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RESUMO
Tendo um papel crucial a auditoria interna auxilia na realização de novas técnicas e procedimentos essenciais, amparando os administradores no
processo de gerenciamento. Nesta concepção, o posicionamento da auditoria interna, tem grande importância na proteção dos ativos da organização,
trabalhando para a confirmação dos dados e informações produzidas nos vários setores da empresa, propõe ações estratégicas para possíveis
melhorias do desempenho frente ao mercado. Desta forma, pode-se evidenciar que o papel do auditor interno é assessorar os membros da
administração a exercer de forma eficaz suas responsabilidades, fornecendo subsídios para a tomada de decisão administrativa, com o respaldo de
análises, avaliações e relatórios informativos de relevância sobre os cumprimentos das diretrizes traçadas pela empresa nos aspectos que tratam do
trâmite dos procedimentos operacionais e documentais constantes das normas internas. O presente estudo tem a finalidade de evidenciar a relevância
da Auditoria Interna dentro das pequenas e médias empresas, procurando identificar conceitos sobre auditoria, e apontar como a auditoria interna
contribui no processo de gestão e administração. Realizado com uma pesquisa bibliográfica, exploratória e abordagem qualitativa, buscando o
aprimoramento de ideias.
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ABSTRACT
Having a crucial job, the internal auditing team assists with the realization of new techniques and essential procedures, supporting our administrators
in the process of management. In this concept, the positioning of the internal auditing team, has great importance in the protection of assets of the
organization, working for data and information validation produced by various sectors in the enterprise, proposing strategic actions to enhance
performance in the market. This shows that the main purpose of the internal auditor is to assist members of the administration in an effective manner
to better accomplish their responsibilities, providing assistance towards making administrative choices, by backing it with data, evaluations and
informative reports relevant to company guidelines in the aspects of operational procedures and constant documentation of internal protocols. The
presented study has a goal of showing evidence of the relevance of internal auditing in small and medium companies, looking to identify concepts
about auditing and how internal auditing contributes to the process of management and administration. This study was accomplished with a
bibliographical study, utilizing a qualitative approach, constantly enhancing its ideas.
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1. INTRODUÇÃO
Com o fortalecimento da globalização e da competitividade dos mercados, o controle administrativo e o cuidado
com aspectos organizacionais e gestão se tornaram mais complexos. As organizações necessitam cada vez mais de
informações ágeis, relevantes e tempestivas, de modo a permitirem um controle interno mais efetivo e um planejamento
futuro mais aproximado da realidade, por meio dos estudos de viabilidade e elaboração de orçamentos projetados. Neste
contexto, a auditoria interna e sua grande importância nas organizações vêm auxiliando a administração empresarial no
cumprimento de suas responsabilidades, com nova abordagem sistemática e disciplinada para avaliar o desempenho dos
controles internos e processos de gestão (PAULA, 1998).
A auditoria pode ser entendida como o campo do saber, voltado para o desenvolvimento e aprimoramento do
processo sistemático de aquisição de evidencias, que visa apurar o grau de veracidade das práticas e afirmações em
relação aos padrões estabelecidos e a divulgação dos resultados as partes interessadas (PINHO, 2007). A auditoria
interna é uma extensão da auditoria contábil, e pode ser definida como uma ferramenta de apoio à gestão, uma atividade
necessária à organização, que permita ao auditor o papel de assessor e consultor da mesma, identificando riscos e
propondo estratégias de ação, melhorando seu desempenho dentro setor econômico (HAMES, 2004).
A Auditoria Interna surgiu com a necessidade de um profissional que permanecesse mais tempo na empresa,
exercendo um trabalho periódico e com maior grau de profundidade nos exames, atuando também nas outras áreas não
relacionadas com a contabilidade. Em vista disso, surgiu a figura do Auditor Interno como uma ramificação da
Auditoria Externa. Auxiliando não somente na descoberta de fraudes e erros, mas atuando de forma preventiva as
necessidades da empresa, analisando e recomendando possíveis melhorias operacionais (ALMEIDA, 1996).
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Sendo de suma importância na execução de uma Contabilidade confiável, a Auditoria Interna tem ganhado cada
vez mais relevância nas empresas nos últimos anos. Proporcionando segurança para os empresários, que procuram
maior transparência em relação ao patrimônio da instituição e assessorando os administradores na tomada de decisão
(ALMEIDA, 1996).
Os auditores internos podem estar em uma condição única para ajudar as empresas a eliminar desperdício,
aperfeiçoar tarefas e reduzir custos e também, avaliar as políticas, planos, procedimentos e normais legais em vigor na
instituição, detectando os desvios de sua aplicação pela organização. É neste contexto que a auditoria interna se
constitui como uma função de apoio à gestão, auxiliando a empresa no alcance de suas metas (HAMES, 2004).
O presente estudo tem o propósito de evidenciar a importância da Auditoria Interna no processo de gestão das
pequenas e médias empresas, uma vez que a globalização e a concorrência constituem fatores que influenciam no
cotidiano das entidades. Chamando a atenção para o trabalho da Auditoria Interna dentro das empresas do porte citado
nos diversos segmentos.
Trás como objeto de estudo destacar a importância da auditoria interna para as organizações, através de estudo
bibliográfico, utilizando-se de conceitos e definições, descrevendo a importância do trabalho do auditor interno dentro
das pequenas e médias empresas, e quais os benefícios dessa atividade para as organizações.
A questão que orienta essa pesquisa é: “Qual a importância da auditoria interna no processo de gestão das
pequenas e médias empresas?”.
Para responder a essa pergunta, o objetivo geral proposto é demonstrar a importância da Auditoria Interna como
ferramenta administrativa no processo de gestão das pequenas e médias empresas.
Complementando o objetivo geral, foram elaborados os seguintes objetivos específicos:
a) Identificar conceitos sobre auditoria;
b) Evidenciar a importância da auditoria interna nas pequenas e médias empresas;
c) Apontar a forma como a auditoria interna contribui no processo de decisão;
Ao analisar a importância da auditoria interna no processo de gestão das empresas, este estudo prevê levar a uma
reflexão de como a auditoria interna pode auxiliar na tomada de decisões por parte da administração, não funcionando
apenas como uma atividade fiscalizadora, mas também como um recurso capaz de impulsionar os resultados da
organização.
2 REVISÃO DE LITERATURA
A auditoria tem alcançado significativa evolução nos últimos anos, permitindo aos que atuam na área, um grande
ganho de conhecimento em todos os campos que a envolvem, a contabilidade como um sistema de informações que
refletem a situação econômico-financeira e patrimonial de uma organização tem um peso significativo dentro das
competências e habilidades necessárias aos profissionais desta área, assim como os demais setores de uma empresa
(ATTIE, 1998).
Sendo vista atualmente como um instrumento de controle administrativo, que se ressalta como ponto de ligação
de todos os fatos e informações criados nos mais diversos setores de uma empresa, a contabilidade mantém conexões
com os sistemas de auditoria, transformando dados em informações que devem conter características de tempestividade
e fidedignidades (ATTIE, 1998).
2.1 A AUDITORIA
Segundo Audibra - Instituto dos Auditores Internos do Brasil (2003), a auditoria é uma atividade independente e
de assessoramento da administração, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas
de controle, bem como da qualidade do desempenho das áreas em relação as atribuição, aos planos, metas, objetivos e
políticas definidos para as mesmas.
Criada dentro da empresa para examinar e avaliar suas atividades, auxiliando os membros da administração a
desenvolverem suas atividades eficazmente. Fornecendo-lhes análises, avaliações, recomendações, assessoria e
informações relevantes às atividades da empresa (ATTIE, 1987). Visto isso, percebe-se a importância da Auditoria
Internal, e o entendimento de implantação da atividade, fundamental.
2.2 CONCEITO DE AUDITORIA
Auditoria pode ser entendida com uma atividade de avaliação independente e de assessoramento da
administração, com o objetivo de examinar, qualificar e amparar o desenvolvimento da competência e validade dos
sistemas de controle. Examinando critérios e procedimentos contábeis adotados na elaboração das demonstrações
contábeis, a fim de evitar situações de fraudes, desfalques e subornos (CREPALDI, 2010).
Dentre os vários conceitos de auditoria, destaca-se o de Pinho (2007, p.3), o qual afirma:
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A auditoria pode ser entendida como o campo do saber voltado para o desenvolvimento e para o aperfeiçoamento
do processo sistemático de obtenção de evidências que visa aquilatar o grau de conformidade das práticas e
afirmações frente aos padrões estabelecidos e à comunicação dos resultados aos diversos interessados.

Já o Audibra (2004, p.2), por sua vez, define auditoria interna como:
A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação e de consultoria com
o objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. A auditoria auxilia a organização a
alcançar seus objetivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da
eficácia dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança corporativa.

Attie (1998:25) diz que: “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”.
Em suma, a auditoria é um ramo da contabilidade que propõe realizar avaliações e recomendações dos setores,
para constatar a integridade contábil de determinada instituição, validando as demonstrações contábeis a fim de refletir
a realidade econômica e financeira da empresa (SANTOS et al, 2006).
A abertura dos mercados e os avanços tecnológicos trouxeram grandes possibilidades de crescimento das
organizações, aumentando a necessidade de controle e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos setores que
compõem o sistema operacional da empresa, exigindo acompanhamento não só das informações geradas, mas também
do processo de construção das mesmas (HAMES, 2004).
Com isso, os processos operacionais necessitaram ainda mais acompanhamento, para que a administração e os
tomadores de decisões se certifiquem que o resultado obtido numa operação tenha atingido o máximo de eficiência,
eficácia e maximização dos lucros. Diante desta necessidade surge a Auditoria Interna com a finalidade de trazer
melhorias para o controle interno e garantia de se atingir os objetivos traçados (OLIVEIRA, 2012).
A Auditoria foi distribuída em duas atividades distintas, a interna e externa.
A auditoria externa é desenvolvida por equipe de profissionais que não têm vínculo com a empresa que a
contrata e, com a finalidade de avaliação do sistema de informações, processar a conferência da veracidade das
informações geradas pela contabilidade e elaborar o Laudo de Auditoria, certificando se as informações foram
elaboradas atendendo o as normas e princípios contábeis (OLIVEIRA, 2012).
A auditoria interna é uma atividade desenvolvida por uma equipe de funcionários com competências e
habilidades para essa tarefa, com a finalidade de avaliar os processos organizacionais. Onde são revisados as operações
e controle interno para determinar a extensão do exame e a fidedignidade das informações geradas, assim como, do
processo operacional, determinando os modos operantes de cada atividade deste processo (OLIVEIRA, 2012).
2.3 AUDITORIA INTERNA
A auditoria interna é formada pelo conjunto de procedimentos que tem por finalidade examinar a integridade,
eficácia e adequação dos controles internos e das informações contábeis, financeiras, operacionais e físicas da empresa.
A Auditoria Interna é uma atividade de avaliação que atua de forma independente dentro da empresa, que visa fiscalizar
as operações como uma função prestada a administração (SANTOS et al, 2006).
Compete à auditoria interna, desde este momento, convencer a administração de que pode contribuir na melhoria
dos seus negócios, detectando áreas problemáticas e sugerindo melhorias, obtendo da administração o apoio necessário
ao desenvolvimento da prestação de serviço a empresa (ATTIE, 1987).
O auditor interno deve ser a pessoa de confiança dos dirigentes, tem vínculo trabalhista com a empresa por
contrato continuado, e sua intervenção é permanente. Sua área de atuação compreende todas as atividades da empresa,
destacando a verificação constante dos controles internos. O profissional de auditoria interna deve se interessar por
qualquer fase das atividades do negócio em que possa ser útil à administração. Isso inclui o seu trabalho em campos
além dos de contabilidade e finanças, obtendo uma visão completa das operações subtidas a fiscalização (ATTIE,
1987).
Diferentemente da Auditoria Externa que fiscaliza apenas o setor contábil, a auditoria interna tem sua
preocupação direcionada para a empresa como um todo, pois precisa verificar os setores contábil e operacional. Seu
setor de atuação envolve todas as atividades existentes na empresa, com foco na verificação constante dos controles
internos, a manipulação de valores e a execução do cotidiano administrativo. Seu objetivo é auxiliar todos da equipe
administrativa no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, concedendo-lhes análises, recomendações,
apreciações e comentários adequados às atividades investigadas (CREPALDI, 2010).
A auditoria interna abrange exames, análises, levantamentos, avaliações e comprovações, metodologicamente
estruturados para a avaliação da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade das informações e dos controles
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internos integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com o intuito de auxiliar a administração da empresa no
cumprimento de seus objetivos (CREPALDI, 2010).
Como os auditores internos tem uma permanência maior dentro da empresa, isso permite que eles façam um
planejamento maior do seu trabalho, acompanhe todos os processos e faça exames periódicos de todos os fatos
ocorridos na empresa. Como nem tudo é vantagem, a auditoria interna também tem suas desvantagens, dentre elas a
influência das amizades geradas pela convivência diária do auditor dentro da organização, podendo levar a deturpação
de sua função, afetando o desenvolvimento do seu trabalho (OLIVEIRA, 2012).
Figura 1 - Organograma de posicionamento da Auditoria Interna estrutura da empresa

Fonte: adaptado de Almeida, (1996, p.25).

É facilmente perceptível que a auditoria interna é um órgão de assessoramento a administração. O ponto de
maior importância relacionado a organização da empresa é a autonomia e independência do departamento de Auditoria
Interna. Para que esta autonomia e independência aconteçam, é necessário que a auditoria interna se dirija ao conselho
da Direção, de maneira que possa escapar de pressões e influencias, bem como manter a liberdade de atuar sobre todas
as áreas da empresa, sem exceções. Uma vez que, uma subordinação a grau menor pode criar situações que
impossibilitam a execução de seus trabalhos de forma efetiva. A dimensão de que este suporte de fato exista, somente
pode ser comprovada com a discussão franca com a direção, de maneira que o auditor interno esteja realmente
autorizado a examinar horizontal e verticalmente as ações empresariais. Colocada dessa forma, a auditoria interna em
nível recomendável de bom controle interno, ficaria situada da forma apresentada no quadro anterior (PORTAL DE
AUDITORIA, 2005).
2.4 O SURGIMENTO DA AUDITORIA INTERNA
É difícil definir quando começa a história da auditoria, pois qualquer pessoa que possuía a função de verificar a
legalidade dos fatos econômico-financeiros, prestando contas a uma autoridade, pode ser considerada um auditor (UNB,
2015).
Os imperadores romanos delegavam funcionários que eram responsáveis por supervisionar as operações
financeiras de seus gestores provinciais, e prestar-lhes contas verbalmente. Na França, no século III, os barões eram
obrigados a realizar leituras públicas das contas de seus bens, na presença de funcionários encarregados pela Coroa. Já
na Inglaterra, por ato do Parlamento, o rei Eduardo I dava liberdade aos barões de nomear seus representantes. O
próprio Rei mandou verificar as contas do testamento de sua finada esposa. A admissão desses auditores era atestada em
um documento que institui um dos primeiros relatórios de auditoria, batizado de probatur sobre as contas. No Brasil
colonial, tinha a figura do juiz colonial, que era apontado pela Coroa portuguesa para verificar o recolhimento correto
dos impostos para o Tesouro, reprimindo e penalizando fraudes (UNB, 2015).
O que se pode notar, em todos esses exemplos, é que a preocupação desses dirigentes era com a fraude.
Mas o grande avanço da auditoria ocorreu após a crise econômica americana do anos 30, quando foi criado o
famoso Comitê May, um grupo de trabalho criado com o intuito de estabelecer regras para as organizações que tivessem
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suas ações abertas, tornando obrigatória a Auditoria Contábil Independente nos demonstrativos financeiros destas
organizações (UNB, 2015).
Com o desenvolver da atividade de Auditoria Contábil e a expansão dos negócios, as empresas sentiram a
necessidade de dar maior atenção às normas ou procedimentos internos, necessitou-se ter acesso a informações e
documentos que conduzisse ao conhecimento mais seguro e profundo, já que alguns donos e administradores não
poderiam supervisionar constantemente todas as atividades das mesmas. Porém, de nada valeria a implantação de novos
procedimentos de controles internos, sem que houvesse um acompanhamento profissional, verificando se estes estavam
sendo seguidos pelos colaboradores da empresa (ALMEIDA, 1996). Para tal tarefa, foram nomeados funcionários da
própria empresa. Foi então que surgiram os primeiros trabalhos de Auditoria Interna, onde esses funcionários, com o
decorrer do tempo, foram estudando e dominando as técnicas de Auditoria e empregando-as em trabalhos requeridos
pela própria alta administração da empresa (UNB, 2015)
Neste momento, a contabilidade passou a desempenhar um papel importante dentro da uma visão ampla dos
administradores, para acompanhamento das decisões tomadas, permitindo o alicerce de novas decisões, que se tornem
necessárias para dirigir a empresa às metas definidas. Com a necessidade de alguém que verificasse se as rotinas de
trabalho e os controles aplicados estavam sendo efetivos, e mereciam a confiança dos gestores (ATTIE, 1987). Em
síntese, pode-se notar que o auditor interno surgiu como uma ramificação da profissão de auditoria externa e, por
conseguinte, do contador. O auditor interno trabalha com vínculo a empresa, porém dentro da empresa, ele não deve
estar subordinado àqueles cujo trabalho examina. Ademais disso, o profissional de auditoria interna não deve
desenvolver atividades que um dia ele possa vir a examinar, para que não interfira na sua independência (ALMEIDA,
1996).
2.5 A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA
A auditoria interna, apesar de ser uma atividade relativamente nova no mercado, ela vem conquistando cada vez
mais espaço, graças ao rápido crescimento dos negócios e a necessidade do seu acompanhamento. Por vezes, é
questionada a sua real necessidade dentro das organizações, como uma atividade que realmente agregue valor a empresa
e proporcione rentabilidade e segurança sobre as operações aos empresários. Agregar valor é uma soma de interesses
internos e externos que possibilitam um ganho, monetários ou não, mas que se bem aplicados favorecem a gestão da
empresa como um todo (MORAIS, 2008).
Outra questão fundamental para a auditoria interna é a destituição do mito entre os funcionários da empresa de
que a atividade de auditoria se concentra como uma fiscalizadora que está presente para apontar erros e julgamentos,
sendo que na realidade, está presente como auxilio no desempenho das tarefas dentro das doutrinas da empresa. A
auditoria interna deve ser entendida como uma parceria na procura de um resultado comum. Torna-se uma peça
essencial na construção da gestão interna, fazendo com que suas observações sejam úteis e precisas na procura de uma
administração eficaz. A opinião do auditor interno será embasada em evidencias que indiquem aos gestores a correta
aplicação de técnicas na gestão do negócio, onde a aceitação de mudanças de rumos dependa do entendimento da
administração quanto aos exames aplicados pelo auditor (MORAIS, 2008).
A auditoria interna assume um papel importante dentro das organizações, concentrada na melhoria dos controles
internos e dos processos, é uma atividade de assistência a administração que foca detectar possíveis erros nos processos
e corrigi-los. Destacada pelo acompanhamento de todos os processos da empresa orienta a respeito dos fatos notados e
pela procura constante de aperfeiçoamento desses processos (OLIVEIRA, 2012).
O sucesso da profissão depende da combinação de auditores profissionais inteligentes, altamente motivados e
comprometidos com o sucesso da organização onde estão efetivados, com a responsabilidade de contribuir para
preservação de um controle interno eficaz e adequando aos objetivos estratégicos da empresa. Neste contexto, nota-se
que a função da auditoria interna é criar um centro de excelência para formar uma administração altamente qualificada,
garantindo um sistema de controle interno efetivo dentro da organização. Neste sentido, a auditoria interna se forma
como uma atividade com visão global e proativa, antecipando-se aos fatos, de maneira que a sua opinião influencie nos
rumos da organização. Além disso, o perfil da alta gestão deverá possibilitar aos profissionais uma plena autonomia,
confiando-lhe informações imediatas sobre a estratégia da organização para que a mesma possa assumir seu novo papel
(MORAIS, 2008).
Precisamente fica comprovada a importância da auditoria interna no processo de gestão e controle das empresas,
uma vez que, a auditoria visa integrar o processo oferecendo aos seus administradores informações precisas e confiáveis
(OLIVEIRA, 2012).
2.6 O PAPEL DA AUDITORIA INTERNA NAS ORGANIZAÇÕES
No processo de tomada de decisão, a maior dificuldade é a incerteza em relação ao futuro, porém ela pode ser
amenizada com um plano de negócios especificado, alimentado com informações fiéis, úteis e oportunas. Com a
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finalidade de obter um resultado favorável, aceitável e real acerca de uma decisão, e com o suporte da auditoria interna,
a gestão alimenta seu plano de negócios com informações adequadas e fidedignas recolhidas e avaliadas diariamente,
para que a sua tomada de decisão seja a mais oportuna possível. O trabalho da auditoria interna executa as suas tarefas
com o objetivo de aumentar o padrão de eficiência e qualidade, o que resultará em informações reais e úteis para o
gestor nas suas decisões (ATTIE, 1986).
Segundo Santos, Schmidt e Gomes (2006), A auditoria interna cumpre um papel crucial nas organizações, uma
vez que ela auxilia o administrador com dados e informações tecnicamente desenvolvidos, relativos às atividades para
cujo acompanhamento e inspeção este não tem condições de realizar diretamente, ela o efetua mediante exame da:
a) Adequação e eficácia dos controles;
b) Integridade e fidedignidade das informações e registros;
c) Integridade e confiabilidade dos sistemas estabelecidos para assegurar a fidelidade das políticas, planos, metas, leis
e procedimentos e da sua efetiva aplicação pela empresa;
d) Eficácia, eficiência e qualidade do desempenho e da utilização dos recursos e procedimentos para a salvaguarda dos
ativos e da comprovação de sua subsistência, bem como da exatidão dos ativos e passivos;
e) Compatibilidade das operações e programas com os objetivos, planos e meios de execução estabelecidos.
De forma geral, a auditoria interna fornece auxílio à administração com objetivo de eliminar inconvenientes ao
bom desempenho da governança (SANTOS et al, 2006).
2.7 OBJETIVO E OBJETO DA AUDITORIA INTERNA
O objetivo do exame das demonstrações financeiras é expressar uma opinião sobre a fidedignidade das mesmas,
e assegurar que elas representem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o resultado de suas operações e as
origens de aplicações de recursos correspondentes aos períodos em exame, de acordo com os princípios fundamentais
de contabilidade, aplicados com imparcialidade durante os períodos (ATTIE, 1998). Adicionando valor e melhorando as
operações de uma empresa, auxiliando a organização alcançar suas metas através de uma avaliação sistemática e eficaz
dos processos de gerenciamentos de risco, controle e governança corporativa (AUDIBRA, 2004).
De acordo com o Manual de Auditoria do Conselho Fiscal (2015), em síntese, pode-se dizer que a auditoria
interna tem por objetivo:
a) Examinar a integridade e fidedignidade das informações financeiras e operacionais e os procedimentos e meios
utilizados para aferir e tratar essas informações;
b) Examinar os programas de trabalhos estabelecidos e verificar se os resultados são compatíveis com o plano de
ação proposto pela entidade, e esses programas são executados de acordo com as diretrizes;
c) Examinar os procedimentos adotados para proteção dos ativos da entidade e se necessários, comprovar sua
existência real;
d) Verificar se os recursos são empregados de maneira eficiente eficaz, efetiva e econômica;
e) Examinar os controles internos aplicados nos sistemas estabelecidos, certificando a observação do
cumprimento dos planos de ação, legislação vigente, normas internas, regulamentos e se os mesmos estão em
conformidade com as diretrizes estabelecidas;
f) Informar o resultado da auditoria e certificar que foram tomadas as providências necessárias quanto as suas
observações.
O objeto da auditoria interna aponta os controles internos aplicados na gestão do patrimônio, assegurando a
fidedignidade dos registros e a confiabilidade dos documentos que escoram os registros contábeis, exercida de forma
imparcial e preventiva, proporcionando credibilidade às demonstrações financeiras (ATTIE, 1998).
2.8 AUDITORIA INTERNA VERSUS AUDITORIA EXTERNA
De acordo com Santos, Schmidt e Gomes (2006), apesar do interesse comum no trabalho do auditor interno e do
auditor externo, deve ressaltar que existem diferenças fundamentais nos ofícios de cada um, sendo as principais:
a) Extensão dos trabalhos: o propósito dos trabalhos realizados pelo auditor interno normalmente é determinado
pela administração, enquanto a extensão do exame do auditor externo é determinada pelas normas usuais
reconhecidas no país ou requeridas por legislação específica;
b) Direção: o auditor interno comanda seus trabalhos para certificar que o sistema contábil e de controle interno
funcionam eficazmente, apresentando os dados contábeis apresentem fatos com autenticidade. Os trabalhos do
auditor externo são determinados por sua obrigação de fazem com que as demonstrações contábeis a serem
apresentadas a terceiros reflitam com domínio a situação contábil de uma empresa;
c) Responsabilidade: a responsabilidade do auditor interno é para com a administração, já a responsabilidade do
auditor externo geralmente é mais vasta. É visível que o auditor interno possui maior dependência do que o
auditor externo.
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d) Métodos: Em geral os métodos de trabalho de ambos são efetuados de maneira semelhante. O auditor interno
segue geralmente rotinas internas, pois ele possui o domínio da cultura da empresa; Já o auditor externo se
atenta mais ao cumprimento das normas associadas às leis de forma ampla, possuindo um domínio maior dos
aspectos de interesse coletivo.
Segundo Santos, Schmidt e Gomes (2006), a diferença fundamental entre os dois tipos é o grau de independência
de um, contra a total dependência de outro. Desta forma, podem-se resumir as diferenças entre auditoria interna e
externa, como apresentado no quadro 1, a seguir:
QUADRO 1 - Diferenças entre auditoria externa e auditoria interna.
ELEMENTOS
AUDITORIA EXTERNA
SUJEITO
Profissional Independente

AUDITORIA INTERNA
Funcionário da Empresa

AÇÃO E OBJETIVO

Exame das demonstrações financeiras

Exame dos controles operacionais

RELATÓRIO PRINCIPAL

Parecer

Recomendações de controle

GRAU DE INDEPENDÊNCIA

Mais amplo

Menos amplo

INTERESSADOS NO TRABALHO

A empresa e o público em geral

A empresa

RESPONSABILIDADE

Profissional, civil e criminal

Trabalhista

NÚMERO DE ÁREAS COBERTAS PELO EXAME

Maior

Menor

INTENSIDADE DO TRABALHO

Menor

Maior

CONTINUIDADE DO TRABALHO

Periódico

Contínuo

DURANTE UM PERÍODO

Fonte: Santos, Schmidt e Gomes, 2006, página 52.

2.9 O PROFISSIONAL DA AUDITORIA INTERNA - AUDITOR INTERNO
De acordo com Attie (1987, p.61) os auditores internos tem a responsabilidade de constatar as normas de
conduta estabelecidas para a atividade, e necessita possuir conhecimento, capacidade e instrução fundamental a
realização dos exames de auditoria interna. Dependendo do degrau de hierarquia em que se encontre, o auditor interno
precisa conhecer em maior profundidade determinados itens e especializações.
Segundo Attie (1987), o auditor interno precisa possuir os seguintes requesitos:
a) Capacidade para aplicação das normas, procedimentos e técnicas, na execução das auditorias internas;
b) Capacidade na área de princípios e técnicas contábeis é necessária para os auditores que executam trabalhos
com ênfase na contabilidade, registros e relatórios financeiros;
c) Conhecimento dos princípios de administração, para reconhecer e avaliar a relevância e significação dos
eventuais desvios em relação às boas práticas empresariais; Esse conhecimento pressupõe capacidade de
resolver situações que possam ocorrer e, reconhecer eventuais desvios relevantes e efetuar a pesquisa
necessária para chegar a soluções viáveis;
d) Conhecimento dos fundamentos de contabilidade, economia, direito, comercial, impostos, finanças, métodos
quantitativos e sistema de processamento eletrônico de dados.
Crepaldi (2010, p.28) diz que, o auditor interno deve se interessar por qualquer fase das atividades da
organização em que possa ser proficiente a administração. Isso prevê sua incursão em campos além dos de
contabilidade e financeiro, com o objetivo de obter uma visão completa e dinâmica das operações sujeitas a exame.
Testando e revisando a qualidade dos trabalhos, por fim, assistindo a administração e fornecendo-lhes informações
periódicas. Principalmente no que se refere: a aplicabilidade e adequação dos controles internos, financeiros e
operacionais, avaliando e verificando a correção; a extensão do cumprimento das diretrizes, procedimentos e propostas;
a salvaguarda dos ativos quanto ao registro e escrituração, guardas e perdas de todas as espécies; a avaliação de
qualidade e desempenho na realização das responsabilidades confiadas determinando a fidelidade dos dados originados
na administração da empresa; e por fim, a recomendação de melhorias operacionais.
Além disso, o auditor interno presta amparo à administração, com a intenção de eliminar inconvenientes ao
desempenho da gestão. Por ser empregado da empresa, o auditor interno perde sua total independência profissional,
pode ser muito dedicado e cumprir a ética, mas é claro a sua submissão aos administradores (CREPALDI, 2010).
2.10 AUDITORIA INTERNA NAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
As pequenas e médias empresas apresentam no mínimo três contribuições para a economia do país. A primeira
trata-se da criação de novas vagas de emprego, sendo essencial para redução da pobreza. Particularmente, os trabalhos
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gerados pelas PME’s são mais seguros em condições de excesso de mão de obra e capital escasso, característicos de
países em desenvolvimento. A segunda contribuição é que as empresas de médio e pequeno porte são empresas em
constante inovação e criatividade, contribuindo para o desenvolvimento do empreendedorismo e competitividade para
um futuro crescimento industrial. E como terceira contribuição, as PME’s acrescentam uma maior flexibilidade a
indústria e promovem um grande movimento na economia. No Brasil, consideram-se pequenas e médias empresas,
aquelas que possuem até 500 empregados (CAMPOS et al, 2012).
Contribuindo para minimizar as diferenças e incertezas presentes no sistema de mercado, a auditoria interna
torna as pequenas e médias empresas mais duradouras e competitivas. Encontrando na indisponibilidade de recursos
uma das principais dificuldades para o seu desenvolvimento, as PME’s necessitam de um auditor que esteja presente e
vivencie as rotinas da empresa. Analisando dados e informações e encontrando caminhos mais seguros que garantam a
sobrevivência da empresa no mercado atual (GOÉS, 2015).
As pequenas e médias empresas começaram a notar através de seu desenvolvimento a necessidade de uma
auditoria interna que contribuísse para o bom funcionamento e um maior controle de todas as operações realizadas pela
empresa. A auditoria interna é voltada para o processo de controle, fiscalização e orientação nos setores da empresa,
mostrando-se bastante eficiente e eficaz, tornando as pequenas e médias empresas mais competitivas e influentes para o
mercado. Além disso, de essencial importância no auxilio da gestão dessas empresas, formalizando uma integração de
todos os setores, e conseguindo uma maior ordem e segurança na realização de suas atividades (ROLIM, 2010).
De forma resumida, Furtado (2009) cita algumas vantagens da auditoria interna para as pequenas e médias
empresas:
a) Maior segurança e eficiência nos controles internos;
b) Contribui para a obtenção de melhores informações sobre a situação atual da empresa, e as melhores decisões
para se tomar;
c) Um planejamento mais eficaz e fiel para o futuro da empresa;
d) Dificulta no desvio de ativos e possíveis desvios dentro da empresa;
e) Aponta e auxilia na correção de falhas na organização, e previne desperdícios;
f) Garante maior atenção e rigor dos funcionários contra erros e fraudes.
Em resumo, pode-se afirmas que a auditoria interna é uma técnica de avaliação, que possui como objetivo
orientar sobre o comportamento patrimonial, sobre a gestão e conduta de empregados, e principalmente sobre o destino
de fundos e recursos aplicados na empresa (FURTADO, 2009).
3 METODOLOGIA
Primeiramente, faz-se preciso definir o que é conhecimento. Segundo Galliano (1986, p.17), “conhecer é
estabelecer uma relação entre a pessoa que conhece e o objeto que passa a ser conhecido”. O conhecimento científico é
resultado de investigação constante da realidade. Desta forma, este capítulo tem a finalidade de apresentar os métodos
científicos selecionados para a realização desta pesquisa.
Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, exploratória e abordagem qualitativa, por ter como
objetivo principal o aprimoramento de ideias. Por esta razão, a pesquisa exploratória constitui a primeira etapa do
estudo atual, para proporcionar maior familiaridade com o problema. Sua disposição é bibliográfica, desenvolvida a
partir de materiais já elaborados, constituídos principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 1996).
Santos (2010, p.1) explica de forma simples pesquisa exploratória:
O objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco
explorado. Como qualquer pesquisa, ela depende também de uma pesquisa bibliográfica, pois mesmo que existam
poucas referências sobre o assunto pesquisado, nenhuma pesquisa hoje começa totalmente do zero. Haverá sempre
alguma obra, ou entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com problemas semelhantes ou análise
de exemplos análogos que podem estimular a compreensão.

Marconi e Lakatos (2013, p.12) explicam pesquisa bibliográfica como:
A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância
por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente
pode ajudar a planificação do trabalho, evitar duplicações e certos erros, e representa uma fonte indispensável de
informações podendo até orientar as indagações.

Lima e Mioto (2007, p.38) fornecem um conceito sobre essa técnica, “a pesquisa bibliográfica implica em um
conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser
aleatório [..]”.
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Desta forma, então, foi-se desenvolvida a pesquisa, através da coleta de dados bibliográficos sobre o tema objeto
deste estudo, em livros, artigos científicos, publicações avulsas, monografia, dentre outros. Será utilizada a abordagem
qualitativa, buscando explicar o tema escolhido, procurando produzir informações mais aprofundadas sobre o assunto.
A abordagem qualitativa empenha-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, caracterizando a
complexidade do comportamento humano, fornecendo uma análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos,
atitudes, tendências de comportamento etc. (MARCONI; LAKATOS, 2011).
Deste modo, pode-se definir pesquisa qualitativa como:
Como paradigma qualitativo entende-se como um enfoque investigativo, cuja preocupação primordial é
compreender o fenômeno, descrever o objeto de estudo, interpretar seus valores e relações, não dissociando o
pensamento da realidade dos atores sociais e onde pesquisador e pesquisado são sujeitos recorrentes, e por
consequência, ativos no desenvolvimento da investigação científica. (RODRIGUES; BRITO; CAMPANHARO,
2011, p. 5).

O trabalho será com base em pesquisas bibliográficas exploratórias, utilizando de método qualitativo para
analisar e interpretar os dados recolhidos.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como direção desta pesquisa, a questão problema apresentada na Introdução, dispõe responder a seguinte
pergunta: “Qual a importância da auditoria interna no processo de gestão das pequenas e médias empresas?”. Através
da fundamentação teórica e da coleta de dados em livros, revistas e artigos pertinentes ao tema, foi possível identificar e
descrever o processo de auditoria interna dentro das organizações.
Observou-se a importância da auditoria interna dentro das pequenas e médias empresas. Que apesar de ser uma
atividade nova no mercado desse segmento, a auditoria interna vem conquistando cada vez mais espaço e apreço,
acompanhando o crescimento do mercado e sua dinâmica. Neste contexto, entende-se que a auditoria interna tem por
objetivo uma administração altamente qualificada, que garanta um sistema de controle interno útil, eficaz e econômico.
Neste sentido, a auditoria interna é uma atividade que se antecipa aos fatos e dá suporte nas tomadas de decisões dentro
da organização, influenciando diretamente nos rumos da mesma.
A auditoria interna é formada pelo conjunto de procedimentos que tem por escopo examinar a integridade,
eficiência e adequação dos controles internos e das informações contábeis, financeiras e operacionais da empresa. Podese definir a auditoria interna como uma atividade que atua de forma independente e tem sua preocupação direcionada
para a empresa como um todo. Servindo de apoio à empresa, a auditoria interna está sempre em busca de obter um
resultado favorável e real acerca de uma decisão, baseada no plano de negócio da organização, a auditoria interna
executa suas tarefas com o intuito de aumentar o padrão de eficiência e qualidade da empresa.
Encontrando na indisponibilidade de recursos uma das principais dificuldades para o seu desenvolvimento, as
pequenas e médias empresas tem a necessidade de um auditor interno que tenha conhecimento das rotinas e necessidade
da empresa, tendo a capacidade de planejar e executar um plano de negócio mais seguro, que garanta a sobrevivência da
empresa no mercado em que se encontra. Entende-se que a auditoria interna serve de apoio ao gestor, promovendo
novas ideias de melhorias para a organização, e minimizando custos, e diminuindo as diferenças com as grandes
corporações.
Quanto aos objetivos específicos também apresentados na Introdução, observa-se que foram alcançados, visto
que foram apresentados as teorias e os conceitos de auditoria interna. Para facilitar o entendimento, foram ainda citados
conceitos de escritores conceituados e instituições financeiras relacionadas ao assunto.
Em conclusão deste estudo, entende-se a real importância de uma auditoria interna e a necessidade que esta seja
bem elaborada, capaz de auxiliar em todos os setores, desde uma empresa de pequeno porte ate as grandes corporações.
Percebe-se a complexidade de um trabalho de auditoria e a sua grande importância no mercado atual, onde a
concorrência está cada vez maior e a globalização se desenvolve cada vez mais rápido.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante o que foi apresentado, buscou-se debater a contribuição da auditoria interna para uma administração
efetiva, no atual quadro de grande concorrência em que as pequenas e médias empresas estão expostas, que ameaçam o
futuro do negócio. Destacou-se, também, a postura do auditor interno, as suas atividades e a importância na
administração eficiente dos recursos, tanto financeira, como humanos e materiais. O seu parecer dentro das empresas
deve destacar-se por um desempenho voltado para atingir resultados, e não somente para exercer o papel de controle
interno. O profissional desta área deve estar constantemente atualizado, através de constantes estudos, adaptando-se e
adequando-se a novas exigências do mercado.
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A auditoria interna surgiu de uma necessidade em confirmar o cumprimento dos modus operantes de uma
estrutura organizacional e se certificar da fidedignidade e adequação das informações geradas, visando uma tomada de
decisão segura. A dificuldade dos donos e administradores em supervisionar todos os setores organizacionais levou ao
surgimento da auditoria interna, cuja finalidade inicial é a confirmação da eficiência e veracidade dos controles internos
e das informações contábeis e financeiras da organização. Na atualidade, a auditoria interna auxilia e orienta a empresa
a conseguir seus objetivos por meio de procedimentos e exames, para medir e melhorar a eficiência e eficácia dos
processos administrativos. Também contribui para reduzir erros e fraudes, a medida que os procedimentos são
auditados.
As pequenas e médias empresas sempre resistiram à auditoria interna, pois os administradores destas empresas
viam o custo elevado, que os desencorajavam a investir. Além disso, acreditavam que este investimento traria pouco
ganho as suas operações, e seus funcionários se sentiriam pressionados com a avaliação do auditor interno, trazendo a
insatisfação dos mesmos. Entretanto, no mercado atual, a auditoria já não é mais vista como uma ação fiscalizadora que
está presente para procurar e apontar erros, mas sim como uma ferramenta de orientação aos gestores nas tomadas de
decisões, e trazendo aos funcionários que atuam no operacional uma segurança de que as atividades por eles
desenvolvidas estão em conformidade aos padrões e objetivos traçados pela direção, assim a auditoria interna passa a
ser aceita e vista como atividade de assessoramento.
Sendo desempenhada por um profissional capacitado, a auditoria interna procura obter informações que possam
embasar relatórios que mostram se os procedimentos observados e analisados se estão em conformidade aos objetivos.
No relatório elaborado pelo auditor interno deve expressar sua avaliação de forma efetiva, neutra, fidedigna e
tempestiva.
Deste modo, fica evidenciada a importância da auditoria interna no processo de gestão das pequenas e médias
empresas, que lutam para sobreviver em um ambiente globalizado e cada vez mais competitivo. Dado que a
globalização e a crescente competitividade do mercado atual tornou a auditoria um mecanismo essencial para fornecer
apoio e segurança aos seus gestores.
Em resumo, esta pesquisa não teve a ambição de esgotar o assunto, pois, ainda há muito que estudar e pesquisar
a respeito da direção da auditoria interna e sua contribuição na analise da economia, competência e eficácia das
operações da empresa, cumprindo a sua missão de apoio a gestão. Mas procurou contribuir com os estudos desta área,
tendo em vista que são poucas as publicações focadas neste assunto.
Seja qual for a natureza de um trabalho, este estará sempre suscetível a limitações que o submetem e podem
afetar o resultado de sua função.
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