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1. RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar a importância da auditoria e da 

controladoria na estrutura organizacional e descrever suas funções distintas, 

comentar sobre procedimentos de auditoria, discorrer sobre controladoria e controller, 

identificar a importância da auditoria no processo de gestão. Foi elaborada baseada 

em pesquisa bibliográfica, envolvendo leitura, análise e sistematização de livros, 

artigos e legislação profissional que abordam sobre o tema pesquisado, disponíveis 

em sites na internet. O auditor trabalha revisando as operações passadas para 

assegurar a veracidade das mesmas, já o papel do controller é garantir que decisões 

futuras possam possibilitar ás organizações maior eficiência e eficácia, delimitando 

assim cada vez mais possíveis erros frequentes de escolhas má sucedidas. Num 

âmbito geral, são duas profissões distintas, e de extrema importância para assegurar 

que os melhores resultados serão obtidos, principalmente em empresas de grande 

porte, que são mais difíceis de manter um controle intacto e de grande eficiência e 

eficácia. 

 

Palavras-Chave: Controladoria. Auditoria. Processo de Gestão. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente a contabilidade vem ganhando espaço como ferramenta de apoio 

a administração organizacional. Frequentemente, muito se tem falado a respeito das 

funções de auditor e controller como agentes fundamentais nos processos de 

crescimento e desenvolvimento de grandes organizações. 

Com a grande evolução tecnológica pela qual o Brasil e mundo têm passado 

nas últimas décadas, a Contabilidade e a Administração evoluíram ao ponto de 

proporcionarem aos profissionais novas áreas de atuação, sendo uma delas 

comumente presente em grandes organizações, que é a Contabilidade Gerencial, 

também conhecida como Controladoria ou seu profissional, denominado controller. 

Outra área de atuação é a auditoria, que mesmo não substituindo o 

administrador, se torna importante em uma empresa pelo fato de se tratar de uma 

ferramenta que o auxilia na coordenação e organização, ajudando nas tarefas e 

atividades recorrentes do cotidiano empresarial, resultando, assim, em trabalhos 
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desenvolvidos em equipe. Assim este artigo possui o intuito de demonstrar como a 

auditoria pode auxiliar o empresário em seu processo de gestão empresarial. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 O presente estudo possui como principal objetivo demonstrar a importância da 

auditoria e da controladoria na estrutura organizacional e descrever suas funções 

distintas, assunto que ainda hoje causa dúvidas frequentes sobre o papel de cada 

uma no corpo de uma empresa.  

Tem como objetivos específicos comentar sobre procedimentos de auditoria e 

identificar a importância da mesma no processo de gestão; discorrer sobre 

controladoria e controller, para que fique de forma mais transparente possível a real 

função e o papel de cada uma no processo da gestão empresarial.   

 

4. METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho desenvolveu-se baseado em pesquisa bibliográfica, 

envolvendo leitura, artigos e legislação profissional que abordam sobre o tema 

pesquisado, disponíveis em mídias impressas e também em sites na internet. Cujo 

foco inicial foi trazer a importância da auditoria e da controladoria em parceria com a 

administração empresarial, além de relatar processos e pontos importantes desses 

dois cargos distintos, principalmente de forma interna em uma organização.  

 Assim, o trabalho objetiva garantir aos leitores o entendimento sobre o assunto, 

para que possam compreender e discriminar a função dessas profissões sem 

nenhuma dúvida aparente, bem como sua importante parceria no processo de gestão 

das organizações. GIL (2009, p. 44) afirma que “a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros 

e artigos científicos”.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para SÁ (2002), a denominação auditor já é antiga, porém sua origem não tem 

data pontualmente definida. Acredita-se que tenha surgido a partir do século XIII, na 

Inglaterra. A princípio, a denominação mais antiga de auditor, vinda do latim, traduz a 
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palavra como “ouvinte”, representada por alguém que serviria para opinar sobre se o 

que foi constatado é verdade ou não. 

Com o passar dos anos, cada vez mais foi se especializando o trabalho do 

auditor, tendo em vista uma conceituação mais abrangente, na qual estima-se que 

sua função está em garantir a exatidão das afirmação dos resultados, identificando se 

estes foram obtidos por meio de práticas que seguiram os devidos rigores de 

autenticidade e autorização, garantir a manutenção dos princípios propostos 

cientificamente, ajustar os processos para que a empresa trabalhe de forma que tenha 

seu desenvolvimento regular, evitando atrasos e assegurando o controle interno 

(CHERMAN, 2005).  

CREPALDI (2004) afirma que, no Brasil, o processo de auditoria é 

relativamente novo. O autor acrescenta que: 

Ela encontra-se no estágio inicial em termos de técnicas, haja vista 
que as legislações específicas brasileiras vêm abordando 
superficialmente o assunto, sem definir de forma clara e precisa os 
procedimentos que os profissionais da área deveriam adotar por 
ocasião das auditorias das demonstrações financeiras e auditorias 
realizadas nas empresas públicas (CREPALDI, 2004, p. 25). 

 
Segundo SÁ (2002), também houve a necessidade de criar regras e 

associações, para garantir a integridade profissional do auditor, um exercício de 

grande importância e integridade, visto que, na Inglaterra, começaram a surgir 

profissionais displicentes e incapacitados para ocupar devido cargo. Na época, essa 

situação acabou desmoralizando a profissão do auditor, que vinha incentivando uma 

carreira brilhante e extraordinária.  

 

5.1. Definição de Auditoria 

 

O surgimento da auditoria está associado à necessidade de confirmação por 

parte dos investidores e proprietários em relação à situação financeira e econômica 

investidas no patrimônio da empresa. A sua evolução é decorrente da expansão do 

país e de suas atividades produtoras, gerando a necessidade para o entendimento da 

administração de negócios e das práticas financeiras, como uma base para o 

desenvolvimento da economia de mercado (ATTIE, 1998).  

Entende-se que o estágio atual da Auditoria deva ser caracterizado 
por função opinativa, enfatizando assim os pressupostos de 
qualificação técnica e atributos pessoais exigidos do auditor, bem 
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como o elevado nível de exigência dos usuários e a necessidade 
crescente de agregação de valor para os clientes. (PINHO, 2001, p.1). 

 
Para CREPALDI (2004 apud SCARPARO, 2007), a auditoria tem como base 

um levantamento sistemático de todas as transações e operações rotineiras de uma 

organização ou entidade. Com isso, a intenção é identificar e avaliar a política da 

empresa, para garantir que ela esteja adequando, comunicando, controlando e 

aplicando todos os seus recursos de forma a garantir os melhores resultados de 

natureza econômica, financeira ou humana. 

O grande objetivo do auditor é emitir a sua opinião sobre as atividades 

examinadas. Para atingir esse objetivo, ele necessita planejar adequadamente seu 

trabalho e avaliar o sistema de controle interno. Segundo ALMEIDA (2012), as normas 

exigem geralmente que o trabalho de auditoria seja planejado. Isso significa que deve 

estabelecer metas para que o serviço seja de excelente qualidade e ao menor custo 

possível. 

Para elaboração da auditoria, o auditor necessita de elementos comprobatórios 

suficientes para a aplicação do exame, por meio de critérios e procedimentos que 

traduzem provas e que certifica a veracidade de dados e informações e assegura a 

inexistência de valores e fatos necessários para o bom entendimento do auditor. Por 

meio da real situação, obtém-se uma conclusão quanto à razoabilidade das operações 

e ajuda na formulação da opinião do auditor para o julgamento dele que deve 

considerar a natureza e os problemas da empresa (ATTIE, 1998). 

Complementando, ALMEIDA (2012) descreve os primeiros passos para o 

planejamento da implantação da auditoria, que seria atingir os seguintes objetivos: 

 Adquirir conhecimento sobre a natureza das operações sobre a empresa 

auditada, em que o auditor externo deve efetuar seu exame de acordo com as 

normas de auditoria geralmente aceitas. 

 Planejar maior volume de horas nas auditorias preliminares, quando, por algum 

fato, a empresa necessita de uma visita de auditoria preliminar. Isso acontece 

para detectar problemas de imediato e para evitar esforço muito grande dos 

auditores nos meses de maior necessidade. 

 Como obter maior cooperação de pessoal de empresa para os serviços, como 

arquivos da empresa, preparar analises de saldos bancários, movimentações, 

saldo de cliente. O auditor deve verificar se o serviço está sendo realizado 

corretamente. 
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 Determinar datas dos testes de auditoria, a natureza e a amplitude dos 

problemas para que sejam solucionados com antecedência e para que a 

administração da empresa tenha tempo para solucioná-los.  

 Identificar previamente os problemas, providenciar reuniões com a gerência da 

empresa, informar os relatórios de uma forma global e indicar o que deverá ser 

mudado na organização. 

A fase da obtenção de elementos comprobatórios refere-se aos testes ou 

amostragens que constituem o processo fundamental da aplicação da auditoria. Por 

meio deles, o auditor consegue examinar uma quantidade menor que o total a fim de 

emitir uma conclusão da situação. 

Contudo, a formação da opinião é finalmente o último passo. Com o 

entendimento dos testes e amostras, é possível levantar a conclusão sobre todos os 

itens examinados. Neste momento, o auditor precisa avaliar, considerar a forma e o 

grau de credibilidade das referentes situações. 

Nesse sentido, observa-se que a atividade da profissão de auditoria necessita 

de competência nos padrões morais e éticos, dado o caráter do serviço e as partes 

interessadas na condução da auditoria com integridade, respeito e, sobretudo, 

independência. 

O papel do controller teve início do século XX, dentro de uma evolução 

administrativa realizada por grandes corporações americanas, e aderiu-se ás 

empresas inicialmente como executivos de confiança, proprietários e acionistas 

majoritários atuantes e já dirigentes das organizações.  

Atualmente, é correto afirmar que o controller ganhou papel de extrema 

importância, decorrente de diversas mudanças ocorridas no Brasil, como o 

crescimento econômico, as novas regulamentações contábeis e a adoção de novos 

métodos de governança corporativa. É evidente que a controladoria teve uma 

crescente importância nas empresas de grande porte, visto que praticamente todos 

os setores hoje solicitam da opinião do controller na tomada de decisões. 

 

5.2. Controladoria X Auditoria no Processo de Gestão 

 

A definição de Controladoria é ampla e enfoca vários aspectos. Muito além do 

que simples funções contábeis, o controller (também chamado anteriormente de 

Contabilidade gerencial) tem a responsabilidade de executar diversas funções.  
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OLIVEIRA, PEREZ JR. & SILVA (2002) ressaltam que para enfrentar os novos 

desafios o controller deve dispor de novas técnicas continuamente e estar aberto á 

aprimoramentos constantes, como práticas internacionais de negócios, controles 

orçamentários e planejamento estratégico. É importante ressaltar que o controller 

deve ser um profissional de fácil relacionamento e possuir habilidades em expressar 

suas ideias.  

Num contexto geral sobre Controladoria, vista de um âmbito geral entre as 

opiniões de autores diversos, as principais responsabilidades e funções do Controller 

são:  

 organização e garantia de alimentação do sistema de informações gerenciais; 

 identificação de possíveis causas de desvios de resultados fora do previsto; 

 adoção de medidas corretivas; 

 assessoramento aos gestores da empresa; 

 desenvolvimento de um modelo de planejamento; 

 Implantação e supervisão do Plano Contábil; 

 Preparação e interpretação de relatórios financeiros; 

 Cálculo de custos de produção, distribuição, entre outros; 

 Cálculo de custos de encargos, impostos e taxas; 

 Supervisão dos ativos fixos; 

 Controle do fluxo de caixa. 

 

5.3. As principais ferramentas administrativas no processo de gestão 

 

Em um processo de gestão, o controle é imprescindível para garantir a 

estabilidade organizacional esperada. Para CHIAVENATO (2000), a finalidade de 

controlar está sujeita a garantir que os resultados do que foi planejado, organizado e 

dirigido se adequem ao máximo para atingir os objetivos previamente estabelecidos. 

Para MAXIMIANO (2000, p.456), “controlar, em essência, consiste em manter 

um sistema dentro de um padrão de comportamento, com saber em informações 

contínuas sobre o próprio sistema e o padrão de comportamento”. 

 
5.4. Importância da figura do auditor e do controller no processo de gestão 
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A auditoria interna é responsável por avaliar todas as demonstrações 

financeiras, os procedimentos utilizados para pagamentos de tributos previstos em 

leis e regulamentos, e as atividades e operações, para verificar se os resultados estão 

de acordo com o previsto (JUND, 2007). Também é responsabilidade do auditor 

interno avaliar as normas e procedimentos, além dos “controles internos e estruturas 

organizacionais quanto a aspectos de eficiência, efetividade, qualidade e segurança, 

inclusive, prevenindo ou revelando erros e fraudes” (JUND, 2007, p. 29). 

Já a Controladoria é vista como um órgão de staff para alguns autores, visto 

que cada gestor tem autonomia para controlar sua área e assim se responsabilizar 

por seus resultados. Assim, a Controladoria evidencia-se como uma área que informa 

á administração da empresa sobre os resultados obtidos das demais áreas. 

Entretanto, outros autores, como o caso de CATELLI (1999), que qualifica a 

Controladoria como um órgão de linha, vê o controller no topo da tomada de decisões 

quanto à aceitação de planos no que diz respeito á gestão econômica e ocupando o 

mesmo nível dos demais gestores, na linha da diretoria e da administração da 

empresa, prestando assessoria também para as outras áreas. 

ROEHL-Anderson & BRAGG (2000) afirmam que o controller tem uma das 

maiores e mais complexas descrição de cargo existente até o presente momento, 

devido á toda abrangência empresarial na qual ele é responsável. Dentre eles, 

enquadram-se em suas responsabilidades o agendamento e administração da 

auditoria interna, além da preparação e acompanhamento dos relatórios, bem como 

as recomendações para os gestores e para a diretoria. 

Segundo CATELLI (1999), não haveria a necessidade de existir a auditoria 

interna nas empresas que possuem o modelo de gestão ideal, visto que o papel do 

controller é manter um controle eficaz, eliminando a possibilidade de fraude. 

 

6. RESULTADO 

 

Os resultados deste trabalho mostram que a auditoria interna é a responsável 

por avaliar as demonstrações contábeis e financeiras e é essencial para as empresas 

independente do seu segmento, pois através dela, o profissional pode analisar quais 

são os problemas existentes, as conseqüências e o que pode ser feito para corrigí-

los. Trata-se de uma especialização contábil, tendo como base revisar as 

demonstrações financeiras, registros e operações das organizações e entidades.                                  
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Para o bom desenvolvimento da empresa é fundamental que a controladoria 

cumpra sua função de manter o controle interno que é de extrema importância, pois 

hoje, as empresas tem a necessidade de ter um planejamento para mostrar suas 

informações de forma transparente e coerente e assim manter o equilíbrio da 

organização. 

Todo esse trabalho é indispensável nos dias atuais, a fim de garantir que as 

informações sejam transmitidas com fidelidade dos registros e assim obter o melhor 

caminho a ser seguido analisando quais são as atitudes a serem tomadas a fim de 

evitar fraudes e erros. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A auditoria interna consiste em uma ferramenta de apoio à gestão empresarial, 

que visa assegurar aos administradores que os resultados apresentados por seus 

colaboradores estão realmente de acordo com a realidade da organização, além de 

garantir que os processos utilizados são os mais apropriados para o resultado 

esperado, ou se é possível melhorar os processos a fim de garantir resultados mais 

plausíveis. Portanto, conforme exposto, a auditoria interna fiscaliza rigorosamente na 

intenção de reduzir os incidentes de falhas causados tanto por colaboradores quanto 

por processos. 

Já a Controladoria ocupa uma posição na empresa que permite ao controller 

exercer um papel de assessoria em relação aos demais departamentos, além de obter 

autoridade de linha. É fundamental que a Controladoria possa cumprir seu papel 

dentro da organização, tendo presença constante nos processos decisórios de 

planejamento e controle econômico e financeiro, utilizando-se sempre do Sistema de 

Informação Gerencial (SIG), está sob a responsabilidade direta da Controladoria a fim 

de alcançar a integração de todas as áreas. 

Considerando o papel do auditor e do controller, considera-se que o auditor 

trabalha revisando as operações passadas para assegurar a veracidade das mesmas. 

Já o papel do controller é garantir que decisões futuras possam possibilitar ás 

organizações maior eficiência e eficácia, delimitando assim cada vez mais possíveis 

erros frequentes de escolhas má sucedidas. 

Num âmbito geral, podemos considerar o auditor e o controller como duas 

profissões distintas, e as duas de extrema importância para assegurar que os 
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melhores resultados serão obtidos, principalmente em empresas de grande porte, que 

são mais difíceis de manter um controle intacto e de grande eficiência e eficácia.  

Vale ressaltar que o auditor não substitui o controller, e posteriormente, o 

controller obterá vantagens apoiando-se ao auditor como uma ferramenta importante 

na obtenção dos seus resultados. 
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