
 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

AVM – FACULDADE INTEGRADA 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

O Papel da Auditoria Interna nos Processos de melhoria nas 
Empresas 

 
 

Flavia Oliveira de Resende Gomes  
 
 

             ORIENTADOR: 
 
    Prof. Luciana Madeira  
 

Rio de Janeiro  
2016  

 

DOCUMENTO P
ROTEGID

O P
ELA

 LE
I D

E D
IR

EITO A
UTORAL



 

 

2

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

AVM – FACULDADE INTEGRADA 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 
 
 

Apresentação de monografia à AVM Faculdade 
Integrada como requisito parcial para obtenção do grau 
de especialista em Auditoria e Controladoria. 
Por: Flavia Oliveira de Resende Gomes  

O Papel da Auditoria Interna nos Processos de melhoria nas 
Empresas 

 

 

Rio de Janeiro  
2016  



 

 

3

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

 

Primeiramente a Deus que até aqui me ajudou a 
vencer mais uma etapa da minha vida, e pelos 
mestres que ao longo do curso passaram seu 
conhecimento, e crendo em um futuro melhor. 
 



 

 

4

DEDICATÓRIA

 

Dedica-se a minha mãe, meu esposo e aos meus 
familiares vencer mais uma etapa na minha vida 
que sempre me apoiaram e me deram forças nos 
momentos mais difíceis, sempre creditando. 



 

 

5

RESUMO 

 

A Auditoria Interna é uma área de extrema necessidade nas 

empresas, onde existem grande preocupações com o acompanhamento e o 

cumprimento dos processos internos, que por questão de limitação de tempo, 

dificuldade de acesso a informação, dificulta os gestores na tomada de decisão 

e revisão dos processos. Com a auditoria interna é possível verificar se esses 

procedimentos são adequados e se atingirem aos objetivos da empresa, 

facilitando à correção dos processos, minimizando os impactos negativos e 

possíveis riscos as operações. O objetivo de este trabalho descrever a 

contribuição da Auditoria interna como ferramenta de gestão e controle nos 

processos de melhoria nas empresas, simplificando as tarefas reduzindo os 

custos, concentrando toda estratégia empresarial da organização, para que o 

mesmo alcance seus objetivos, seus resultados empresariais planejados, 

servindo como ferramenta de apoio a gestão.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

6

 

 

METODOLOGIA 

 

A Metodologia utilizada foi com base em pesquisas bibliográficas 

descritivas e explicativas, destacando a importância da auditoria internas e a 

seus controles como ferramentas na tomada de decisão. Com a sustentação 

baseada através de livros sobre o tema, baseando também em pesquisas 

bibliográfica com materiais dos últimos 15 anos, a vários autores de tema 

pesquisados, e consulta as normas da auditoria obtendo as conclusões a 

respeito do assunto com a sustentação. Os principais livros pesquisados; 

Auditoria de Willian Attie, Gestão de Riscos com Controle Interno com Marco 

Assi, Auditoria um curso moderno e completo de Marcelo Cavalcante de 

Almeida, Auditoria Contábil Silvio Aparecido Crepaldi e Consulta as normas de 

Auditoria obtendo conclusões a respeito do assunto em estudo.   

.   
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INTRODUÇÃO 

 

No Mundo Competitivo onde as informações e a avaliação de cada 

área dentro das organizações são de suma importância para melhoria dos 

processos a Auditoria interna e uma ferramenta de apoio a gestão na tomada 

de decisão por envolver uma área de extrema necessidade nas empresas onde 

existe uma grande preocupação de acompanhamento e cumprimento dos 

procedimentos internos, que por questões de cultura organizacional, 

crescimento acelerado, dificulta os gestores na revisão dos processos. 

Segundo Attie (2011) ao conceituar a auditoria interna Apresenta o 

seguinte, auditoria interna através de suas atividades de trabalho, serve á 

administração como meio de identificação de que todos os procedimentos 

internos e políticas definidas pela companhia, assim como os sistemas 

contábeis e de controle interno, estão sendo efetivamente seguidos e que as 

transações estão devidamente seguidas e estão sendo refletidas contabilmente 

em concordância com os critérios previamente definidos. 

Com a Auditoria Interna é possível verificar se esses procedimentos 

estão adequados e se atingem os procedimentos das empresas, facilitando a 

correção dos processos, minimizando os impactos negativo e possíveis riscos 

nas operações, auxiliando as empresas, simplificar as tarefas e reduzir os 

custos, concentrando toda a estratégica empresarial organização, para que a 

mesma alcance seus objetivos e resultados empresariais planejados. 

A Auditoria Interna é uma atividade destinada a observar agindo 

como um controle administrativo, avaliando a eficiência e eficácia de outros 

controles, sendo de suma importância para as organizações por revisar os 

processos, identificar de onde vem o erro, e adequando as necessidades do 

setor,e auxiliando a eliminação de incidência da erros e simplificando os erros. 

O Objetivo geral deste trabalho e demostrar uma visão mais ampla 

da aérea apresentando os fundamentos da auditoria interna a plicados a 

gestão. Contribuindo para o alcance dos objetivos organizacionais e um melhor 
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controle das informações, minimizando os riscos e melhorando os processos 

para as atividades executadas, identificando a forma como a mesma contribui 

no processo decisório. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: No primeiro capitulo  

destacamos a evolução e a origem da auditoria, seus conceitos, a importância 

da auditoria interna, objetivos, normas, procedimentos e planejamentos da 

auditoria interna, no segundo capitulo destacamos a importância e a gestão 

dos riscos para melhor esclarecimento sobre o assunto, no terceiro capitulo 

enfatizamos a auditoria interna e gestão definindo cultura organizacional, 

processo decisório, tipos de decisão e descrevemos o papel da auditoria 

interna e os gestores, com apresentação do referencial teórico amparado na 

revisão da literatura conceituados autores do tema, conciliando conceitos, 

Teorias e aplicabilidade. 

Este estudo este limitado a avaliação das ações a serem adotadas 

como a aplicação da auditoria interna para os processos de melhoria nas 

tomadas de decisão pelos gestores que tange a melhoria dos processos de 

trabalho para o cumprimento das normas utilizadas para o alcance dos 

objetivos organizacionais. 

Este trabalho visa responder ao seguinte questionário qual a 

contribuição da auditoria interna como ferramenta de gestão e controle nos 

processos de melhoria nas empresas. 
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CAPÍTULO I 

Auditoria 

 

Neste Capitulo identificassem as considerações sobre a auditoria, 

dando ênfase a auditoria interna, esclarecendo seus objetivos e sua 

importância para tomada de decisão nas empresas.  

 

1.1. Origem e Evolução da Auditoria  

Desenvolvimento Histórico da Auditoria no Mundo e no Brasil Termo 

auditor origem latina (aquele que ouve), origem inglesa (aquele que 

examina).O surgimento da auditoria está relacionado com a necessidade da 

confirmação de informações quanto a realidade financeira econômica de uma 

entidade. Dessa forma, temos assim o marco da escrituração mercantil com a 

publicação do Método das Partidas Dobradas em meados de 1494, no trabalho 

Summa/Tractatus, de Frà Luca Paccioli, como ponto de partida desse estudo 

direcionado. 

Vale ressaltar, que em 1314, surge o cargo de auditor de tesouro na 

Inglaterra, e em 1559, a Sistematização e estabelecimento da auditoria de 

pagamentos a servidores públicos pela Rainha Elizabeth.  

Já no Brasil, ocorre a necessidade de auditoria com a vinda de 

empresas estrangeiras, o crescimento das empresas brasileiras e 

fortalecimento do mercado de capitais De acordo com Lopes (1980), os 

primeiros fatores básicos da motivação humana são o hedonismo e o 

idealismo. O primeiro explica que o homem não ama a dor e o desconforto, 

mas o prazer e o conforto. Eis aí a razão dos conselhos acerca de como tornar 

agradáveis as condições e o ambiente de trabalho, a fim de que aquele fator 

seja satisfeito, resultando no aumento da motivação. 
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1.2 Conceitos de Auditoria 
 

A auditoria é um tipo de atividade que tem como objetivo verificar se 

os controles internos, procedimentos e regras estabelecidas pela entidade se 

estão sendo cumpridas, e, se os documentos, registros e papéis estão 

regulares. Os trabalhos exercidos durante o período de desenvolvimento da 

auditoria serão relatados de maneira formal, onde, deverá conter os resultados 

dos exames aplicados, as opiniões e recomendações que forem sugeridas para 

os responsáveis das entidades, para que os mesmo tomem as medidas e 

mudanças necessárias. Dentre vários conceitos de auditoria, percebe-se 

alguns pontos em comuns entre as definições dos doutrinadores. Entre eles é 

evidente que é uma técnica de avaliação, sendo uma função especializada, 

que na contabilidade tem a finalidade de obter um parecer sobre os princípios 

fundamentais de contabilidade. 

Assim, temos alguns conceitos: Para Willian Attie (1998, p.25) a 

Auditoria é uma especialização contábil voltado a testar a eficiência e eficácia 

do controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar uma opinião 

sobre determinado dado. Já Franco e Marra (2000, p.26), define a auditoria 

como a técnica contábil que através  

De procedimentos específicos que lhe são peculiares, aplicados no 

exame de registros e documentos, inspeções, e na obtenção de informações e 

confirmações, relacionadas com o controle de uma entidade. Objetiva obter 

elementos de convicção que permitam julgar se os registros contábeis foram 

efetuados de acordo com os princípios fundamentais e normas da 

contabilidade, e, se as demonstrações contábeis deles decorrentes refletem 

adequadamente a situação econômica- financeira do patrimônio, os resultados 

do período administrativo examinado e as demais situações nelas 

demonstradas. Assim define Cavalcanti (2007, 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. 
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Vale ressaltar, o conceito de Crepaldi (2010, p.03), que ensina: a 

auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos 

técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre sua adequação, 

consoante os Princípios Fundamentais de Contabilidade e pertinente à 

legislação específica. Dessa maneira, a auditoria é um ramo de estudo das 

ciências de negócios, que avalia determinadas informações com o objetivo de 

trazer maior eficácia e eficiência, seguindo princípios e normas com aplicações 

próprias e direcionando a entidade a melhores resultados. 

 

1.3  Auditoria Interna 
 

A auditoria interna envolve a avaliação de desempenho, controles 

internos sistemas de computação/Informações e qualidades de serviços e 

produtos buscando a identificação de não conformidade prevenção e/ou 

detecção de falhas de operação, discrepância nas atividades administrativas, 

administrando maior confiabilidade das informações geradas, bem como 

garantindo a salvaguarda dos ativos da empresa. 

Conforme Attie (2011) que conceitua a auditoria interna da seguinte 

forma:  

“A auditoria interna e uma função independente de avaliação, criada 

dentro da empresa para examinar e avaliar suas atividades como um serviço a 

essa mesma organização. A proposta da auditoria interna e auxiliar os 

membros da administração a desincumbirem – se eficazmente de suas 

responsabilidades. Para Tanto a auditoria interna lhes fornece analise, 

avaliações, recomendações, assessoria e informações relativas às atividades 

examinadas” 

Já de acordo com Lins (2010), a auditoria interna deve assessorar a 

administração da entidade no trabalhos de prevenção de fraudes e erros, 

obrigando a informar – lá sempre por escrito, de maneira reservada sobre 
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quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer 

de seu trabalho. 

Bynton, Jonhsnson e Kell (2002) Pag. 932 Definem auditoria interna 

como: 

Auditoria Interna é uma atividade independente, de fornecimento de 

segurança objetiva e de consultório que visa acrescentar valor a uma 

organização e melhorar suas operações. Trazendo para a organização uma 

abordagem sistemática e disciplinada para avaliação e melhora da eficácia de 

seus processos de gerenciamento de risco, controle e governança, ajuda – a 

atingir seus objetivos.  

 

1.3.1 A Importância da Auditoria Interna 
 

A auditoria interna é de suma importância para as organizações, 

desempenhando papel de grande relevância, ajudando a eliminar desperdícios, 

simplificar tarefas, servir de ferramenta de apoio à gestão e transmitir 

informações aos administradores sobre o desenvolvimento das atividades 

executadas. Uma empresa que utiliza a ferramenta da auditoria interna é 

beneficiada na questão de liderança, eficácia na manutenção e criação de 

controle interno etc. empresa que não disponham de controle administrativo o 

seu sistema de contabilidade é considerado por muitos sem valor, por não 

poder depositar sua confiança em suas informações e em seus relatórios. 

Sendo a auditoria interna importante como controle administrativo, 

ela verifica a existência dos controles internos e procura contribuir para o seu 

aprimoramento. Essa ferramenta tão preciosa, além de verificar se as normas 

internas estão sendo seguidas, procura avaliar se a necessidade de novas 

normas internas. 
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1.3.2 Objetivos da Auditoria Interna  
 

“Prestar uma avaliação independente das diversas operações e 

controles da companhia, para determinar se os procedimentos e políticas estão 

sendo seguidos, se os padrões estabelecidos são cumpridos, se os recursos 

são usados eficiente e economicamente, e se os objetivos da organização 

estão sendo atingidos". (MIGLIAVACCA, 2002, p. 142).  

De acordo com Attie (1998, p. 208), para o alcance desses objetivos, 

o auditor interno, dentre outras, executa as seguintes funções: 

Revisa e avalia a eficiência, adequação e aplicação dos controles 

contábeis, financeiros e operacionais; 

Verifica se estão sendo cumpridas, corretamente, metas, as 

políticas, os procedimentos, os planos, leis, normas e regulamentos, e da sua 

aplicação pela empresa; 

Examina o grau de confiabilidade das informações contábeis e 

outras obtidas dentro da organização; e Avalia a qualidade de desempenho das 

tarefas delegadas. 

A auditoria interna deve, portanto, possuir autoridade necessária 

para revisar todos os registros e documentos da empresa bem como avaliar as 

suas políticas, planos, sistemas, procedimentos e técnicas. 

Para Antônio Lopes de Sá (2000, p. 40), "a auditoria interna é 

erroneamente vista como uma profissão voltada somente para os sistemas de 

organização da empresa". Em sua opinião, "limitar a auditoria interna só a tal 

função é limitar um serviço que pode ter melhor e maior profundidade e 

utilidade". 

Observa-se atualmente, que o trabalho do auditor interno vem se 

modernizando e deixando de se limitar apenas ao campo da verificação. Na 

opinião de Sá (2000, p.25), 
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A tendência moderna representa uma evolução relativa que 

primitivamente se atribuía à auditoria e que se limitava ao campo de simples 

verificação; o conceito hoje é dinâmico e prossegue em evolução, atribuindo-se 

à auditoria outras importantes funções, abrangendo todo o organismo da 

empresa e da sua administração. 

 

1.3.3 Normas de Auditoria 
 

Auditor deve avaliar o sistema de controle interno da empresa 

auditada, a fim de determinar a natureza, época e extensão do procedimento 

dos procedimentos de auditoria (ALMEIDA, 2010). 

As normas Brasileira de Contabilidade agem como instrumento 

regulador do trabalho de auditoria interna, os auditores sempre deve esta 

atualizada, a atender as normas vigentes e buscar a realizar seus trabalhos de 

forma eficaz e com responsabilidades.  

O CFC (1995) definem o item 3.1.1 da NBC P 3 Normas 

profissionais de auditor interno que: O Contador, na função de auditor interno, 

deve manter seu nível de competência profissional pelo conhecimento 

atualizado das normas  Brasileira de Contabilidade, das Técnicas Contábeis, 

especialmente na área da auditoria, da Legislação inerente à profissão, dos 

conceitos e técnicas administrativas e da legislação aplicável á Entidade. 

Franco e Marra (2001) enfatizam que: as normas são entendidas as 

regras estabelecidas pelo órgão reguladores da profissão contábil, em todos os 

países, com objetivo de regular o exercício da função do auditor independente, 

estabelecendo orientação e diretriz a serem seguidas por esses profissionais 

no exercício de suas funções. 

Conforme Oliveira (2010) As normas de Auditoria delimitam as 

condições básicas a serem a serem observadas no desempenho na atividade 

da auditoria interna, de modo a qualificar a execução do trabalho, as normas se 
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distribuem entre o planejamento e a supervisão, abrangendo o estudo e a 

avaliação do controle interno e a extensão dos procedimentos de auditoria.    

 
 
1.3.4 Planejamento em Auditoria Interna 

 

O planejamento em auditoria, e um plano detalhado destinado a 

orientar com adequação o trabalho de Auditor interno. Para o desenvolvimento 

de suas atividades, a unidade de auditoria deve planejar os trabalhos previstos 

a fim de garantir seus resultados.  

Attie (2011) Afirma que o planejamento é o alicerce sobre o qual 

todo trabalho deve ser fundamentado e funciona como um mapa 

estrategicamente montado para atingir o alvo. A Montagem do planejamento, 

objetiva percorrer uma estrada predeterminada, num rumo identificado, 

estabelecido e analisado.   

De acordo com SÁ (2002), a sofisticação tecnológica, os imensos 

mercados que se abriram e as maneiras de se chegar a eles, a produção em 

massa, a concepção tecnoestrutura empresarial, acirrada competição inter e 

intranacional exigem do administrador extraordinária atenção a necessidade 

de, com razoável antecedência, estabelecer missões e objetivos da empresa, 

estudar e selecionar caminhos alternativos, implantar estrutura e implementar 

os planos e ideias escolhidas.  

O Planejamento e um projeto continuam e dinâmico que consiste em 

um conjunto de ações internacionais, integradas, coordenadas e orientadas 

para tornar realidade um objetivo futuro, de forma de possibilitar a tomada de 

decisões antecipadamente. 

                        Em sentido amplo, Chiavenato (2008) Define 

planejamento como “um exercício de como definir, perseguir com determinação 

e alcançar objetivos’’ Porém, para auditoria interna, planejar significa segundo 
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Almeida (2010) ‘Estabelecer metas para que o serviço auditoria seja de 

excelência qualidade e a um menor custo possível”.  

 

De acordo com Oliveira (2005 p. 47), “Planejamento Estratégico e o 

processo pelo qual se decidem os programas que a empresa adotará e a 

quantidade aproximada de recursos que a empresa reservará para cada um 

desses programas, nos vários anos seguintes”.  

 

O tempo dedicado ao planejamento é imprescindível para evitar 

problemas na fase da execução  

 

 
1.3.5 Procedimentos de Auditoria Interna    
 

A Atividade da auditoria interna está estruturada em procedimentos, 

com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, tem por finalidade 

agregar ao valor ao resultado da organização, apresentando subsidio para o 

aperfeiçoamento dos processos, das gestões e dos controles internos, por 

meio da recomendação de soluções para as não – Conformidades apontadas 

nos relatórios.   

 Os procedimentos de auditoria são o conjunto de técnicas que 

permitem ao auditor obter evidências ou provas suficientes e adequadas para 

fundamentar sua opinião sobre as demonstrações financeiras das empresas. 

A equipe de auditoria usa um ou mais tipos de procedimentos de auditoria para 

reunir evidências de auditoria. Os padrões de auditoria categorizam estes 

procedimento como segue:  

 

Ø Indagação 
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Ø Análise 

Ø Inspeção 

Ø Observação 

Ø Confirmação 

Ø Recálculo 

Ø Ré execução 

 

Estes procedimentos de auditoria ou quaisquer combinações eles 

podem ser usados como procedimentos de avaliação de risco, testes de 

controles ou procedimentos substantivos. 

A equipe de auditoria deve estar alerta para a autenticidade do       

documento na inspeção. Embora não se espere que a equipe detecte 

documentos forjados, ela poderá, no caso de documentos preparados 

externamente, ser capaz de discernir entre falsificações grosseiras, 

representações errôneas ou alterações. A falta de autenticidade também pode 

ser indicada pela natureza das informações do documento. 

No capitulo seguinte será abordado sobre controles internos com 

relação aos conceitos, Objetivos, Funções, Comportamento do controle interno 

e etc.  
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CAPÍTULO II 

Controle Interno 
 

Todas as empresas necessitam de controle internos para 

salvaguarda os ativos, sejam eles financeiros ou físico. Neste capitulo 

abordam- se as ferramentas que asseguram o controle interno objetivando a 

maior segurança das informações e processos operacionais das organizações.  

 

2.1. Conceitos de Controle Interno  

Os Controles Internos, Constantes, Adequados e eficazes podem 

tornar difíceis as ocorrências de fraudes nas empresas. 

Para Almeida (2010) “O controle interno representa em uma 

organização o conjunto de procedimento, métodos ou rotina com objetivo de 

proteger os ativos, produzir dados contábeis e ajudar a administração na 

condução ordenada dos negócios da empresa”. 

2.1.2 Objetivos de Controle Interno  

A empresa planeja suas ações almejando alcançar os melhores 

resultados para a gestão. Daí a importância de acompanhar, conferir e avaliar 

as normas estabelecidas e se os resultados obtidos estão de acordo com o 

planejado. 

 

O controle interno não tem como objetivo principal detectar erros e fraudes, 

mas prevenir para que não aconteça. Detectar erros e fraudes é consequência 

de uma boa organização e de um bom sistema de controle acompanhado 

regularmente. Além do mais, a tempestividade das informações é que vai servir 

de parâmetro para avaliar os resultados. Para tanto, a administração deve com 

bastante frequência acompanhar as informações e analisar os efeitos. 
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Para o Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON (1996, p.52) o 

controle interno possui quatro objetivos: 

1. Proteção de ativos; 

2. Obtenção de informação adequada; 

3. Promoção da eficiência operacional; 

 

2.1.3 Funções do Controle Interno 

 

Para Almeida (1996, p. 49), os controles internos podem ter as 

seguintes funções: 

a) preventivos ou “a priori” - reduzindo a frequência com que as causas de 

exposição ocorrerão, servindo como um guia; 

b) detectives ou concomitantes - detectando as causas de exposição durante a 

ocorrência do fato; 

c) corretivos ou “a posteriori” - auxiliando na investigação e correção das 

causas de exposição detectadas, pois os fatos já ocorreram. 

 

2.1.4 CONTROLE INTERNO: CLASSIFICAÇÃO 

O Conselho Federal de Contabilidade – CFC através da NBC T 16.8, 

classifica o controle interno nas seguintes categorias: 

(a) operacional - relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos 

da entidade; 

(b) contábil - relacionado à veracidade e à fidedignidade dos registros e das 

demonstrações contábeis; 

(c) normativo - relacionado à observância da regulamentação pertinente. 
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2.1.5 COMPONENTES DO CONTROLE INTERNO 

 

De acordo com a NBC T 16.8, o controle interno compreende cinco 

componentes inter-relacionados, conforme segue: 

1. Ambiente de controle 

2. Avaliação de risco 

3. Procedimentos de controle 

4. Informação e comunicação 

5. Monitoramento 

 

O controle interno é estruturado para proporcionar a maior segurança possível 

à entidade, auxiliando para que os objetivos da mesma possam ser 

alcançados. Por isso, a existência de objetivos bem definidos é um pré-

requisito para a eficácia do processo de controle interno. 

 

De acordo com a NBC T o ambiente de controle deve demonstrar o grau de 

comprometimento em todos os níveis da administração com a qualidade do 

controle interno em seu conjunto. 

O ambiente de controle interno é à base de todo o sistema de controle. Ele 

fornece o conjunto de regras e a estrutura, além de criar um ambiente que 

influa na qualidade do controle interno e todo o seu conjunto. Esse ambiente de 

controle deve ser muito bem definido pela administração, que deve deixar claro 

quais são as políticas da empresa, quais as responsabilidades e atribuições de 

cada um. O ambiente de controle exerce uma influência geral na forma pela 

qual se estabelecem as estratégias e os objetivos, e na maneira pela qual os 

procedimentos de controle são estruturados. 

Quando todos exercem com consciência e comprometimento o que determina 

a administração em seu planejamento, o nível de controle pode ser bastante 

satisfatório e os objetivos da instituição atingidos. A responsabilidade de 

manter o ambiente de controle interno efetivo é de todo o conjunto. A 

administração planejando e toda a equipe executando conforme o planejado, 
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caso contrário, os objetivos pretendidos deixarão de ser alcançados. 

Uma vez estabelecidas às normas para o alcance dos objetivos, os riscos 

precisam ser avaliados. O objetivo da avaliação é mensurar a eficiência ou 

fragilidade do sistema de controle interno. 

Frequentemente os controles adotados pela empresa necessitam ser 

monitorados, avaliados para verificar se os resultados obtidos estão sendo 

alcançados de acordo com o planejado. O processo de avaliação deve ocorrer 

de forma continua, buscando-se dessa forma acompanhar as diversas 

atividades da empresa para constatar se os resultados são satisfatórios ou não. 

Caso o sistema de controle esteja apresentando resultados abaixo do 

planejado é necessário identificar os riscos que ameaçam o cumprimento das 

ações planejadas e tomar atitudes corretivas a fim de se redirecionar para o 

plano estratégico que visa o resultado satisfatório. 

O melhor indicador para saber se os controles internos estão sendo efetivos ou 

não é o monitoramento. O monitoramento é a avaliação dos controles ao longo 

do tempo. Esse monitoramento é realizado tanto através do acompanhamento 

continuo das atividades da empresa quanto por avaliações pontuais, como a 

auto-avaliação, revisões eventuais e auditoria interna. 

A função do monitoramento é verificar se os controles internos são adequados 

e eficazes. E o outro ponto que merece destaque é a informação e 

comunicação que são elementos eficazes e vitais para que uma entidade 

conduza e controle suas operações. A administração de uma entidade 

necessita de comunicação relevante, confiável, correta e oportuna, relacionada 

tanto aos eventos internos, quanto aos eventos externos. A informação é 

indispensável e necessária para que a empresa possa alcançar seus objetivos. 

 

2.1.6 A Importância dos Controles Internos nas 

Organizações  

 

A importância do controle interno fica evidente no momento em que 

se torna impossível criar e desenvolver uma empresa que não tenha nenhum 
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controle sob seus bens, procedimentos e garanta informações precisas e 

confiáveis. 

O tema Controle interno é um destaque na mídia, entidades reguladoras e 

outros formadores de opiniões, aparentemente por ser vinculada com 

excessiva ênfase em fraude. Na verdade o Controle interno tende a favorecer o 

processo de gestão nas empresas e uma dessas ajudas é a prevenção de 

fraudes, mas não unicamente, pois é uma ferramenta de planejamento alem de 

corrigir falhas também as previne, assegurando que os objetivos da empresa 

sejam alcançados. 

Para Attie (2000, p. 113), O controle interno é parte integrante de cada 

segmento da organização e cada procedimento corresponde a uma parte do 

conjunto do controle interno. Correia (2004) diz que “todos são responsáveis 

pelo correto funcionamento do controle interno”. 

Segundo o autor Boynton, (2002, p.113) temos a seguinte definição: 

Controles internos são um processo operado pelo conselho de 

administração, pela administração e outras pessoas, desenhado para 

fornecer segurança razoável quanto à consecução de objetivos nas 

seguintes categorias: a) confiabilidade de informações financeiras; b) 

obediência(complane) às leis e regulamentos aplicáveis; eficácia e 

eficiência de operações. (BOYNTON, pag113, 2002). 

Diante desses conceitos, pode-se evidenciar que o controle interno envolve 

todas as rotinas e atividades, de natureza administrativa e contábil, com a 

intenção de preparar a empresa para que desde os colaboradores até a alta 

administração compreendam e respeitem as políticas traçadas; os bens e 

direitos estejam protegidos e por fim que todas as informações sejam eficientes 

com total fidedignidade nos registros contábeis. 

Para Attie (2000, p.114): 

Um sistema de controle interno bem desenvolvido pode incluir o controle 

orçamentário, custos padrão, relatórios operacionais periódicos, análises 

estatísticas, programas de treinamento de pessoal e, inclusive, auditoria 

interna. Pode também, por conveniência, abranger atividades em outros 

campos, como, por exemplo, estudo e tempos e movimentos, e controle de 

qualidade. (ATTIE, pag.114, 2000). 
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Entende-se que um controle interno eficiente e bem desenvolvido irá 

influenciar positivamente os mais variados setores da empresa, qualificando e 

aprimorando, procedimentos até então ineficientes, para a garantia de 

qualidade e 

segurança das atividades desenvolvidas em busca de resultados. 

Para Almeida (2003, p.65) Os objetivos principais deste Controle Interno são: 

• Proteger os bens e direitos das entidades; 

• Estimular a obediência às normas internas da organização; 

• Motivar os empregados à eficiência operacional; 

• Conferir a qualidade e exatidão do fluxo de informações. 

 

O Controle interno desenvolve através da auditoria interna, sistema de 

informações gerenciais, e até mesmo a controladoria como ápices na avaliação 

de relatórios e controles desenvolvidos pelos responsáveis pela divisão e 

organização do trabalho da auditoria que expressão através do parecer 

contábil, opiniões e recomendações aos gestores a cerca das áreas auditadas, 

que abrirá possibilidades de melhoras e adequações. 

De acordo com Attie (2000, p.118), é de extrema necessidade destacar um 

cuidado no momento da analise dos aspectos e estrutura do controle interno.  

 A preocupação está em relacionar os riscos que a empresa poderá correr, no 

âmbito financeiro, legal, de crédito e de liquidez. 

O plano de ação do controle interno deverá envolver todos os funcionários, 

esclarecendo e delimitando suas atribuições, dividindo setores internos que 

devem claramente atender a necessidade da empresa traçando metas e anuais 

internos para melhor fixação e compreensão de todos. 
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2.2 Gestão de Risco  

 

Risco e um fato da vida corporativa, assumir e gerenciar os riscos é 

parte do que as empresas precisam para obter lucros e criar valor para os seus 

acionistas. Na medida em todas as atividades empresarias envolvem riscos, o 

empresário deve avaliar e mensurar os riscos envolvidos em determinada 

decisão e deve administra – ló com base em sua prevenção ou apetite para 

risco. 

Segundo ASSI (2012) os riscos tem principal características a 

probabilidade de ocorrer ou não dada a alternativa escolhida pelo gestor, 

podendo ser interpretado como uma ameaça com os objetivos organizacionais. 

O processo de construção de um plano de gestão de risco 

corporativo deve possuir sete fases, as quais devem esta alinhadas com a 

Norma ISSO 31.000 Gestão de Risco - Princípios e Diretrizes. 

 

1-Comunicação e Consulta - É como estabelecer o processo e a 

estratégia de comunicação com as partes interessadas. É uma fase que 

permeia todo o processo. Recomenda-se que a empresa utilize a área de 

comunicação corporativa para operacionalizar o processo de comunicação 

sobre gestão de riscos. O envolvimento direto da área de comunicação da 

empresa é importante porque ela tem o conhecimento da comunicação, sobre 

a cultura e características do ambiente e os meios e instrumentos adequados 

para comunicar e informar todas as ações do processo de implantação e 

continuidade do processo. 

2-Contexto Estratégico Entender a empresa – Objetivos 

estratégicos, estratégias, missão, visão, valores, fatores críticos de sucesso, 

processos, atividades, indicadores estratégicos. 
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3-Identificação dos Riscos - A identificação dos riscos possui sete 

subfases, todas interligadas e interdependentes, com o objetivo de identificar 

as principais causas dos riscos de cada área da empresa, mas alinhada com a 

visão estratégica e seus respectivos objetivos. Nessa etapa é realizada a 

Análise Situacional; Listagem; Definição; Classificação; Identificação Fatores 

de Riscos; Identificação Motricidade 

4-Analises de Riscos - Necessário levantar a probabilidade e 

impacto dos riscos. 

5- Avaliação de Riscos – Construir uma matriz de riscos, com o 

objetivo de visualizar e, ao mesmo tempo, implementar uma forma de 

tratamento de cada risco.  

6-. Respostas aos Riscos – Plano de Ação – Elaborar um conjunto 

de medidas organizacionais, sistemas técnicos de prevenção e monitoração e 

recursos humanos que gerenciarão os riscos.  

7- Monitoramento e Análise Crítica – O monitoramento e a auditoria 

são partes integrantes e essenciais da gestão dos riscos, sendo umas das 

etapas mais importantes do processo de gestão de riscos no âmbito 

organizacional, devendo ser realizadas continuamente. 

Ainda Segundo o autor algumas categorias de risco as quais as 

organizações empresariam podem estar sujeitas Compreender. 

Ø Risco Operacional inclui possibilidades de perdas diretas ou 

indiretas, em função das fraquezas ou ausência de processos de controle 

internos adequados, também como perdas decorrentes de eventos externos  

Ø Risco Legal decorre de questionamento Jurídico  

Ø Risco Contratual possibilidade de perda relacionada a 

inadequação formal do contrato   

Ø Risco de Conformidade possibilidade de perda ocasionada pela 

inobservância, violação ou interpretação indevida de regulamentos e normas    

Ø Risco Político decorre de mudanças promovidas por autoridades 

promovidas que podem afetar a maneira como a organização conduz seus 

negócios.   



 

 

27

Ø Risco de Liquidez deficiência de fundos para fazer a face os 

compromissos assumidos em decorrência da gestão insatisfatórias do caixa da 

empresa.  

Ø Risco de Taxa correlação imperfeita de taxas de capitação e 

aplicação da organização.  

Ø Risco de Mercado decorre de variabilidade de preço dos 

fornecedores e dos produtos  

Ø Risco de Derivativos Herdge pode ser definido como o risco de 

perdas devido ao uso de derivados, mas o mais importante é o entendimento 

das características do mercado de instrumentos derivativos, pois possuem 

itens de caráter financeiros muito específicos, e as políticas de utilização 

devem ser implementadas.  

Ø Risco de Terceirização possibilidades de perdas decorrentes da 

transferência da gestão e operação de processos internos para outras 

entidades.  

Ø Risco Contábil quando uma empresa se empenha em práticas 

contábeis para produtos e serviços de um modo que não atenda os princípios 

geralmente aceitos  

Ø Risco de Controle e mais amplo que o risco contábil e inclui risco 

de falhas dos sistemas internos de informação  

Ø Risco de Tributária possibilidade de perda ocasionada por 

interpretação indevida da legislação tributaria  

 Risco de Credito pode ser definida como medida numérica de 

incerteza relacionada ao recebimento de um valor contratado/compromissado a 

ser pago por um tomador de um empréstimo, contraparte de um contrato ou um 

emissor de um título, descontadas as expectativas recuperação e realização de 

garantia.  

Ø Risco País uma medida que visa classificar o risco geral de um 

pais 

Ø Risco de Demanda incerteza que cerca a demanda futura por um 

produto ou por um serviço devido á interação de fatores inesperado e 

incontrolável como mudança no gosto dos clientes. 
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Ø Risco de Novos Produtos acontece quando a empresa não tem os 

sistemas ou a especialização adequadamente a um novo produto lançado.  

Ø Risco de Reputação pode ser visualizado como as perdas 

monetárias e financeira que se erguem a perda de reputação de uma 

organização  

Ø Risco de Continuidade trata se dê continuidade do negócio em 

caso de pane no ambiente  

Ø Risco de Desastre decorre de desastre naturais e pode ser 

segurado. 

O mesmo Autor descreve que os riscos existem e podem ser 

minimizados buscando conformidade, Confiabilidade, Eficiência, Eficácia 

governança e quaisquer outros adjetivos que suporte as informações e a 

manutenção das organizações, pela continuidade dos negócios e pela boa 

pratica governança corporativa.   

No Capitulo seguinte será abordado o tema sobre auditoria interna e 

gestão, cultura organizacional, processos decisórios, tipos de decisão etc.  
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CAPÍTULO III 

Auditoria Interna e Gestão 

 

A auditoria interna assume um papel relevante nas organizações, 

como função de apoio a gestão. Neste Capítulo Apresenta – se a importância 

da auditoria interna na gestão para uma tomada de decisão eficaz. 

3.1.  Cultura Organizacional de Controle e Gestão  

A função do controle está intimamente ligada as demais funções do 

processo administrativo. O Planejamento, a organização e a direção 

repercutem intensamente nas atividades de controle da ação empresarial 

obtidas através do planejamento, da organização e da direção.  

A cultura organizacional e vista como essencial em uma 

organização, pois ela compõe os elementos que tem grande importância dentro 

de uma organização que são: os valores. Histórias, Ritos, Mitos, Rituais, 

Cerimônias, Heróis, Tabus, Crença, Normas e símbolos e o processo de 

comunicação. 

Esses Elementos são compartilhados entre os membros quando são 

percebidos dentro da organização  

Segundo Assi (2012) a cultura organizacional é capaz de modelar as 

formas de gestão e os comportamentos, uma vez que implementa a pratica de 

valores essências a instituições, estimula o compromisso de seus 

colaboradores, cria um clima propício ao trabalho e consolida uma base cultural 

interna.  

De acordo com Chiavenato (2008) Cultura Organizacional: 

“E um conjunto de Hábitos, Crenças e Valores e tradições, 

inteirações e relacionamentos sociais típicos de cada organização”. 
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A partir de determinado porte, as empresas são gerenciadas de 

forma segmentadas, quase sempre existindo um executivo responsável em 

cada uma das diversas divisões, departamentos ou setores. Tais Responsáveis 

devem evidentemente, prestar contas periódicas do desempenho de sua área 

dentro da alçada do gerenciamento (OLIVEIRA PEREZ JR. SILVA 2009 P. 72) 

Attie (2011) define a abrangência do controle, quanto aos objetos 

dentro das organizações. Todos os meios planejados numa empresa para 

dirigir, restringir governar e conferir suas várias atividades com os propósitos 

de fazer cumprir seus objetivos. Os meios de controle incluem, mas não limitam 

a; forma de organização políticas, sistemas, procedimentos, instruções, 

padrões, comitês, plano de contas, estimativas, orçamento, investimentos, 

relatórios, registros, métodos, projetos, segregação de funções, sistema de 

aprovação, conciliação, analise, custodia, arquivos, formulários, manuais de 

procedimentos, Treinamento e carta de fiança etc.  

3.2.  Processo Decisório   
 

No Processo de tomada de decisão, a maior dificuldade e a 

incerteza em relação ao futuro podendo ser reduzida com um modelo decisão 

na sua concepção e decisão e implementação alimentada com informações 

adequadas oferecendo um resultado favorável e aceitável acerca de uma 

decisão. Com o auxílio da auditoria interna, a gestão alimenta o seu modelo de 

decisão com informações adequadas recolhidas e avaliadas diariamente para 

que a sua tomada de decisão seja a mais adequada possível. 

 

Para Attie (2011) A auditoria interna tem a responsabilidade de 

desenvolver suas tarefas em todas as empresas associadas, de caráter 

permanente, e em todos os locais aplicáveis, analisando as políticas, 

procedimentos, uso e costume, documentação, sistema e métodos para buscar 

eficiência, o aprimoramento e a padronização dos controles aplicáveis às 

operações e atividades pertinentes às empresa.    
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Conforme Drucker (2003) “ Considera as decisões como atribuições 

especificas de gerente ’’ 

No dia a dia, as decisões são tomadas em todo momento. As 

informações para a tomada de decisões são necessárias, relevantes para que 

os resultados planejados pela gestão seja alcançado, pois este procura a 

decisão eficiente para sua organização. A informação hoje e a ferramenta 

fundamental para o processo de tomada de decisão, já que responsável pelas 

mudanças implementadas pela gestão. Quanto à contribuição da auditoria 

interna á tomada de decisões, também Podemos relaciona-las com os 

controles, pois se estudo está correto as informações podem ser enviadas a 

gerencia em tempo hábil e com segurança.  

Para Duker (2003) “a teoria da decisão pode ajudar muito em como 

chegar a uma decisão racial, ajudando a resolver os problemas inerentes a 

administração, cujas soluções decorrem do questionamento constante dos 

fatos” 

De acordo com Chiavanato (2008) O processo decisório pode ser 

definido como processo de pensamento e ação que culminará com uma 

escolha. Esta consiste em selecionar dentre cursos alternativos de ação ou 

mesmo aceitar ou rejeitar uma ação especifica. 

 

Por isso é importante sistematizar   um contexto, criar um cenário 

próximo da realidade onde as possibilidades de decisão possam ser 

examinadas sobre todos os ângulos  

3.2.1 Tipos de Decisão 

As empresas interagem com um sistema maior, que o ambiente 

empresarial formado pelo ambiente interno e externo, composto por agente de 

interesses diversos em relação a empresa buscando a tomada da melhor 

decisão para o alcance dos objetivos e minimizar os riscos e impactos na 

receita. 
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Conforme Nascimento Reginato (2007 pag. 53) a qualidade dos 

resultados é influenciada pela estrutura dos problemas que requerem decisões 

classificados como:  

 

a) Estruturada – Rotineiras Variáveis repetitivas não tão complexas. 

b) Semi- Estruturadas – Ocasionais, algumas variáveis repetitivas 

outras não e maior nível de complexidade; 

c) Não estruturada – Ocasionais variáveis não repetitivas e alto nível 

de complexidade. 

Outros tipos de decisão podem ser classificados programados ou 

não programados. 

Conforme Storne (2009) Os administradores tem que ajustar suas 

maneiras de agir com relação a tomada de decisões não programadas  

Segundo o mesmo autor decisões programadas são aquelas 

tomadas de acordo com um habito uma regra ou um procedimento. Toda 

organizações tem politicas por escrito ou não, que simplificam as decisões em 

situações decorrentes, limitando ou excluindo alternativas, as decisões não 

programadas são novas e desestruturada, cujas soluções são encontradas à 

medida que os problemas aparecem, por isso requerem mais atividades de 

pesquisa do gerente para encontrar a solução; elas permitem adaptação a 

mudanças do ambiente, a encontrar soluções para novos problemas e a lidar 

com situações imprevisíveis. 

 

Considera- se que muitas decisões são tomadas de forma errada, 

devido ás incertezas do ambiente, outras permitem as organizações a se 

adaptar – se ao ambiente e crescer. Para terem decisões bem sucedidas, as 

organizações precisam aprender novos comportamentos e esquecer o 

ineficiente. A aprendizagem organizacional e um dos processos mais 
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importantes para ajudar os gerentes a se decidirem de forma não programada, 

permitindo adaptação as mudanças do ambiente, e atualmente as 

organizações estão tendo de enfrentar mudanças cada vez mais rápidas. 

Através desse processo que os gerentes procuram melhorar a capacidade das 

pessoas entenderem e gerenciarem a organização e seu ambiente, de forma a 

propiciar tomadas de decisão que aumentem a efetividade.  

 

A centralização se refere às distribuições de poder nas 

organizações, sendo definida por Hall (1984 Pg. 81) Como o locus de decisão 

que determina autoridade dentro da organização. Quando a maioria das 

decisões e tomada hierarquicamente, uma unidade organizacional e 

considerada centralizada; uma unidade descentralizada geralmente implica que 

a fonte principal do processo decisório foi delegada pelos gerentes de linhas 

para o pessoal subalterno. 

3.3 Auditoria Interna e os Gestores 

  

A auditoria interna torna - se um componente da “engrenagem” da 

gestão interna, fazendo com que suas observações sejam úteis e essenciais na 

procura de uma adequada gestão de recursos. A sua opinião e visão critica dos 

processos, será alicerçada em evidencias que propiciem os gestores a correta 

valorização técnicas atualizadas na gestão dos negócios, onde a aceitação de 

mudança de rumos por parte da gestão dependentes da forma como comunica 

essa opinião. 

 

Para Paula (1999 Pg. 35) “A independência da auditoria interna está 

diretamente ligada a forma como e preenchido o cargo     de chefe da auditoria 

interna e sua vinculação dentro da estrutura hierarca dentro da entidade.  
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Segundo Attie ( 2011)  O auditor de ser absolutamente independente 

e imparcial na interpretação de tudo o que lhe for apresentado atestando a 

cada dado um pronunciamento conclusivo. A independência necessita orientar 

o trabalho do auditor no sentido da verdade, evitando interesses, conflitos, 

vantagens, sendo factual nas suas afirmações. Seu trabalho precisa ser 

encaminhado com observância. 

 

O Audibra (1995 pag. 19) por outro lado, registra a independência 

situa- se não apenas no livre acesso às informações, documentos e 

dependências da organização, mas, principalmente na liberdade de programas 

e seus trabalhos, executa - lós e relatar os resultados consoante livre iniciativa, 

sem interferência. A independência permite aos auditores internos exercerem 

julgamento imparcial e sem tendenciosidade, que é essencial a realização de 

uma boa auditoria. Posicionamento dos auditores na organização, sua 

objetividade, sua autonomia gerencial e o respaldo fornecido pela alta 

administração são fatores preponderantes para essa Independência’’ 

 

De acordo com Paula (1999 pag. 35) ‘O administrador deve 

reconhecer no auditor um parceiro, um assessor que tendo conhecimento 

abrangente da entidade e minucioso na área da auditoria pode provocar 

melhorias subsidiando a sua tomada de decisão.  

 

Já para Attie (2011) para que a função da auditoria interna encontre 

ressonância na empresa é necessária que além de contar com apoio total da 

diretoria, também apresente execução de um trabalho imaginativo, capaz de 

fornecer subsídios valiosos a administração. Esse aspecto se aplica tanto para 

o auditor, que tem o dever de fornecer os benefícios a sua empresa, como para 

a diretoria, que tem o dever de ordenar a execução de tudo aquilo traçado pela 

auditoria.  
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Ainda de acordo com o mesmo autor (1998 Pg. 49) uma auditoria é 

mais bem vista como parte de uma cooperação de esforços integrados de 

ambos. A Administração e o auditor, para assegurar adequada demonstração 

financeira e proteção ao investidos. Estes esforços podem Incluir um conselho 

antecipado dos auditores sobre perspectivas de mudanças no sistema e 

controles contábeis, nos princípios contábeis para serem utilizados em 

transações especificas e na maior parte da decisão que finalmente afetem as 

demonstrações financeiras. A espontaneidade dos administradores para 

consultar antecipadamente sobre a escolha das melhores práticas evidencia a     

integridade do mesmo e a validade dos pontos de vista do auditor contribui 

para a qualidade da escolha. Na melhor da Hipótese a pratica de auditoria é 

antes preventiva do que corretiva, servindo com um controle acessório que 

ajuda a evitar conflitos potenciais de interesses que possam concretizar- se. 

No processo de tomada de decisão, a maior dificuldade e a incertas 

em relação ao futuro, mas esta pode ser reduzida com um bom modelo de 

decisão na sua concepção e implementação alimentada com informações 

fidedigna, adequadas oportunas, a fim de oferecer um resultado favorável e 

aceitável acerca de uma decisão. Com o auxílio da auditoria interna, a gestão 

alimenta o seu modelo de decisão com informações adequadas e fidedignas 

recolhidas e avaliadas diariamente para que sua tomada de decisão seja a mas 

tempestiva possível.  

A seguir teremos a conclusão do tema com a finalidade de explicar  

o tema abordado ao longo da monografia.  
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CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo demostrar a importância da 

auditoria interna auxiliando os gestores de qual o papel da auditoria interna nos 

processos de melhoria nas empresas para a tomada de decisão, verificou- se 

ao longo do trabalho como um referencial teórico, que o papel do auditor e da 

auditoria interna é fundamental para indicar soluções, prevenindo e 

antecipando fatos, visando a eficiência e eficácia dos controles internos dos 

controles internos da empresa, que contribui para o crescimento da 

organização. Percebe- se que a gestão de risco é o principal benefício atribuído 

a auditoria interna onde contribui para eficiência dos processos internos da 

empresa e para minimização das fraudes. Convém observar a importância da 

auditoria interna na sua atuação junto aos controles internos agindo como 

instrumento antifraude. 

Analisou-se que os controles internos permitem cumprir as 

atividades da organização de forma eficiente e eficaz com a mínima utilização 

de recursos, ficando a cargo da administração a responsabilidade de organizar 

dirigir, Controlar e implementar os controles internos nas organizações. 

Conclui- se que a auditoria interna deve enfatizar a gestão de risco e 

proposições de melhorias, que aliados a gestão se tornam eficiente para 

tomada decisão, com um bom planejamento e comunicação interligando as 

áreas constituindo importantes processos que alicerçam uma grande estrutura 

organizacional se executado corretamente. É preciso considerar as 

necessidades de as organizações implantarem auditoria interna aliada a gestão 

para a melhora nos processos organizacionais. 

O cenário mudou e com ele foram estabelecidos novos desafios  de 

sobrevivência para as empresas. Nesse novo cenário as funções de auditoria 

interna ganham nova dimensão e importância como instrumento de vantagem 

competitiva. Entender o papel da Auditoria Interna de melhoria no processos 

como função estratégica é fundamental no processo moderno de gestão 

empresarial. 
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