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RESUMO  
 

O presente artigo tem como principal tema a auditoria contábil interna na gestão da 
empresa X do setor alimentício, no município de Prados-MG. A auditoria interna 
busca o controle adequado para as organizações e tem como principal objetivo 
analisar constantemente as demonstrações, pois os administradores necessitam de 
uma estrutura que examine se os sistemas de gestão e controle utilizados operam 
corretamente. A pesquisa foi realizada de forma descritiva por meio de coleta de 
dados, pesquisa bibliográfica e, além do mais, foi efetuada a aplicação de um 
questionário para 11 gerentes, apresentando a relação entre os critérios definidos e 
os adotados pela empresa; dessa forma ressalta o ambiente de controle, os 
procedimentos adotados e o monitoramento. À vista disso, o sistema de controle 
adotado pela empresa X é adequado, dessa forma, o controle interno é satisfatório e 
apresenta uma completa concordância dos gestores para os três requisitos. 
 

Palavras-chave: Auditoria. Controle. Gestão. 

 

ABSTRACT  

 

This article has as main subject the internal accounting audit in the management of 
company X of the food sector, in the city of Prados-MG. Internal auditing seeks 
adequate control for organizations and its main objective is to constantly analyze 
statements, since managers need a structure that examines whether the 
management and control systems used operate correctly. The research was carried 
out in a descriptive way through data collection, bibliographic research and, in 
addition, a questionnaire was applied to eleven managers, presenting the 
relationship between the defined criteria and those adopted by the company; thus 
highlighting the control environment, procedures adopted and monitoring. In view of 
this, the control system adopted by company X is adequate, in this way, the internal 
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control is satisfactory and a complete agreement of the managers is presented for 
the three requirements. 
 

Key-words: Audit. Control. Management. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo propõe o estudo da auditoria interna e a relevância em demonstrar 

como o controle interno é indispensável no sustento da organização, e além do 

mais, manter-se de acordo com o cumprimento das normas reguladoras que for de 

competência da entidade.  

De acordo com Crepaldi (2002, p.468) a auditoria surgiu como resultado da 

necessidade da confirmação dos registros contábeis, devido ao aparecimento das 

grandes empresas e da taxação do Imposto de renda estabelecido nos resultados 

apurados em balanços. Sua evolução ocorreu com o desenvolvimento econômico, 

foi aí então que começaram a surgir as grandes empresas, formadas por capitais de 

muitas pessoas, que têm na comprovação dos registros contábeis a proteção a seu 

patrimônio. 

Devido a essas constantes modificações e desenvolvimento econômico que 

as entidades em geral passam, as empresas buscam a melhoria nas estratégias de 

gestão. Sendo assim, a auditoria interna auxilia a administração a identificar se os 

procedimentos internos estão sendo seguidos corretamente e com isso garantir a 

confiabilidade às informações produzidas.  

Logo, a função do auditor é identificar uma situação problemática na empresa 

e corrigir irregularidades, além de testar a eficiência e a eficácia no controle 

patrimonial. Nesse sentido, a auditoria interna é relevante no cotidiano da empresa 

para acompanhar seu desenvolvimento e auxiliar na sobrevivência da mesma no 

mercado.  

A propósito, o presente trabalho tem o seguinte problema: Qual a importância 

da Auditoria Interna na empresa X? 

Para averiguar tal problema, fez-se uma pesquisa no desempenho da 

auditoria interna da empresa X, e nesse contexto, teve como objetivo geral analisar 

o funcionamento diário da organização, evidenciando a importância da auditoria 

interna para que os controles internos funcionem de forma adequada. Para alcança-
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los foram traçados os seguintes objetivos específicos: avaliar o ambiente de 

controle; verificar se o cumprimento das políticas organizacionais está sendo 

seguido durante as operações; analisar a existência de planos e procedimentos de 

trabalho; avaliar o monitoramento do sistema de controle. 

Tendo em vista os fatos acima mencionados, esta pesquisa busca discutir 

aspectos conceituais e práticos da auditoria interna. A averiguação dos dados 

aconteceu através de uma pesquisa descritiva, com organização bibliográfica, 

estudo de caso com resposta a um questionário e os critérios adotados pela 

empresa para que os procedimentos sejam fiéis aos resultados alcançados, e, 

então, desenvolver a análise dos dados. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. Auditoria  

 

Segundo Attie (2000, p.27) a auditoria surgiu com a necessidade de um 

controle patrimonial que demonstra a realidade financeira e econômica da empresa 

aos seus acionistas, para o desenvolvimento de grandes empresas de capital 

aberto. 

Nesse contexto, auditoria surgiu com a necessidade de um controle adequado 

do patrimônio da empresa. Com a expansão do mercado e o aumento da 

concorrência era indispensável à necessidade de melhorar os controles e 

procedimentos internos para atrair acionistas, é que surge então o auditor.  

Para Lopez (2002, p.25) as palavras auditoria ou censura de contas se 

associam na verificação dos documentos contábeis (registros, livros e listagem de 

contas), que são utilizados no processo de obtenção para a representação da 

realidade econômica e financeira da empresa. 

Logo, a auditoria é uma ferramenta cuja finalidade é analisar as operações 

das empresas e verificar se o que está representado nas demonstrações contábeis 

corresponde à realidade patrimonial da entidade. 

Além disso, segundo Attie (1998, p.25) “A auditoria é uma especialização 

contábil voltada a testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado 

com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado”.  



 4 

 

Sendo assim, a auditoria tem como objetivo detectar situações anormais nas 

demonstrações contábeis e na segurança dos sistemas internos de controle da 

companhia, com um frequente acompanhamento.  

Desta maneira, segundo Crepaldi (2016, p. 68), no ramo da auditoria, a 

auditoria interna funciona como instrumento de apoio à gestão e verifica se o 

controle interno está em efetivo funcionamento. 

 

1.2. Auditoria interna  

 

Franco e Marra (2000, p.217) definem que a atividade de auditoria interna 

propõe assessorar a administração com eficiência e eficácia dos sistemas de 

controle, o desempenho das áreas em relação aos planos e metas, aos objetivos e 

as políticas definidas para as mesmas. 

O CFC (2003) define no item 12.1.1.3 da NBC T 12 – Conceituação e 

disposições gerais, que: 

12.1.1.3 – A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, 
levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a 
avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade 
dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos 
integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir 
à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.  

 

Contudo, os papéis de trabalho são necessários para comprovar os exames 

realizados pela auditoria interna. O CFC (2003) define no item 12.1.2.1 da NBC T 12 

– Conceituação e Disposições Gerais que a auditoria interna é documentada através 

de papéis de trabalho, preparados por meio físico ou eletrônico e arquivados de 

maneira sistemática e racional. 

Nesse processo de auditoria, a prevenção contra fraudes e erros é frequente, 

nas quais alteram o resultado das demonstrações. Visto que o CFC (2003), em seus 

itens 12.1.3.1, 12.1.3.2 e 12.1.3.3 traz considerações a respeito da fraude e do erro:  

12.1.3.1 – A Auditoria Interna deve assessorar a administração da entidade 
no trabalho de prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, 
sempre por 26 escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou 
confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.  
12.1.3.2 – O termo “fraude” aplica-se a ato intencional de omissão e/ou 
manipulação de transações e operações, adulteração de documentos, 
registros, relatórios, informações e demonstrações contábeis, tanto em 
termos físicos quanto monetários.  
12.1.3.3 – O termo “erro” aplica-se a ato não-intencional de omissão, 
desatenção, desconhecimento ou má interpretação de fatos na elaboração 
de registros, informações e demonstrações contábeis, bem como de 
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transações e operações da entidade, tanto em termos físicos quanto 
monetários. 

 

Devido a isso, a Auditoria Interna tem um papel importante para a entidade, 

pois tem a finalidade de controlar e proteger seu patrimônio com confiabilidade e, 

assim, beneficiá-la. É parte essencial do sistema global do controle da empresa.  

Conforme Crepaldi (2016, p. 511) a auditoria interna é fundamental para 

alcançar resultados satisfatórios, e por meio dos procedimentos do controle interno 

previne eventuais erros e fraudes.  

 

1.3. Procedimentos de Auditoria Interna 

 

De acordo com Franco e Marra (2000, p.57) os procedimentos de autoria 

permitem que o auditor interno compreenda adequadamente todos os exames e 

investigações de evidências satisfatórias, para demonstrar suas conclusões à 

administração da empresa. 

Conforme Attie (1998, p. 61) na realização dos procedimentos de auditoria é 

preciso aplicar provas seletivas, testes e amostragem, em virtude da complexidade e 

volume das operações, incumbindo ao auditor, através das análises, obter os 

elementos de confiança que sejam pertinentes para o todo. 

Em verdade, esses procedimentos são instrumentos técnicos e fundamentais 

para que o auditor faça com exatidão seu trabalho, e com isso obter clareza nas 

informações para formular sua opinião.  

De acordo com Crepaldi (2016, p. 502) para um o controle interno eficiente é 

preciso um conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas, produzindo assim, 

dados confiáveis para colaborar com a administração e auxiliar nos negócios da 

empresa.  

 

1.4. Controle interno 

 

Recordemos a Instrução Normativa nº 16, de 20 de dezembro de 1991, do 

Antigo Departamento de Tesouro Nacional, onde define controle interno como 

sendo:  

 O conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados 
utilizado como vistas a assegurar que o objetivo dos órgãos e entidades da 
administração pública sejam alçados, de forma confiável e concreta, 
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evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos 
objetivos fixados pelo Poder Público.   

 

Conforme conceitua Sá (2002, p.105) o controle interno é um plano de 

organização com métodos e medidas, assumidos pela empresa, a fim de proteger 

seu patrimônio, verificar a exatidão e fidedignidade de seus dados contábeis com 

eficiência para o reconhecimento da política planejada pela administração. 

Desta forma, Franco e Marra (2000, p.261) também define:  

Meios de controle interno todos os registros, livros, fichas, mapas, boletins, 
papeis, formulários, pedidos, notas, faturas, documentos, guias, impressos, 
ordens internas, regulamentos e demais instrumentos de organização 
administrativa que formam o sistema de vigilância, fiscalização e verificação 
utilizado pelos administradores para exercer o controle sobre todos os fatos 
ocorridos na empresa e sobre todos os atos praticados por aqueles que 
exercem funções direta ou indiretamente relacionadas com a organização, o 
patrimônio e o funcionamento da empresa. 

 

Para Almeida (1996, p. 25), “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 da 

empresa”. 

A Audibra (1995, p. 28) registra que o controle interno deve agir juntamente 

com a administração para auxiliar na tomada de decisão, aumentar a probabilidade 

de que os objetivos estão sendo atingidos e que o desempenho das duas possibilite 

a certeza de realização. 

A importância do controle interno conforme conceitua Attie (1998, p.112) vale-

se a partir do momento em que se torna evidente e impossível planejar uma 

empresa que não possua um controle que possa garantir a continuidade das 

operações e informações propostas. 

Na opinião de Crepaldi (2016, p.511) um sistema de controle interno forte 

funciona como uma “peneira” na identificação das irregularidades, e assim, o auditor 

pode reduzir o volume de testes, caso contrário, precisa aumentá-lo. 

De fato, o controle interno é um instrumento que auxilia o auditor na 

realização de seu trabalho para produzir dados confiáveis aos gestores, contribuir no 

seu trabalho para diminuição do volume de testes, tendo em vista a redução de 

custo, tornar mais competitivo os seus serviços e produtos no mercado, sendo 

assim, necessário para o desenvolvimento da empresa.  
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Para Crepaldi (2016, p 509) “As normas de auditoria referentes ao trabalho no 

campo, estabelecem o sistema de controle interno da empresa auditada, e tem a 

finalidade de determinar a natureza, época e extensão dos procedimentos de 

auditoria”. Sendo assim, este artigo adotou como metodologia uma pesquisa 

descritiva, bibliográfica, e a aplicação de um questionário para onze gerentes da 

empresa.  

 

3. METODOLOGIA 

             

Para alcançar o objetivo da pesquisa, este trabalho ocorre de forma 

descritiva, através de coleta de dados, descrevendo os resultados obtidos. 

A pesquisa será descritiva, portanto na visão de Cervo e Berviam (1983, p.55) 

se trata da relação de fenômenos sem alterá-los, portanto, observa, registra e 

analisa todos os fatos. Além do mais, procura mostrar como esses fenômenos 

ocorrem, sua relação, natureza, características e conexão com outros. 

De acordo com Marconi e Lakatos (1990, p.66) a pesquisa bibliográfica visa 

toda a relação com o tema público do estudo, desde as publicações avulsas, 

boletins, jornais, revistas; até os meios de comunicação orais, filmes, televisão e 

rádio. 

Segundo Vergara (2000),  

a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 
constituído, principalmente, de livros e artigos científicos e é importante para 
o levantamento de informações básicas sobre os aspectos direta e 
indiretamente ligados à nossa temática. A principal vantagem da pesquisa 
bibliográfica reside no fato de fornecer ao investigador um instrumental 
analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-

se em si mesma. 
 

Será realizado um estudo de caso e segundo Yin (2001), o estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo dos fatos objetos de investigação, 

permitindo um amplo e pormenorizado conhecimento da realidade e dos fenômenos 

pesquisados. 

A fim de alcançar os resultados da pesquisa, foi efetuada uma pesquisa 

quantitativa, aplicando um questionário com a finalidade de analisar o ambiente de 

controle, procedimentos de controle e o monitoramento, avaliada em uma escala de 

Richter de nota 1 (péssimo) a 5 (excelente). 
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O questionário aplicado constitui-se de uma série de perguntas fechadas 

relacionadas ao controle interno, que foram respondidos sem a presença do 

entrevistador. Portanto, o questionário de perguntas é uma investigação social 

através de questões objetivas com intuito de obter informações sobre o 

funcionamento das atividades de controle. (GIL, 2008, p. 100). 

Conforme Cervo & Bervian (2002, p. 48), o questionário “refere-se a um meio 

de obter respostas às questões por uma fórmula que o próprio informante preenche”. 

 

4 ANÁLISE E DISCURSÃO DOS RESULTADOS 

 

A escolha da empresa pesquisada foi intencional e motivada pela 

acessibilidade às informações necessárias. A empresa X foi fundada em 1990, no 

município de Prados, estado de Minas Gerais, sendo, hoje, uma organização de 

médio a grande porte com atuação expressiva no setor alimentício. Seus principais 

negócios são abate de frangos e fabricação de embutidos. Possui aproximadamente 

700 funcionários e com isso é um dos maiores geradores de emprego da cidade. 

(Informações obtidas através do gerente geral da empresa)  

As informações foram obtidas através da aplicação de um questionário 

composto por 15 questões relacionadas ao funcionamento do controle interno da 

empresa, na qual foram respondidos por 11 gerentes, revelando a proximidade entre 

os critérios definidos e os adotados pela empresa pesquisada. Entre as pessoas 

entrevistadas 54,55% são do sexo masculino e 45,45% do feminino, constituindo-se 

cada uma de setores diferentes, desde a produção até a administração, buscando 

assim informações mais abrangentes. 

Assim sendo, o questionário foi distribuído através de elementos do Sistema 

de Controles Internos, sendo Ambiente de controle, Procedimentos de Controle e 

Monitoramento que serão expostos nos tópicos seguintes.  

 

4.1. Ambiente de Controle 

 

A análise relacionada ao ambiente de controle, está representada pelo quadro 

1, no qual os entrevistados responderam seguindo a escala de 1 (péssimo) a 5 

(excelente). 
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Quadro 01: Questionário de Avaliação do Sistema de Controles Internos 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução 

dos objetivos da empresa e dão suporte adequado ao seu funcionamento.
- - - 28% 72%

2. Os mecanismos gerais de controle são percebidos por todos os funcionários nos 

diversos níveis da estrutura da unidade. 
- - - 28% 72%

3. A comunicação é adequada e eficiente. - - - 46% 54%

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. - - - 55% 45%

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos 

em documentos formais.
- - - 37% 63%

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários dos 

diversos níveis da estrutura da empresa na elaboração dos procedimentos, das 

instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

- - - 55% 45%

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições 

claras das responsabilidades.
- - - 37% 63%

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da 

competência da empresa.
- - - 10% 90%

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados 

planejados pela empresa.
- - - 19% 81%

VALORES

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 
Adaptado de: Matheus Silva Maia - Marlene Ribeiro da Silva - Rodrigo Dueñas - Priscila Plaza de 
Almeida - Sérgio Marcondes - Hong Yuh Ching 

 

Conforme apresentado no quadro 01 é possível identificar que os 

entrevistados entendem que o ambiente de controle é adequado. Além do mais, 

destaca-se a segregação de função, a qual corresponde à pergunta avaliada com 

90% da nota máxima.  

Logo, a participação dos funcionários na elaboração dos procedimentos tem 

menor porcentagem com, somente, 36,36% da nota máxima. De forma geral, a 

avaliação do ambiente de controle é favorável, pois 61,61% dos entrevistados 

apreciaram em 5, e o restante de 38,38% expressaram nota 4 para essa 

modalidade.   

O auditor deve avaliar o controle da entidade para obtenção do entendimento 

da mesma e seu ambiente, e assim, analisar riscos de alteração considerável das 

demonstrações contábeis. 

De acordo com a NBC TA 315:  

São os procedimentos de auditoria aplicados para a obtenção do 

entendimento da entidade e do seu ambiente, incluindo o controle interno da 
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entidade, para a identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante, 

independentemente se causados por fraude ou erro, nos níveis das 

demonstrações contábeis e das afirmações. (NBC TA 315) 

 

4.2. Procedimentos de Controle 

 

A pesquisa referente aos Procedimentos de Controle está demonstrada no 

quadro 02, no qual os entrevistados responderam respeitando a escala de 1 

(péssimo) a 5 (excelente). 

Quadro 02: Questionário de Avaliação do Sistema de Controles Internos 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

10. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir 

os riscos e alcançar os objetivos da empresa, claramente estabelecidas.
- - - 28% 72%

11. As atividades de controle adotadas pela empresa são apropriadas e funcionam 

consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.
- - - 37% 63%

12. As atividades de controle adotadas pela empresa possuem custo apropriado ao 

nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.
- - - 19% 81%

13. As atividades de controle adotadas pela empresa são abrangentes e razoáveis e 

estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.
- - - 28% 72%

VALORES

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 
Adaptado de: Matheus Silva Maia - Marlene Ribeiro da Silva - Rodrigo Dueñas - Priscila Plaza de 
Almeida - Sérgio Marcondes - Hong Yuh Ching 

 

Esse quadro aponta as respostas dos entrevistados em relação aos 

procedimentos de controle, através dele é possível perceber que esse elemento 

funciona de maneira apropriada na empresa X. É notavel que 81% dos entrevistados 

consideram que os controles aplicados pela entidadade possuem o custo correto ao 

nível de benefícios para sua aplicação, obtendo assim, um planejamento consistente 

e eficaz. 

Todavia, pode-se afirmar que as atividades de controle utilizadas pela 

empresa são completas e referentes aos objetivos de controle. Porém, é o menos 

avaliado em relação aos demais desse elemento, com 63%. 

O sistema contábil envolve o plano de organização e o conjunto de técnicas 

aplicados pela entidade e os procedimentos de controle. Segundo Crepaldi (2016, p. 

338) “O auditor deve efetuar a avaliação do sistema contábil e de controles internos 

da entidade, como base para determinar a natureza, oportunidade e extensão da 

aplicação dos procedimentos de auditoria”. 

 

4.3. Monitoramento 
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O Monitoramento está sendo avaliado no quadro 03, e os entrevistados 

responderam cumprindo a escala de 1 (péssimo) a 5 (excelente). 

Quadro 03: Questionário de Avaliação do Sistema de Controles Internos 
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS

Monitoramento 1 2 3 4 5

14. O sistema de controle interno da empresa é constantemente monitorado para 

avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.
- - - 37% 63%

15. O sistema de controle interno da empresa tem contribuído para a melhoria de seu 

desempenho.
- - - 46% 54%

VALORES

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 
Adaptado de: Matheus Silva Maia - Marlene Ribeiro da Silva - Rodrigo Dueñas - Priscila Plaza de 
Almeida - Sérgio Marcondes - Hong Yuh Ching 

 

As últimas questões abordadas neste quadro referem-se ao monitoramento, 

com apenas duas questões. A primeira concerne à qualidade do sistema de controle 

interno da empresa ao longo do tempo, na qual os 63% dos entrevistados avaliaram 

com nota 5.  

Por outro lado, a segunda questão analisa se esse sistema de controle interno 

contribui com o funcionamento geral, e 54% dos entrevistados deram nota máxima. 

De qualquer forma, o sistema de monitoramento no controle interno é definido 

constantemente e contribui com uma melhor atuação.  

Segundo Crepaldi (2016, p. 505) o monitoramento aponta o acompanhamento 

do controle interno, possibilitando uma adaptação aos objetivos, ao ambiente, aos 

recursos e riscos. 

 

4.4. Análise Geral 

 

Por meio da análise geral, o auditor pode perceber entre os três elementos o 

grau de relevância de cada um no sistema de controle. 
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              Gráfico 01: Análise dos Elementos do Sistema de Controle 

 
             Fonte: Elaboração Própria (2018) 

 

Conforme a International Organization of Supreme Audit Institutions - 

INTOSAI (1991, p.295) define o sistema de controle como uma estrutura 

organizacional de acordo com os objetivos e as políticas previamente traçadas pela 

entidade, de forma eficiente e eficaz garantindo a integridade e fidedignidade dos 

registros. 

Por fim, fez-se uma análise comparativa dos 3 elementos do sistema de 

controle. De acordo com as repostas do questionário observa-se que o 

monitoramento obtém menor grau de excelência com 30%, o ambiente de controle 

atinge 33% e o procedimento de controle cumpre maior grau de excelência com 

37%. De um ponto de vista geral os elementos estão equilibrados e o sistema de 

controle interno conveniente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o passar do tempo a Auditoria Interna vem se tornando um instrumento 

necessário para a evolução empresarial, visto que, as empresas precisavam de um 

controle contábil fiel e permanente para a sobrevivência no mercado. 

Deste modo, buscou-se demonstrar na presente pesquisa a relação entre os 

padrões estabelecidos e os aplicados pela empresa X. Assim sendo, cabe ao auditor 

analisar se tais padrões são seguidos adequadamente. 
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Isto posto, foi elaborado um questionário para onze gerentes da empresa, 

com notas de 1 (péssimo) a 5 (excelente).  Dessa forma, a empresa obtém o 

entendimento claro de prováveis riscos nas atividades operacionais e financeiras. 

Durante a análise das respostas, identifica-se que o ambiente de controle 

funciona de maneira correta, os funcionários e gestores possuem conhecimento da 

importância dos controles para a conquista de melhores resultados. Além disso, a 

comunicação é adequada e as funções bem definidas, tornando o ambiente de 

controle interno integro e funcional. 

Ao avaliar os procedimentos de controle nota-se que a empresa adota 

políticas de ações preventivas, de constatação de erros, e 

também, assumem controles que possibilitam um planejamento de longo prazo da 

aplicação de recursos. Esses procedimentos de controle são relacionados ao 

objetivo da empresa e funcionam de maneira abrangente e eficaz. 

Por fim, ao averiguar o sistema de monitoramento, constata-se que esse 

acompanha constantemente o controle interno e avalia a qualidade para melhorar o 

desempenho. 

Pode-se concluir que, o resultado da pesquisa é positivo e equilibrado, pois, 

todas as exigências do sistema de controle tiveram nota 4 (bom) ou 5 (excelente). 

Assim sendo, o ambiente de controle, o cumprimento das políticas organizacionais, 

os planos e procedimentos de trabalho e o monitoramento do sistema de controle da 

empresa X são seguidos de forma correta e em conformidade com a perspectiva dos 

gestores. 

Então, a Auditoria Interna se faz importante na gestão empresarial, baseado 

no auxílio constante e com a cooperação de um controle interno eficaz pode-se 

detectar irregularidades, além de sugerir correções aos administradores. E, 

certamente, contribuir com o crescimento da empresa. 
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