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RESUMO 

O artigo realiza uma pesquisa cientifica com a finalidade de 

constatar a eficácia do controle interno na auditoria, estruturado pela administração 

para que possam garantir a continuidade do fluxo de suas operações e informações. 

 

INTRODUÇÃO 

Devido à expansão das organizações no mercado e o 

desconhecimento de seus administradores da necessidade da auditoria interna para 

obtenção de informações corretas da situação patrimonial e financeira da 

empresa, propõe se um estudo sobre a importância da auditoria interna estruturada 

no controle interno. 

A auditoria interna passou a ser um instrumento amplo de controle 

para os administradores, possui um papel importante em toda a organização, pois 

pode contribuir para o sucesso, além de auxiliar no melhor desempenho financeiro e 

contábil e de colaborar para a gestão das organizações. Todos os recursos 

utilizados na auditoria de controles internos acabam contribuindo para uma gestão 

eficiente, no sentido de se avaliar os riscos de interpretação da legislação, sua 

aplicabilidade, oportunidades e aproveitamento de estratégias e planejamentos. 

O presente trabalho apresenta a preocupação dos administradores 

com o controle interno dentro das organizações, a fim de prevenir erros e reduzir 

fraudes. No que diz respeito a integridade, confiabilidade, legalidade, legitimidade e 

clareza das ações desenvolvidas passou a existir uma necessidade maior destas 

garantias. 

A responsabilidade primeira na prevenção e identificação de fraudes 

e/ou erros é da administração da empresa, mediante a manutenção de adequado 

sistema de controle interno, que, entretanto, não elimina o risco de sua ocorrência. 

Partindo- se do pressuposto de que controle significa verificar, 

fiscalizar e conferir, o foco de controles internos estará presente em todas as áreas e 

atividades de uma organização. Os métodos de controle têm uma abrangência 

ampla. Desta forma uma analise aprofundada na busca de conhecimento em relação 

ao ambiente econômico e financeiro, de oportunidades e ameaças, em que atuam 

as empresas é um fator de controle significativo. Destacando-se a auditoria interna 

como um pilar de assessoramento da alta administração nas empresas. 



É importante mencionar que a auditoria embora não se destine 

especificamente á descoberta de fraudes e erros ou irregularidades praticadas por 

administradores ou funcionários, ela frequentemente apura tais fatos, através dos 

procedimentos que lhes são próprios. Por outro lado, a auditoria auxilia o 

administrador, confirmando os registros contábeis e completando os fins 

informativos da contabilidade.  

 

OBJETIVOS 

Identificar os benefícios com a aplicação da auditoria interna, 

focalizar a auditoria interna no controle interno, evidenciar relatórios de empresas de 

auditorias em relação as fraudes no Brasil.  

 

METODOLOGIA 

Pesquisa  exploratória  com  abordagem  qualitativa, 

foram consultadas informações extraídas de livros e materiais  da  internet  que  com

plementaram  os  estudos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo ATTIE (1987) a auditoria é uma ferramenta de avaliação 

independente da organização direcionada a revisões operacionais contábeis, 

financeiras e fiscais. Seu objetivo geral é prestar assistência à administração, 

proporcionando-lhes análises, avaliações e comentários sobre as atividades 

examinadas. 

Segundo Almeida (2003), o controle interno dentro de uma 

organização é o conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com a finalidade de 

proteger os ativos, produzir dados contábeis e auxiliar a administração a conduzir de 

forma ordenada os negócios da empresa. 

Dessa forma, o controle interno é o conjunto de políticas e 

procedimentos que são desenvolvidos e aplicados para garantir a confiança que 

pode ser depositada nas demonstrações financeiras e em seus processos, 

garantindo que foram preparadas de acordo com os princípios de contabilidade 

aceitos. 



O controle interno facilita o trabalho dos auditores internos, visto que 

os relatórios emitidos pela empresa se tornarão mais confiáveis, devido à aplicação 

de controles rigorosos na emissão destes. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Principais responsáveis pelos erros e fraudes de acordo com a  

pesquisa feita pela KPMG Brasil (2000, p. 12), em março de 2000, onde foram 

consultadas cerca de mil empresas, revelou o seguinte em relação ao autor da 

fraude: 

Funcionários…………………….....................................................................55% 

Prestadores de serviços……….....................................................................18% 

Fornecedores……….....................................................................…………..13% 

Clientes……….....................................................................…………………..9% 

Outros…………………........................................................…………………..5% 

 

FONTES CONSULTADAS 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: teoria e pratica. 4ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2007. 

ATTIE, William. Auditoria Interna. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 1992. 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Auditoria: um curso moderno e completo. 6ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2003. 

FRANCO, Hilário; MARRA Ernesto. Auditoria Contábil: normas de auditoria, 

procedimentos e papéis de trabalho, programas de auditoria e relatório de 

auditoria. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

ATTIE, William. Auditoria interna. 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 1987.  

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. 3ª Edição, São 

Paulo: Atlas, 2004. 


