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1. RESUMO 

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar a importância da auditoria interna e 

seus controles no combate e na prevenção de fraudes. Para atingir o objetivo geral, 

foi estabelecido os seguintes objetivos específicos: Evolução e conceituação da 

auditoria; Pesquisar as normas de auditoria no Brasil (NBCT 12), e seus órgãos 

fiscalizadores; Tipos de auditoria; Diferenciar o conceito de fraude e erro; Pautar o 

conceito de fraude; Apontar os motivos que levam as fraudes; Identificar os tipos de 

fraudes e Citar leis e métodos utilizados para prevenção e punição de fraudes. 

Quanto ao aspecto metodológico, utilizou-se a pesquisa qualitativa com uso de 

pesquisa bibliográfica e exploratória. Essa pesquisa busca demonstrar qual é a 

importância da auditoria interna dentro das organizações para o combate e 

prevenção de fraudes. A auditoria interna é uma das principais ferramentas que a 

alta administração dispõe para auxiliar no cumprimento de metas, controles internos 

e também na prevenção e combate a fraudes. Além de apontar qualquer 

irregularidade que possa estar ocorrendo na empresa, à auditoria interna é uma 

forma de impedir que novos delitos ocorram. O profissional de auditoria também 

deve se manter sempre atualizado se adequando e adaptando-se as exigências do 

mercado.  

 

Palavras - chave: Auditoria interna. Fraude. Contabilidade. Prevenção.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A auditoria interna é uma das principais ferramentas que a alta administração 

dispõe para que seus esforços não seja em vão, ela também auxilia na busca de 

orientações e no cumprimento de suas metas. É também da área de auditoria 

interna a responsabilidade de acompanhar os controles organizacionais em todos os 

aspectos, ou seja, a auditoria interna deve abordar uma postura de controle e 

monitoramento para que possam contribuir nas decisões dos gestores e resguardar 

os interesses dos investidores. 

O principal objetivo da auditoria interna é auxiliar a administração no 

cumprimento de suas funções e de suas obrigações, proporcionando objetividade 

nas analises e recomendações sobre as operações, facilitando e simplificando o 

trabalho e melhorando as operações do negocio. 
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A auditoria também exerce um papel fundamental na apuração de 

irregularidades nas organizações, relevando e evidenciando as fraudes, e o 

principal, impedindo o desenvolvimento desses delitos com a aplicação de controles 

internos, além de prevenir novos delitos. 

Assim, a partir deste artigo cientifico será possível uma analise sobre a 

auditoria interna e seus controles no combate e na prevenção as fraudes, como 

também sua efetividade. 

 

3. OBJETIVOS 

Este artigo tem como objetivo principal demonstrar a importância da auditoria 

interna e seus controles no combate e na prevenção de fraudes. 

Para atingir o objetivo geral, foi estabelecido os seguintes objetivos 

específicos: Evolução e conceituação da auditoria; Pesquisar as normas de auditoria 

no Brasil (NBCT 12), e seus órgãos fiscalizadores; Tipos de auditoria; Diferenciar o 

conceito de fraude e erro; Pautar o conceito de fraude; Apontar os motivos que 

levam as fraudes; Identificar os tipos de fraudes e Citar leis e métodos utilizados 

para prevenção e punição de fraudes. 

 

4. METODOLOGIA 

Este artigo foi realizado por meio de pesquisas bibliográfica e exploratória 

referente ao assunto, coletados em livros, artigos científicos e monografias. Para Gil 

(2002, p. 44) “a pesquisa bibliográfica é o desenvolvimento com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Conceito de metodologia esta relacionado a quais métodos são mais 

utilizados para o desenvolvimento de pesquisas em determinadas áreas de 

conhecimento. Beuren (2004, p. 83), diz que “os procedimentos na pesquisa 

cientifica referem-se à maneira pela qual se conduz o estudo e, se obtém os dados”. 

Ao que se refere ao ponto de vista de abordagem do problema aplicou-se a 

pesquisa qualitativa onde busca demonstrar através de interpretações bibliográficas 

alguns autores que abordaram o problema anteriormente. 

Do ponto de vista dos objetivos da pesquisa foi abordada a forma 

exploratória, pois envolveu levantamento bibliográfico e analise de exemplos que 
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estimulassem a compreensão e proporcionassem maior familiaridade com o 

problema. 

  Nesse sentido entende-se que neste artigo, para alcançar os objetivos 

propostos, a pesquisa foi utilizada como ferramenta na busca de satisfazer tais 

objetivos discorrendo sobre o contexto e citando os principais autores que já 

escreveram sobre o tema. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Origem e conceito de auditoria 

A origem da palavra “auditoria” vem do latim auditore que significa “aquele 

que ouve”, “ouvidor”. A auditoria surgiu em épocas tão remotas quanto a 

contabilidade e evoluiu com o avanço da civilização, da medida que surgia a 

necessidade de verificação da fidelidade da gestão. 

Segundo Boynton et al. (2002, p.35), o conceito de auditoria tem evoluído 

refletindo não só as mutações necessárias para o desenvolvimento das 

organizações, mas também com objetivos cada vez mais abrangentes em todas as 

áreas da empresa. 

As principais marcas do surgimento da auditoria no Brasil são: a instalação de 

filiais subsidiarias de firmas estrangeiras; necessidades de financiamentos de 

empresas brasileiras por meio de entidades internacionais; crescimento dos 

negócios, descentralização e diversificação de  atividades econômicas; evolução do 

mercado de capitais; criação das normas de auditoria para instituições financeiras, 

determinadas pelo Banco Central do Brasil; criação da Comissão de Valores 

Mobiliários e a promulgação da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404) em 1976. 

A auditoria é uma técnica contábil na qual sua função é identificar e averiguar 

eventos que não sejam apropriados com a atividade da empresa, ela também visa 

identificar erros e fraudes nas demonstrações e deficiências no controle interno.  

Segundo Crepaldi (2007, p. 3) pode-se definir auditoria como o levantamento, 

estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, operações, rotinas e 

das demonstrações financeiras de uma entidade. 

O Exame de auditoria deve ser elaborado de acordo com as normas usuais 

de auditoria, inclusive as provas dos registros contábeis e os procedimentos de 

auditoria julgadas necessárias. 
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  A auditoria pode ser entendida como campo do saber voltado para o 

desenvolvimento e para o aperfeiçoamento do processo sistemático de obtenção de 

evidencias que visa aquilatar o grau de conformidade das praticas e afirmações 

frente aos padrões estabelecidos e à comunicação dos resultados ao diversos 

interessados. (PINHO, 2007, p.3).  

A auditoria também controla as áreas consideradas chaves da empresa com 

o objetivo de evitar situações que possam vir a se tornar grandes problemas para a 

organização, como exemplo: fraudes, desfalques, e subornos. 

5.2. Normas de Auditoria no Brasil 

As normas de auditoria são ditadas por órgãos regulamentadores e tem como 

principal objetivo a regulamentação da profissão e atividades a serem seguidas 

pelos profissionais no desenvolvimento de seus trabalhos. 

No âmbito internacional, a Federação Internacional de Contadores também 

emite pronunciamentos através de comissão de normas internacionais de auditoria. 

No Brasil os órgãos relacionados com a auditoria são: Comissão de Valores 

Mobiliários, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, Conselho Federal de 

Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade e o Instituto dos auditores 

internos do Brasil. 

O trabalho de auditoria interna é embasado na NBCT – 12 – Da Auditoria 

Interna, esta norma permite que o auditor possa assessorar a administração no 

trabalho de prevenção e combate as fraudes e erros, obrigando-se a informar 

quaisquer indícios de erros ou fraudes detectados no decorrer do trabalho de 

auditoria efetuado na empresa. 

5.3. Tipos de Auditoria 

5.3.1. Auditoria Externa e Interna 

Com a expansão dos negócios, muitas empresas sentiram a necessidade de 

dar maior atenção às normas e procedimentos internos, pois não poderia 

supervisionar todas as atividades pessoalmente. Entretanto, a implementação 

desses procedimentos internos não trariam resultados nem benefícios à empresa se 

não houvesse um acompanhamento, no sentido de verificar se estes estavam sendo 

seguidos pelos colaboradores da empresa.  

  Adicionalmente, o auditor externo ou independente, além de sua opinião ou 

parecer sobre as demonstrações contábeis, passou a emitir um relatório-comentário, 
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no qual apresentava sugestões para solucionar os problemas da empresa, que 

chegaram a seu conhecimento no curso normal de seu trabalho de auditoria. 

(ALMEIDA, 2008, p.29). 

Como o auditor externo passava pouco tempo dentro da empresa e seu 

trabalho era voltado somente para a analise das demonstrações contábeis, a 

administração da empresa requeria uma auditoria mais periódica.  

Portanto, surgiu o auditor interno como uma ramificação da profissão de 

auditor externo e do contador. O auditor interno é colaborador da empresa e dentro 

da organização ele não deve ser subordinado aqueles cujo trabalho examina. Além 

disso, não deve desenvolver atividades que um dia ele possa vir a examinar, para 

que isso não interfira em sua independência. Em uma estrutura organizacional, o 

Departamento de Auditoria ficaria situado da seguinte forma: 

Figura 1: Estrutura Organizacional 

 

           Fonte: Auditoria – Um curso moderno e completo (2008, p.30) 

5.3.2. Auditoria Interna 

A auditoria interna é um ramo da contabilidade que visa verificar todos os 

processos efetuados dentro da organização, com o objetivo de identificar possíveis 

fraudes e deficiências proporcionando melhorias que possa atender as expectativas 

da alta administração. 

É importante ressaltar que a auditoria interna é eficaz não somente para 

identificar supostos erros e/ou fraudes, mas também para proporcionar melhorias 

nos controles internos da organização, atuando como um regulador de seus 

processos.  

  A importância do trabalho da Auditoria Interna varia de acordo com a empresa 

e com o auditor. Para determinar a sua relevância, é necessário um direcionamento 
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do trabalho dado pelo administrador, e com relação ao auditor, está ligada a sua 

competência profissional, no cumprimento das normas de Auditoria Interna, e na 

realização do trabalho. (DALMOLIN, 2014, p.30) 

5.4. Função de Auditoria Interna 

A auditoria interna possui uma função contínua, pois garante que a empresa 

continue a exercer suas funções, além de avaliar a organização como um todo.  

Tem total autonomia para atuar, acesso livre a todos os setores da mesma, 

também observa o relacionamento interpessoal e se utiliza do seu poder de renuncia 

para garantir os interesses da organização. 

5.5. Fraude e Erro 

A resolução nº 986 de 21/11/03, que aprova a NBC T 12, conceitua fraude e 

erro, como: a) o termo fraude aplica-se a atos voluntários de omissão e manipulação 

de transações e operações, adulteração de documentos, registros, relatórios e 

demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários; b) O termo 

erro aplica-se a atos involuntários de omissão, desatenção, desconhecimento ou má 

interpretação de fatos na elaboração de registros e demonstrações contábeis, bem 

como de transações e operações da Entidade, tanto em termos físicos e monetários. 

As fraudes não são somente da nossa época ou da sociedade atual. Na 

atualidade as empresas percebem que as fraudes ocorrem cada vez com mais 

frequência, e que não são exclusivas de determinados ramos de negocio ou 

determinadas empresas. Elas atacam qualquer tipo de organização e se não 

identificada a tempo, podem trazer sérios problemas para a organização. 

As empresas competem entre si em um cenário mundial, assim cada esforço, 

cada ação feita para acelerar seu processo produtivo e oferecer produtos de 

qualidade poderá fazer uma grande diferença, como também, cada erro, falha, 

desvio, perda e/ou desperdício será um fardo pesado para se suportar. 

5.6. Motivos que levam as fraudes 

  As fraudes começam sempre em pequenas quantidades e aumentam de 

acordo com a confiança de quem as comete. Pode ser encoberta temporariamente 

ou permanentemente. Os motivos mais frequentes que levam as fraudes são o 

acumulo de ferias e horas extras, excesso de confiança nos funcionários, a falta de 

segregação de funções, baixa utilização da informática, a cultura organizacional 

também é um importante colaborador para a ocorrência de fraudes. 
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O fraudador por muitas vezes pode ate ser uma pessoa do bem, mas devido 

a problemas pessoais, financeiros ou emocionais, o levam a cometer a ação. Ha 

também aquelas pessoas com má intenção, mas por medo das punições que possa 

sofrer não as cometem. Os controles internos com muitas falhas, alta rotatividade de 

funcionários, acesso restrito a certos documentos, contas inativas são apontadas 

como facilitadores de ações ilícitas. 

5.7. Tipos de Fraudes 

  A grande maioria dos atos de fraude encontra-se na falsificação de cheques e 

documentos (29%) e no roubo de ativos (25%). A maior parte das perdas (77%) é 

inferior a R$ 1 milhão. Esse índice diminuiu em relação ao nosso levantamento 

anterior (2004), quando o patamar ficou em 83%. Todavia, o percentual de perdas 

na faixa entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões teve um acréscimo, passando a ser de 

14%, contra 12% relatados anteriormente (2004). Em 68% dos casos de fraude não 

houve qualquer recuperação de valores, índice bem superior aos 49% reportados 

em 2004. (KPMG Forensic, 2009, p. 12). 

Segue alguns tipos de fraude: espionagem industrial/empresarial, cartão de 

credito, compra para uso pessoal, uso indevido de informações, pagamento de 

propinas, contas de despesas com viagem, notas fiscais “frias”, roubos de ativos e 

falsificação de cheques/documentos/balanços. 

5.8. Leis e Métodos para Prevenção e Combate as Fraudes 

 A norma Brasileira de Contabilidade (interpretação Técnica NBC T 11 – IT 03 

– Fraude e erro) esclarece que: “A responsabilidade primeira na prevenção e 

identificação de fraudes e/ou erros é da administração da Organização, mediante a 

manutenção de adequados sistemas de controles internos, que, entretanto, não 

eliminam a possibilidade e/ou riscos de sua ocorrência” (CFC, 2003 p. 180). 

 O auditor, segundo esta citada norma, “não é responsável nem pode ser 

responsabilizada pela prevenção de fraudes ou erros. Entretanto, deve planejar seu 

trabalho avaliando o risco da sua ocorrência, de forma a ter grande probabilidade de 

detectar aqueles que impliquem efeitos relevantes nas demonstrações contábeis” 

(CFC, 2003, p. 180).  

Para prevenir a ocorrência de fraudes devem-se tomar algumas precauções 

como: a empresa deve começar a participar da contratação de funcionários, fazendo 

uma pesquisa sobre onde ele já trabalhou e buscando saber como era seu 
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comportamento, deve verificar se a contabilidade esta sendo efetuada de forma 

correta e se as operações estão sendo registradas, controlar os sistemas da folha de 

pagamento, contas a pagar, contas a receber, instalações de câmeras, implantação 

e revisão dos controles internos e revisão da qualidade do ambiente do negocio. 

 

6. RESULTADOS 

  Conforme os resultados da pesquisa, pode - se perceber o quanto a Auditoria 

Interna é importante para a organização, pois consegue prevenir e combater 

fraudes, como também norteia os caminhos pelos quais a empresa deve seguir, 

aparando falhas e proporcionando a empresa que possa melhorar seus serviços e a 

qualidade dos processos.  

  No mundo atual, as empresas se encontram em um cenário muito competitivo 

no qual devem estar sempre atentas a todas as mudanças no mercado que possam 

afetar a organização, portanto nas organizações a auditoria interna atua como um 

indicador de erros, com atitudes e ideias voltadas para alavancar resultados, e não 

somente exercer atividades de controles internos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se pode observar no decorrer deste artigo, a auditoria interna é uma 

ferramenta eficaz na precaução e combate as fraudes, ela proporciona a empresa 

aumentar sua credibilidade e qualidade de serviços que ela oferece.  

Com ajuda dos controles internos da organização, a auditoria interna 

estabelece sua base, pois assim a auditoria é empregada de acordo com as normas 

e regras da instituição auditada.  

A auditoria possui um papel amplo na gestão de riscos, auxiliando na 

prevenção de perdas e na identificação de oportunidades de melhoria na gestão e 

nas operações.  

Os procedimentos de auditoria são direcionados para que as demonstrações 

contábeis sejam verdadeiras e que estejam de acordo com os princípios contábeis. 

O profissional dessa área deve-se manter sempre atualizado, se adequando e 

adaptando as exigências do mercado. 

Sendo assim, a auditoria interna é um fator primordial na identificação de 

falhas e/ou erros, assegurando que os controles internos e as normas empresárias 
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estejam sendo executados da maneira correta e que os dados contábeis mereçam a 

confiança da alta administração. 
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