aspecto, é importante ressaltar as peculiaridades da auditoria interna 

e a sua importância para as entidades enquanto instrumento de controle contábil.  

 Nas palavras de Crepaldi (2007, p. 125), a auditoria interna é um sistema de 

“controle contábil que acompanha e estuda o cerceamento de erros e fraudes 

através de cuidar de técnicas de revisão constante de processos e acontecimentos”. 

 No mesmo sentido disserta Almeida (2012, p. 5) : 

 

A auditoria interna surgiu com o intuito de supervisionar as normas e 
procedimentos internos das organizações, pois em muitos casos os 
gestores não conseguiam verificar pessoalmente as atividades da 
empresa. Todavia, de nada valia a implementação dos 
procedimentos de auditoria interna se não houvesse 
acompanhamento por um profissional, para verificar se os 
procedimentos estão sendo adotados de forma correta pelos 
empregados da organização.  

Como visto, podemos afirmar que a auditoria interna surgiu da necessidade 

das empresas de supervisionar com maior ênfase as normas e procedimentos 

internos da organização. Para tanto, se fez necessário que o profissional em 

auditoria trabalhasse internamente nas diversas áreas da empresa, visando 

minimizar erros e fraudes . 

   

2. 4 O profissional de auditoria 
  

 Segundo Attie (2011), o auditor necessita ser uma pessoa com profundo 

equilíbrio e probidade, uma vez que sua opinião influenciará as pessoas envolvidas 

no procedimento de auditoria e também gestores, principalmente sobre os assuntos 

da área financeira e comercial pertencentes a acionistas, proprietários, fornecedores 
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e clientes.  Desse modo, a ética profissional deve ser outra principal característica 

do auditor e no caso do auditor interno, apesar de possuir vínculo com a entidade, 

sua função precisa ser exercida com total independência profissional, preenchendo 

todas as condições necessárias ao auditor externo, mas exigindo da empresa o 

cumprimento das condições que lhe cabem (FRANCO e MARRA, 2000).  

 Carvalho e Vieira (2016) ressaltam que o trabalho do auditor deve ser 

imparcial e, sobretudo, caso seja descoberta alguma fraude na contabilidade da 

empresa, sua atuação deve ser sigilosa e confidencial, sendo as informações 

divulgadas somente à administração da instituição. 

Isso posto, verifica-se a necessidade de desenvolver os estudos na área de 

auditoria interna e compreender sua importância para as empresas a fim de 

colaborar para o desenvolvimento dos estudos acadêmicos nessa área.  

 

2.5 A Petrobras em nosso atual contexto econômico 

 

Os relatórios analisados dizem respeito à auditoria interna realizada em uma 

das maiores empresas brasileiras e que tem abrangência internacional. Sendo 

assim, para a compreensão do assunto, torna-se necessário compreender o 

surgimento da estatal.  

Dalla Costa e Pessali (2009, p.07), dissertam sobre o momento histórico do 

surgimento da empresa, vejamos: 

  

Após o fim da Segunda Guerra deu-se uma forte disputa entre os 
defensores da entrada de empresas estrangeiras para explorar o 
petróleo e os nacionalistas contrários à presença de multinacionais 
no setor. A disputa ficou famosa pela frase ‘’O petróleo é nosso’’, 
utilizada nas campanhas em defesa da criação de uma estatal 
encarregada da prospecção, exploração e refino. Como resultado 
desse embate, o então presidente Getúlio Vargas criou em 1938 o 
Conselho Nacional do Petróleo (CNP), aumentando o controle estatal 
sobre as atividades do setor. Mais tarde, Getúlio Vargas sancionou 
em 3de outubro de 1953 a Lei nº 2.004, criando a Petróleos 
Brasileiros S.A. – Petrobras. 

 

Sendo assim, observa-se que a estatal foi criada por Getúlio Vargas visando 

controlar a exploração do combustível em nosso país, sendo que até então os poços 
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de petróleo encontrados eram controlados pelo Departamento Nacional da Produção 

Mineral. (DALLAS COSTA e PESSALI, 2009). 

Nesse aspecto, é possível afirmar que a história do petróleo no Brasil 

confunde-se com história da Petrobras, quando o governo começa a investir na 

nacionalização do subsolo petrolífero. A Petrobras é a maior empresa petrolífera em 

nosso país, estando presente em diversos países e atuando em diversas atividades 

do petróleo como exploração e produção, refino, comercialização, transporte e 

petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, biocombustíveis e energia 

elétrica (PETROBRAS, 2011). 

Após sua criação, a empresa passou por grande expansão sendo constantes 

também os avanços tecnológicos na área da exploração e refino do petróleo. Em 

termos econômicos, mesmo nos anos 80, conhecidos como “década perdida’’, a 

petroleira se consolidou como uma grande fonte de investimento para os brasileiros 

e também se destacou no mercado internacional. (DALLAS COSTA E PESSALI, 

2009).  

Ainda sobre o constante desenvolvimento econômico da Petrobras, Azevedo 

et. Al (2016,s.p) destacam:  

 

A partir dos anos 2000 verificaram-se momentos de prosperidade na 
economia mundial até o final do ano de 2007, pois a partir de 2008 e 
em 2009 houve uma crise econômica que resultou na recessão de 
alguns países. Nesta década a PETROBRAS adquire estabilidade e 
realiza grandes descobertas. Algumas realizações de destaque da 
empresa foram: descoberta da camada Pré-sal; autossuficiência do 
país em petróleo; produção de Biocombustíveis, os quais passaram a 
compor em 2010 5% do diesel; construção da refinaria Abreu e Lima; 
construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 
(COMPERJ) e inauguração de uma nova e moderna ala do 
CENPES. 
 

 De acordo com dados coletados em 2013, a Petrobras é a  maior empresa do 

Brasil e a nona maior empresa de energia do mundo em valor de mercado. 

(AZEVEDO et. al, 2016). 

 Diante do exposto, observa-se a importância da pesquisa realizada, uma vez 

que apontar os benefícios da auditoria interna através da análise dos dados 

referentes a uma das empresas mais importantes da economia mundial é de grande 

relevância para os estudos acadêmicos.  
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3.Metodologia  
 

Para a melhor compreensão do tema escolhido, após a apresentação do 

referencial teórico que embasa o assunto abordado, torna-se necessário descrever 

minuciosamente os métodos de pesquisa utilizados para a elaboração deste 

trabalho. Sendo assim, este tópico descreve a metodologia utilizada para o presente 

estudo. 

 No que tange à natureza da pesquisa realizada, esta classifica-se em 

aplicada. Nas palavras de Appolinário (2004, p.152) a pesquisa aplicada tem o 

objetivo de “ resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas’’.  

Nessa perspectiva, a pesquisa a ser realizada se motiva pela necessidade 

de demonstrar a importância da auditoria interna e, sobretudo, viabiliza comprovar 

que a utilização das auditorias pode solucionar possíveis conflitos do ambiente 

empresarial. Desse modo, o trabalho realizado visa responder ao problema de 

pesquisa proposto baseado no estudo de caso dos dados informados pelos 

relatórios de auditoria da Petrobras.  

No que concerne à abordagem, a pesquisa é qualitativa tendo em vista que 

visa descrever e compreender a técnica da auditoria contábil, ressaltando sua 

importância para as organizações. Nesse sentido, destaca-se o que disserta Silvio 

Luiz de Oliveira (2004, p.117):  

 
As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a 
facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada 
hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por 
grupos sociais, apresentar contribuições no processo de mudança. 

 

No mesmo sentido, Sampiere et al (2006, p. 376) dissertam sobre a 

abordagem qualitativa do conteúdo, vejamos:  

O enfoque qualitativo é selecionado quando buscamos compreender 
a perspectiva dos participantes ( indivíduos ou grupos pequenos de 
pessoas que serão pesquisados) sobre os fenômenos que os 
rodeiam, aprofundar em suas experiências, pontos de vista, opniões 
e significados,isto é, a forma como participantes percebem 
subjetivamente sua realidade. Também é recomendável se lecionar o 
enfoque qualitativo quando o tema de estudo foi pouco explorado, ou 
que não tenha sido realizada pesquisa sobre ele em algum grupo 
social específico.  

 



10 

 

No que tange aos objetivos da pesquisa, ela é classificada como descritiva, 

uma vez que objetiva descrever as características da auditoria interna e sua 

importância na realidade das empresas. Na concepção de Andrade (2002), as 

pesquisas descritivas preocupam-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, 

classificá-los e interpretá-los, sem que o pesquisador interfira neles.  

Do mesmo modo, Sampiere et al (2006, p. 102) também dissertam sobre os 

estudos descritivos:  

(...) Os estudos descritivos buscam especificar as propriedades, as 
características e os perfis de pessoas, grupos, 
comunidades,processos,objetos ou qualquer outro fenômeno que se 
submeta a uma análise (...) . 

 

No que diz respeito à técnica de pesquisa a ser utilizada, destacamos que se 

dará através de estudo de caso da empresa onde a auditoria interna é aplicada, 

objetivando demonstrar as consequências da realização desse fenômeno contábil 

nas entidades.  

Segundo Gil (2002 p. 54): 

 

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente 
utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que 
permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente 
impossível mediante outros delineamentos já considerados. 
 

Sendo assim, verifica-se que a maior utilidade de se realizar um estudo de 

caso é a sua flexibilidade de coleta de dados, já que tal estudo se caracteriza como 

o aprofundamento em um exaustivo conhecimento sobre poucos objetos 

determinados. (SANTOS Et al, 2013). 

 

 4. Da análise dos dados constantes nos relatórios anuais de 

auditoria interna da Petrobras 

4.1  Os Relatórios Anuais de Auditoria 2015 x 2016 

 

Para a divulgação dos resultados dos trabalhos elaborados nos 

procedimentos de auditoria interna, a Petrobras publica em seu site anualmente, o 

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT). Nesse relatório é 
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possível verificar diversos aspectos sobre os trabalhos de auditoria realizados em 

determinado ano, bem como é possível extrair dados específicos por área de 

atuação.  

No presente trabalho de pesquisa, foram objetos de estudos os relatórios de 

auditoria interna da Petrobras referentes aos anos de 2015 e 2016, sendo que no 

primeiro demonstrativo citado foi divulgada a realização de 436 trabalhos de 

auditoria, enquanto o segundo RAINT retromencionado apresenta os resultados 

referentes à 461 trabalhos da auditoria da multinacional.  

 Em ambos relatórios observa-se que o objetivo da elaboração dos dados é 

promover ações voltadas para o fortalecimento do processo de auditoria, 

especialmente no que se refere à disponibilidade de recursos, padrões e 

metodologia de execução, as quais têm por objetivo viabilizar uma atuação cada vez 

mais abrangente,  tempestiva e alinhada com os operações da Companhia. 

(PETROBRAS, 2016).  

Diante do exposto, agora abordaremos alguns dados divididos em 

categorias, realizando a comparação entre os dados divulgados em cada um dos 

relatórios trabalhados.  

 

4.2  Resumo da Quantidade de trabalhos realizados 

 

 No ano de 2015, as ações de auditoria interna foram detalhadas através de 

um quadro com o resumo de todas as ações realizadas, contemplando número dos 

relatórios, unidades auditadas, processos examinados; cronograma; SOX; natureza; 

as respectivas observações sobre cancelamentos e reprogramações, assim como 

também prazos estimados para os encerramentos dos trabalhos. (PETROBRAS, 

2015). 

  Desse modo, a seguir apontamos a tabela que apresenta o resumo da 

quantidade de trabalhos de auditoria realizados no decorrer do ano de 2015:  

Tabela 1- Trabalhos de auditoria em 2015 
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Fonte: dados da pesquisa, 2017 

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) de 2016, por 

sua vez, apontou que nesse período a multinacional passou por um profundo 

processo de revisão organizacional, que, além de fusão, criação e extinção de 

unidades, provocou diversas alterações na execução dos processos de auditoria e 

nas atribuições e responsabilidades de diversas áreas. (PETROBRAS, 2016).  

Desse modo, a tabela a seguir apresenta a quantidade de processos de 

auditoria na Petrobras no ano de 2016:  

Tabela 2- Trabalhos de auditoria em 2016 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2017 

 

Através da comparação entre os quadros acima demonstrados, verifica-se 

que no ano de 2016, a empresa petrolífera executou mais auditorias programadas 



13 

 

que no ano anterior. Contudo, em contrapartida o ano de 2015 foi marcado por mais 

auditorias extraprogramadas que o ano de 2016.  

 

4.3 Os trabalhos realizados por área 

 

Os relatórios em comento, também foram analisados sob o ponto de vista do 

segmento de áreas onde se realizaram os trabalhos de auditoria interna. O RAINT 

do ano de 2015 apresentou os dados da seguinte maneira: 

Tabela 3- Áreas auditadas em 2015 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2017 

Os dados do ano de 2016, em contrapartida, foram apresentados de forma 

diferenciada, apresentando também uma diferenciação no que tange à 

reestruturação realizada na multinacional naquele ano. Nesse aspecto, vejamos:  

Tabela 4- Áreas auditados em 2016 
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Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Nessa perspectiva, é possível verificar que o RAINT mais recente demonstra 

a expansão dos procedimentos de auditoria realizados na multinacional com o 

aumento significativo no total de auditorias realizadas por área.  

 

4.4 Os comparativos dos recursos humanos 

Dando continuidade a análise dos dados apresentados, outro tópico 

importante a se destacar é a divulgação da lotação dos recursos humanos na 

empresa nos dois anos em comento no presente trabalho.  

O relatório anual de auditoria referente à 2015 aponta um total de 225 

prestadores de serviço dentro da organização, divididos em diversas categorias 

conforme demonstraremos a seguir :  

Quadro 1- Profissionais por áreas  

 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Os dados do ano posterior, demonstram um aumento no número de 

atribuições auditadas: 
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Quadro 2- Profissionais por áreas 2016  

 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Observando os quadros apresentados nos relatórios, verifica-se que no ano 

de 2016 houve um aumento significativo de cargos nas atividades operacionais e 

uma pequena queda no quadro de colaboradores do setor de planejamento, suporte 

técnico e administrativo.  

 

 4.5 Os benefícios da auditoria interna  

 

 O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância e os benefícios da 

auditoria interna para as empresas através da análise dos relatórios de auditoria 

divulgados pela maior empresa de nosso país. Nessa linha de raciocínio, é 

necessário salientar que ambos os documentos analisados, apresentam um tópico 

de grande relevância para essa pesquisa, uma vez que este apresenta dados 

relativos aos benefícios da auditoria interna da multinacional divulgadora de tais 

relatórios.  
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O RAINT do ano de 2016 destaca fatores relevantes que impactaram as 

ações de auditoria no ano passado na Petrobras. Entre os elementos apresentados, 

é necessário destacar que os dados demonstram um importante fortalecimento do 

controle interno realizado em relação aos anos anteriores, com a realização de 

programas que resultaram na recuperação de R$ 764,9 milhões de reais 

(PETROBRAS, 2016). 

A seguir, podemos verificar a tabela com os valores recuperados pelas 

ações de auditoria interna nos últimos anos dentro da multinacional:  

Gráfico 1- Valores recuperados nos últimos anos 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2017. 

Através dos dados apresentados, verifica-se que o valor recuperado no ano 

de 2015 foi superior ao valor de recuperação com as ações de auditoria contínua no 

ano de 2016. Contudo, o saldo é bastante positivo uma vez que no último ano a 

multinacional fortaleceu os procedimentos de auditoria contínua, o que demonstra 

ter sido reduzida a ocorrência de erros dentro das unidades da empresa petrolífera. 

 

Considerações Finais 

 

A auditoria interna é uma relevante ferramenta de controle dentro das 

organizações. Para a efetiva compreensão do assunto foi realizada uma revisão 

bibliográfica, na qual destacou-se os principais conceitos a respeito da auditoria e da 

sua importância para a ciência contábil. 
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Ainda visando apresentar uma resposta à problemática abordada, foi 

realizado um estudo exploratório e descritivo nos relatórios de auditoria interna 

divulgados pela Petrobras referentes aos procedimentos de controle interno 

executados nos anos de 2015 e 2016 dentro da multinacional.  

Nesse aspecto, no trabalho realizado foi possível verificar que as ações de 

auditoria estabelecem o controle interno dentro das empresas e são benéficas na 

medida em que permitem a prevenção de prejuízos e evitar maiores desperdícios. 

Diante de todo o exposto, no estudo de caso retromencionado, foi possível 

verificar que as ações de auditoria exercidas na Petrobras proporcionaram a 

recuperação de um grande valor monetário (R$764 milhões de reais). Outros 

aspectos abordados, também demonstram a importância de o controle interno ser 

exercido dentro das empresas, tendo em vista que essas ações possibilitam que 

sejam detectados e solucionados problemas em vários setores empresariais.  
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