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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do tema 

 

Este estudo de caso possibilita uma visão geral sobre auditoria interna e seus 

benefícios para organização, visando a satisfação de um controle que atenda o 

planejamento da alta gestão dando maior segurança nas atividades desempenhadas dentro 

das empresas. Visando garantir maior confiança nos números, processos e registros 

contábeis adotados no período pelos profissionais da empresa que exercem atividades 

operacionais até cargos de gestão, com a finalidade de garantir maior transparência para 

os sócios e mitigar os riscos.  

A auditoria interna e a externa distinguem-se na modalidade, partem de métodos 

diferentes com procedimentos e critérios peculiares, mas, ambas procuram alcançar 

objetivos semelhantes. A auditoria interna pode ser executada por funcionário da 

empresa em caráter permanente, sendo realizada mais para fins administrativos internos, 

obtendo controle constante e permanente das operações. Ela tem ligação direta com a 

administração da instituição financeira, sendo de inteira confiabilidade da mesma, 

auxiliando-a nas decisões. 

Enquanto a auditoria externa preocupa-se em analisar as demonstrações contábeis, a 

auditoria interna auxilia na elaboração e manutenção de um adequado sistema de controle 

interno, para que as metas determinadas pela administração das instituições financeiras sejam 

atingidas 

Portanto, verificaremos como as auditorias funcionam quais os processos para 

planejamento, os papeis de trabalho e os benefícios da auditoria e como as empresas 

podem melhorar o fluxo de seus processos e sua confiança perante ao mercado. A 

transparência também é um ponto de grande relevância já que a verificação dos processos 

exerce um controle de qualidade quase que por osmose nos colaboradores em função da 

pressão de serem auditados.  

 

 

 



 

 

1.2 Problema de Pesquisa 

“De modo Geral o estudante inicia o processo da pesquisa pela escolha de um 

tema, que por si só não constitui um problema. Ao formular perguntas sobre o tema, 

provoca-se sua problematização” (Gil, 2002, p.134). Conforme as afirmações acima este 

estudo de caso não constitui um problema, mas sim indagações sobre a importância da 

auditoria interna.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

  “A declaração de objetivo apresenta a intenção do estudo, não o problema ou a 

questão que conduz à necessidade do estudo” (Creswell, 2010, p.143). Segundo afirma 

creswell o objetivo se trata em apresentar o que se pretende estudar, tendo um 

distanciamento do problema apresentando, assim como o distanciamento da necessidade 

do mesmo, portanto, o objetivo geral é fazer um estudo sobre os conceitos e objetivos da 

auditoria interna através de dados bibliográficos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Realizar um aprofundamento no conteúdo abordado na disciplina de Auditoria, 

fazendo uma menção aos conhecimentos adquiridos prévio sobre o tema e a possível 

ampliação destes.     

1.4 Justificativa 

Este estudo de caso será realizado para atividade avaliativa da disciplina para colaborar 

no seminário proposto pelo professor, e contribuir para ampliação dos conhecimentos ao 

longo da vida profissional.   

 

 

 



 

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O estudo de caso é uma forma de coletar e registrar os dados de um caso particular, 

onde se tem maior diversidade de pesquisa, com a finalidade de analisar os traços e 

objetivos da auditoria interna e, por fim, verificar como pode influenciar na aplicabilidade 

da gestão nas empresas.  

 Este estudo tem como objetivo descrever os fatos e acontecimentos que envolvem 

a realidade do trabalho desenvolvido pelos auditores internos, o que leva a pesquisa um 

caráter bibliográfico, enfatiza Silva (2010, p.59).   

Sendo assim, o universo a ser pesquisado será livros e conteúdos virtuais. A coleta 

de dados é um dos pontos mais importantes da pesquisa, pois, será esse critério que 

possibilitará o resultado mais próximo da realidade, de acordo com Gil (2002, p. 125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 Origem e conceito de Auditoria 

 

  Com o passar dos tempos as organizações tem uma tendência de aumentar seu tamanho 

e suas operações, e os proprietários por mais controles que tentam adicionar ficam deficientes 

em algumas áreas, em função do dia a dia. Conseguintemente existem inúmeras possibilidades 

de fraudes, baixa produtividades, aumento de perdas e dificuldade para verificar as informações. 

Nasce então as dificuldades de obtenção de informação para o presidente, acionistas e pessoas 

interessadas nos resultados de determinada empresa, e na busca por informações corretas e 

confiáveis sobre a situação da empresa surge a auditoria, que aprece como um processo de 

mapeamento das áreas para gerar informações mais precisas sobre a situação patrimonial e dos 

resultados de determinada empresa.  

 Não se sabe ao certo quando foi o surgimento da auditoria, porque todas as pessoas que 

exercem uma função de verificar e validar alguns fatos pode ser classificado como auditor, e por 

este motivo existem hoje auditores de vários ramos em diversas atividades entretanto, o único 

regulamentado que precisa de um registo são os que realizam auditoria das demonstrações 

contábeis. A auditoria surge de um processo instigado pela necessidade de validação do registro 

contábil das empresas, para que o mercado posso ter maior credibilidade sobre os números 

apresentados por aquela companhia conforme destacado no portal da educação:  

Segundo dados históricos a auditoria surgiu primeiramente na 

Inglaterra por volta do século XIV, ano de 1.314 onde o 

governo utilizava o exame periódico e sistemático das contas 

públicas. Já no Brasil o surgimento se deu mais 

significativamente no final da Segunda Guerra Mundial, 

quando começou com a entrada de multinacionais no Brasil, 

filiais das que existiam na América do Norte e Europa. (Portal 

da educação, 2019) 

 Portanto, é possível citar que após a segunda guerra mundial começa o surgimento das 

auditorias no Brasil, decorrente de um processo que já existia em outros país. Houve também o 

aparecimento das primeiras firmas de auditoria no país vindas de países estrangeiros. E por fim 

podemos conceituar a auditoria de acordo com vários autores que é o exame cuidadoso e 

sistemático das atividades desenvolvidas em determinada empresa, cujo objetivo é averiguar se 

elas estão de acordo com as planejadas e/ou estabelecidas 



Sendo assim, com esse surgimento o Brasil começa a elaborar leis para garantir que o 

trabalho seja realizado com segurança e confiabilidade e começa a implantar leis que 

determinam critérios quais empresas ficam obrigadas a realizar as auditorias, entretanto algumas 

empresas que não são obrigadas também fazem adoção deste procedimento através das 

auditorias externas elaboradas por uma gama de profissionais variados que compõem o grado de 

pessoal para verificar a situação da empresa sobre uma outra ótica que servem para vários 

setores da empresa.  Além disso, no que tange as informações contábeis houveram a criação de 

NBC T’s especificas bem como as outras normas para regularizar os serviços de auditorias.  

 

3.2 Papéis de trabalho 

 

Todo o trabalho se desenrola através de papéis padronizados e com metodologias próprias 

de cada empresa do ramo de auditoria. Apesar da essência ser a mesma, cada empresa trabalha 

com o seu estilo para produzir e expressar da melhor forma o trabalho que realizam. 

Esses papéis são formados por um conjunto de documento que dão base para todo 

aprontamento, informações e provas colhidas pela equipe de auditoria (PORTAL DE 

CONTABILIDADE, 2019). Grande parte destes documentos são relatórios contábeis e evidências 

formais sobre as transações. Nos casos que à área não oferece um risco material são utilizados 

relatórios extra contábeis para verificar a procedência das informações registradas no balancete. 

Neste momento os testes de cada área são realizados para garantir uma série de 

procedimentos. De forma geral, faz-se a verificação do saldo no balancete, solicita a razão ao 

contador responsável pelas demonstrações e, por fim, solicita uma documentação que apoia os 

lançamentos apresentados na razão. 

 Sendo assim, não existe um padrão a ser seguido, determinando apenas a metodologia 

para apresentação do teste para o revisor do projeto, com as orientações que tudo o que for 

realizado tem que estar de acordo com as preposições exigidas pelas normas. 

 

3.3   O parecer da Auditoria 

 

Após a realização do teste envolvendo todas as áreas do balanço e a criação das 

demonstrações auxiliares, tem-se o resultado final do trabalho da auditoria, denominado como 

parecer, elaborado, pelo auditor, com base nos resultados obtidos em cada teste. Este apresenta  

opinião de forma clara e objetiva a respeito das demonstrações contábeis e se as mesmas estão 

atendendo de forma satisfatória as normas contábeis e os procedimentos de auditoria, verificando 

se todos os aspectos  estão condizentes com tudo que fora apresentado, tais como: a situação 

patrimonial e financeira; o resultado auferido no ano auditado; as mutações do patrimônio; as 



origens e aplicações de todos os recursos do período correspondente (PORTAL DE 

AUDITORIA, 2018). 

De acordo com o Portal da Contabilidade (2018), o auditor deve realizar os pareceres 

baseados nos tipos: 

- Com ressalva: quando a discordância ou restrição no decorrer do trabalho não seja de tamanha 

grandeza para chegar em um parecer adverso ou abstenção de opinião. 

- Sem ressalva: quando o auditor está ciente sobre os aspectos relevantes de assuntos da auditoria. 

- Abstenção de opinião: é emitido quando há limitações no decorrer do trabalho que impossibilite 

assim a formação de uma opinião pelo fato de não ter obtido comprovações suficientes para 

fundamentar. 

- Adverso: é apresentado quando conclui que as demonstrações contábeis estão sendo 

apresentadas incompletas ou incorretas. 

 

Tais relatórios/parecer são emitidos com a função de atender aos diversos usuários da 

contabilidade, sendo um instrumento, que tem como principal objetivo, auxiliar os mais diferentes 

usuários, servindo como base fundamental para a tomada de decisões e ações mais precisas e 

concretas, trazendo diversos benefícios às empresas. Apesar de todo trabalho ser desenvolvido 

em campo por auditor sênior - responsável técnico pelo trabalho em campo - o parecer é emitido 

por gerentes e sócios. 

 

3.4   Planejamento de Auditoria  

 

O primeiro passo de qualquer auditoria é a realização do planejamento de trabalho, 

realizado pelos encarregados do trabalho a  fim de conhecer e examinar primeiramente todo o 

escopo de trabalho que deverá ser abordado de forma que os objetivos sejam atingidos, ou seja, 

é o memento de verificar quais os desafios serão enfrentados e como minimizar os riscos e 

mitigar os erros do trabalho, então começa uma apuração de quais áreas ou setores da empresa 

devem ser auditados e qual será materialidade para aquele trabalho e assim garantir um trabalho 

de qualidade e confiável.   

É importante destacar que não existem procedimentos padrões no que se refere à 

elaboração do planejamento de uma auditoria, seja ela contábil ou de outras áreas porque devem 

ser analisadas de acordo com os possíveis riscos e quais setores a empresa quer cobrir.  De 

acordo com o que ver a NBC T 11,  para a elaboração do planejamento deve-se considerar todos 

os fatores relevantes na realização dos trabalhos sejam eles: a) O conhecimento detalhado das 



práticas contábeis adotadas pela entidade e as alterações procedidas em relação ao exercício 

anterior; b) O conhecimento detalhado do sistema contábil e dos controles internos da entidade e 

seu grau de confiabilidade; c) Os riscos de auditoria e identificação das áreas importantes da 

entidade quer pelo seu volume de transações, quer pela complexidade de suas atividades; d) A 

natureza, oportunidade extensão dos procedimentos de auditoria a serem aplicados; e) A 

existência de entidades associadas, filiais e partes relacionadas; f) O uso dos trabalhos de outros 

auditores independentes, especialistas e auditores internos; g) A natureza, conteúdo e 

oportunidade dos pareceres, relatórios e outros informes a serem entregues à entidade; e h) A 

necessidade de atender prazos estabelecidos por entidades reguladoras ou fiscalizadoras e para 

entidade prestar informações aos demais usuários externos.  

Sendo assim, se faz perceptíveis que o auditor deve ter um prévio conhecimento das 

normas para realizar o procedimento de auditoria contábil, e no caso das demais auditorias um 

conhecimento dos setores organizacionais que fará a elaboração do parecer para que seja 

fidedigna e sua opinião acerca dos trabalhos.  

 

3.5   Controles Internos  

No processo de auditoria interna o primeiro passo para que avalie se os 

procedimentos estão sendo cumpridos de forma satisfatória. se faz necessário verificar o 

controle interno de cada área, para que consiga mensurar os riscos de distorções envolvida 

no trabalho de auditoria deixando o auditor mais confortável na hora de aplicar o teste de 

acordo com o resultado de cada controle interno. 

Estes controles também têm como finalidade melhorar o custo/benéfico no que 

tange a redução de falhas e riscos, prevê ainda melhor distinção entre as funções 

desempenhadas e as alçadas de aprovação que cada um pode efetuar de acordo com sua 

posição.  

Estes controles podem ser elaborados para todas as áreas da empresa, na verdade, 

eles devem ser elaborados, pois, desta forma será mais fácil para o administrador verificar 

se todos os colaboradores estão cumprindo o seu papel no desempenho de suas atividades.  

Temos ainda outros meios de controle internos, ou seja, fatos que ligam a gestão da 

empresa na potencialização do poder decisória fazendo com que haja várias opções de 

escolhas para cada situação vivenciada, sendo estas opções definidas com mais êxito 

possibilitando maiores benefícios econômicos, enfatiza França e Andrade (2015, p.97). 

 Sendo assim, o maior aliado da auditória interna sem dúvidas é o controle interno 

aplicado a cada setor, pois desta forma é possível avaliar e verificar se tudo esta em ordem 



na empresa. Cabe destacar ainda que para o controle interno funcionar o gestor de cada 

área deve ser o primeiro a prezar pelo cumprimento dos procedimentos desenhados.  

 

3.5   Auditoria interna.  

 A auditoria interna é considerada um instrumento administrativo tornando-se elemento 

essencial da contabilidade gerencial, abrangendo desde a documentação financeira até o sistema 

de controle interno. De modo geral a auditoria interna tem relevância para administração da 

empresa para validar que todos os procedimentos internos e políticas assim como os sistemas 

contábeis e de controle interno, estão sendo seguidos e que os registros contábeis estão de 

acordo com os critérios definidos se tornando uma grande alinhada da alta administração.  

A auditoria interna se tornou uma ferramenta muito usual nas empresas ganhando mais 

espaço no cenário empresarial, exercendo, um papel importante não só para emitir o parecer 

sobre as demonstrações contábeis, mas, também, no auxílio do planejamento, elaboração, 

aplicação e acompanhamento dos planos estratégicos e operacionais, fiscalizando 

constantemente os atos da gestão para que as operações sejam conduzidas dentro das normas 

legais. De maneira geral se torna mais fácil o controle e o processo de auditoria quando se tem 

um adequado sistema de controle interno, pois desta maneira é possível verificar se as metas 

estão sendo atingidas de acordo com os desejos dos sócios.  

Embora o auditor interno certifique a veracidade dos fatos, os usuários externos não 

consideram sua opinião como fato legal e exigem que um auditor externo ou também chamado 

de auditor independente examine as informações contábeis. Enquanto a auditoria externa 

preocupa-se em analisar as demonstrações contábeis, a auditoria interna auxilia na elaboração e 

manutenção de um adequado sistema de controle interno, para que as metas determinadas pela 

administração das instituições financeiras sejam atingidas. Esse trabalho pode ser facilitado e 

transmitir maior segurança e confiabilidade se houver uma integração cada vez maior entre as 

duas auditorias.  

A auditoria interna e a externa distinguem-se na modalidade, partem de métodos 

diferentes com procedimentos e critérios peculiares, mas, ambas procuram alcançar objetivos 

semelhantes. A auditoria interna pode ser executada por funcionário da empresa em caráter 

permanente, sendo realizada mais para fins administrativos internos, obtendo controle constante 

e permanente das operações. Ela tem ligação direta com a administração da instituição 

financeira, sendo de inteira confiabilidade da mesma, auxiliando-a nas decisões. Já a auditoria 

externa, é realizada por profissional liberal independente ou pessoa jurídica prestadora de 

serviços. 



4 Conclusão  

 

Auditoria interna, é um processo que visa a melhoria continua dos processos 

introduzidos pelo controle interno dentro das organizações, mas além disso a auditoria externa 

deve sempre andar ao lado para que se conquiste maior confiança no mercado de atuação. A 

falta de um controle o patrimônio e a renda podem causar distorções relevantes para todo 

contexto de uma empresa e talvez a formação de uma equipe para auditor os colegas de 

trabalho, e a contratação de uma auditoria interna reduza os riscos.  

 

Depois de tanto debater podemos chegar em um consenso sobre como a Auditoria 

externa e interna devem caminhar juntas, em perfeita harmonia. É perceptível que o maior 

aliado no desempenho dos processos diários de atividades de cada colaborar pode ser melhorado 

com os memorandos redigidos na construção dos controles, e que talvez o grande desafio seja o 

cumprimento destes memorandos, que devem partir de cima para baixo.  

 

Os benefícios gerados por uma auditoria interna podem ser observados desde a 

construção de uma equipe multidisciplinar até a fase final de execução, pois todos contribuem 

de forma positiva para o desenvolvimento das atividades, e no caso da externa o benefício é 

gerado em cima de uma independência para redigir o parecer.  

 

Portanto, podemos destacar que de maneira geral todas auditorias são boas para a 

empresa e o ambiente organizacional, não como uma ferramenta de coação e sim de 

transparência e garantia de cumprimento do planejamento imposto pela alta gestão e , por fim, 

esse trabalho nos faz refletir sobre a posição do controle que deve ser adotado em todos os 

níveis para ajudar na gestão das empresas e na possível potencialização dos lucros. 
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