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1. RESUMO  

 
As organizações aderiram a uma análise das finanças por meio da auditoria interna e 
externa com origem na Inglaterra no século XIV, devido à necessidade de controlar 
os registros contábeis e as movimentações financeiras. O objetivo principal deste 
artigo é comprovar a relevância da auditoria interna como ferramenta de controle e 
combate as fraudes e erros, já que estamos nos deparando frequentemente com 
noticiários fraudulosos por todos os meios de comunicação. Com a finalidade de 
elaborar este trabalho utilizou-se as pesquisas bibliográfica e exploratória, no qual 
foram reunidos livros, artigos científicos, monografias e publicações da internet com o 
intuito de alcançar todos os objetivos propostos.  A auditoria interna exerce papel 
fundamental na apuração de irregularidades ressaltando as fraudes e impedindo o 
desenvolvimento de novos delitos. O perfil de fraudes cometida nas empresas na 
maioria das vezes é por funcionários que trabalham na gestão administrativa, por esse 
motivo as organizações estão adquirindo um sistema chamado compliance que é um 
dos melhores sistemas interno junto com a auditoria interna e externa, para sua total 
eficácia e necessário que esse sistema não fique somente no papel, mas seja 
colocado em prática. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Auditoria interna tem como principal objetivo examinar e avaliar as atividades 

que existem dentro de uma organização. Além de auxiliar a alta administração e seus 

membros a realizarem eficazmente as suas responsabilidades. Como auxílio ela 

oferece análise, avaliações, recomendações, assessoria e informações sobre as 

atividades examinadas. 

A área de auditoria interna tem a responsabilidade de acompanhar os controles 

internos da organização, ou seja, através dela deve-se fazer o monitoramento e o 

controle para que possa contribuir e resguardar os interesses dos investidores. 

No mundo atual as organizações estão vivendo em um cenário onde se 

deparam com novos concorrentes e diversos desafios tendo como consequência 

lucros muito baixos.  

Agregar valor é a palavra de ordem nas organizações colocando o 

administrador a repensar e reaprender novas técnicas na intenção de conseguir 

melhores resultados utilizando cada vez menos recursos. Como um papel 

fundamental a auditoria auxilia na apuração de irregularidades, ressaltando as fraudes 

e impedindo o desenvolvimento de novos delitos. 

Para que os objetivos de agregação de valor e a melhoria de processos possam 

ser alcançados, argumentam Arena e Azzone (2009), devem-se levar em 



consideração os riscos e desenvolver processos criteriosos, assim como dar atenção 

aos fatores de governança corporativa. Para tanto é necessária à utilização de 

métodos e técnicas adequadas de coleta de dados e amostragem, a capacitação dos 

auditores internos e o acompanhamento das ações entre auditado e auditor. 

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

auditoria interna como ferramenta de controle e combate as fraldes e erros. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Este artigo tem como principal objetivo comprovar a relevância da auditoria 

interna como ferramenta de controle e combate as fraudes e erros. 

  Foram definidos os seguintes objetivos específicos: a) Analisar a evolução da 

auditoria no Brasil; b) Dissertar sobre auditoria interna e seus objetivos; c) Citar os 

procedimentos de auditoria interna; d) Apontar as vantagens da auditoria na detecção 

de fraudes e erros; e) Diferenciar o conceito de fraude e erro; f) Citar a norma técnica 

de auditoria - NBC T 12; g) Pesquisar sobre a regulamentação profissional e seus 

órgãos fiscalizadores; h) Explanar sobre os tipos de auditoria e suas diferenças 

básicas; i) Exemplificar o combate as fraudes e erros. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este artigo foi realizado através de pesquisas bibliográficas e exploratória referente 

ao tema abordado, no qual foram reunidos livros, artigos científicos, monografias e 

publicações da internet. 

Segundo Severino (2016, p.131); 

 
A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 
artigos, teses etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados 
por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se 
fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 
contribuições dos autores dos estudos analíticos dos textos. 
 

No que se refere ao ponto de vista abordado do problema utilizou-se a pesquisa 

exploratória onde busca confirmar através de outras publicações já realizadas o 

pensamento de alguns autores, pois abrange levantamento bibliográfico e análise de 

modelos de auditoria que estimulassem e proporcionassem maior compreensão. 



Conforme Severino (2007, p.123), “a pesquisa exploratória busca apenas levantar 

informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, 

mapeando as condições de manifestação desse objeto [...].” 

Neste artigo, entende-se que para alcançar todos os objetivos, utilizou-se a 

pesquisa como ferramenta na busca de atender tais objetivos e citar os principais 

autores que já abordaram sobre o tema. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 5.1 A evolução da Auditoria no Brasil  

 

A evolução da auditoria surgiu com a necessidade de controlar os registros 

contábeis e as movimentações financeiras. Segundo dados históricos sua origem 

surgiu na Inglaterra no século XIV com a necessidade de controlar dados públicos. 

Já no Brasil a auditoria chegou depois da segunda guerra mundial, pois nesse 

período foram instalados multinacionais que já aderiam a esses recursos de avaliar 

as finanças por um auditor externo. 

Auditoria externa surgiu com o sistema de capitalismo, no período inicial a qual 

foram surgidas as empresas que pertenciam a grupos familiares, com a evolução do 

mercado e a concorrência as empresas necessitaram da tecnologia para aprimorar 

aos seus controles no procedimento interno e principalmente buscando reduzir custos 

e aprimorando para sempre competir no mercado. 

Com a evolução do mercado surgiu vários investidores, porém todos 

necessitavam de informações como a rentabilidade de liquidez e de demais recursos 

futuros a serem desenvolvidos. 

Pois a melhor forma dos investidores obter essas informações é por 

demonstrações contábeis. Assim os mesmos começaram a exigirem que essa 

auditoria das finanças fosse feitas por um profissional da área financeira, mas que não 

tivesse vínculo com a empresa, pois um profissional com formação adequada para 

examinar as demonstrações contábeis e emitir opiniões, sendo assim esse 

profissional seria um auditor externo.  

Essa evolução trouxe várias experiências e a necessidade para empresa, e 

com isso verificando a importância de uma análise detalhada com os acontecimentos 



na empresa mostrando informações minuciosas e confiáveis, os administradores 

passaram a ver a auditoria como uma necessidade e não como obrigação.  

Como as empresas aderiram à auditoria como necessidade elas não só 

manteve o auditor externo como também criaram um departamento dentro da 

empresa que foi o departamento de auditoria interna para atender administração da 

empresa, e os órgãos internos precisam saber a real situação e com isso deixando de 

avaliar outras áreas relacionada com a contabilidade e também com o sistema de 

controle de qualidade da administração de pessoas.  

Auditoria tem como seu objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia 

dos controles financeiros e operacionais da entidade definida pela a NBCT-12 

(Normas Brasileiras de Contabilidade e Interpretações Técnicas).    

Segundo Attie (2000, 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”.  

O auditor interno deve ser íntegro mostrando seu objetivo e passando as reais 

condições da empresa, e não deixar que haja suborno da administração. 

 

5.2 Procedimentos de Auditoria Interna. 

 

Na auditoria interna os procedimentos básicos de um trabalho de campo é 

verificar se as normas estão sendo seguidas, exceto uma avaliação periódica do 

sistema interno. Constitui na forma organizada como auditor interno realiza suas 

atividades por meio de um papel de trabalho que pode ser informatizado, esses papéis 

de trabalho ficam armazenados em arquivos magnéticos ou papeis fiscais. 

Conforme Almeida (1996), o auditor executa os seguintes passos em sua 

avaliação de controle interno;  

 Levanta o sistema de controle interno; 

 Verifica se o sistema levantado é o que esta sendo seguido na pratica; 

 Avalia a possibilidade de o sistema revelar de imediatos erros e              

irregularidades;  

A administração da empresa é responsável pelo estabelecimento do sistema 

de controle interno, pela verificação de que esta sendo seguido pelos funcionários e 

por suas possíveis modificações no sentido de adapta-los as novas circunstância e a 

principal razão para se definirem as atribuições, são: 



 Assegurar que todos os procedimentos de controles sejam executados; 

 Descartar erros e irregularidades; 

 Apurar as responsabilidades por eventuais omissões na realização das 

transações da empresa.   

 

   5.3 As vantagens da Auditoria na detecção de Fraudes e Erros. 

 

A auditoria interna é o método mais eficaz de se descobrir as fraudes e erros 

na empresa, porém o seu plano de trabalho é avaliar a organização e os riscos que a 

empresa possa ter. 

Conforme a norma brasileira de contabilidade NBCT-12 aprovada pela 

resolução CFC nº 780, de 24.03.95, citada por Araújo (1998, p.21), pode-se conceituar 

a auditoria interna como “o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo 

examinar a integridade, adequação e eficácia dos controles internos e das 

informações fiscais, contábeis, financeira e operacional da entidade”. 

Atualmente no mercado as fraudes estão cada vez mais sofisticadas e 

complexas e estão sempre acompanhando o progresso tecnológico.  

No entanto, a demanda da auditoria interna na organização vem ganhando 

cada vez mais espaço para a melhoria e o controle interno trazendo para empresa 

mais prevenção contra a corrupção e erros contínuos. 

 

   5.4 Conceitos de Fraudes e Erros  

 

Auditoria interna tem a função de assessorar a administração da entidade no 

trabalho de prevenção a fraudes e erros, obrigando-se a informá-lo sempre por escrito 

de maneira reservada, sobre quaisquer indicio ou confirmação de irregularidade 

detectada no decorrer do seu trabalho. 

  Na NBC T-12 o termo fraude aplica se a ato voluntário de omissão e 

manipulação de transações, operação e demonstração contábeis tanto um termo 

físico quanto monetário. Já o termo erro aparentemente aplica se a atos involuntários 

de omissão, é ocorrido por desatenção, desconhecimento ou até mesmo uma má 

interpretação do fato. 

O auditor não pode ser responsabilizado pela prevenção de todos esses casos. 

Pois fraudes ocorrem em diversos casos como via de desfalque financeiro, 



manipulação das demonstrações contábeis e sonegação de impostos essas causas 

são mais frequentes, porém a maneira, mas eficaz de evitar fraudes e erros é a 

construção de um sistema contábil interno com avaliação periódica tanto como interna 

ou externa. 

É essencial que o auditor saiba como analisar as possibilidades de ocorrência 

de fraudes para identificar os indícios sendo esse conhecimento, condição necessária 

para sua formação profissional. 

 
    5.5 Normas Técnicas de Auditoria-NBC T 12. 

 
De acordo a NBC T-12 a auditoria interna possui um objetivo dentro da empresa 

de fiscalizar os procedimentos do controle interno e examinar o sistema contábil e a 

integridade da empresa. Seus procedimentos é examinar e observar, para que possa 

conseguir provas do que está ocorrendo, através das provas poderá passar suas 

recomendações. Existem também testes que podem ser realizados dentro da 

empresa para testar a efetividade do sistema interno e se o mesmo está sendo 

cumprido pelos funcionários. Porém o profissional de auditoria interna deve ser 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade e trabalhar de acordo com a NBC 

T-12. Ele também deve ser registrado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e 

no Instituto Brasileiro de Contadores (Ibracon). 

 
    5.6 Tipos de Auditoria e suas diferenças básicas  

 
A auditoria interna observa todos os setores da organização porem 

independente em sua forma de atuação, o controle interno é um dos seus objetos de 

estudo, já auditoria externa é executada por profissionais independentes, ou seja, sem 

nenhuma ligação com a empresa, o seu objetivo e a emissão do parecer, ela se 

preocupa em verificar as demonstrações contábeis apresentadas e que retratam algo 

que possa confiar. 

Quadro 1: Tipos de Auditoria 
- Auditoria interna Auditoria externa 

O Auditor Empregado da empresa Contratado 

Finalidade Adequação do CI Parecer sobre a adequação das 
demonstrações contábeis Remuneração Recebe salario Recebe honorário 

Testes Testa mais Testa menos 

Grau de liberdade Possui autonomia Possui independência 

Fonte: adaptado de Carvalho (2006, p.71) 
 



5.7  Combate as Fraudes e Erros 

 

Nos últimos anos o Brasil estampou vários noticiários em relação às fraudes que 

vem ocorrendo no país como lavagem de dinheiro, pagamento de propina e tributários. 

Devido todas essas ações fraudulosas um programa chamado Compliance está 

ganhando força nos setores executivos e de conselho de administração de empresas 

de pequeno e grande porte, seja nacional ou estrangeira. Segundo Alexandre Serpa 

(2016); 

De uma forma simplista, mas correta, os programas de compliance são 
instrumentos, processos e ações implementadas pelas empresas para evitar, 
identificar e interromper condutas ilegais. Sejam elas ligadas o 
descumprimento de leis trabalhistas, ambientais, concorrenciais, tributárias, 
regulatórias ou de prevenção à lavagem de dinheiro ou de corrupção, um 
programa compliance tem componentes básicos e necessários para ser 
efetivo. 
 

Com tudo a empresa sempre terá que estar buscando em fazer as coisas certas 

em todos os setores para o programa compliance funcionar na prática é imprescindível 

essas ações na empresa “avaliação de risco, documentação de politica e 

procedimento, comunicação e treinamento, canais de comunicação ou canais de 

denúncia, due diligence (processo para conhecer os terceiros com os quais ela se 

relaciona) e monitoramento e auditoria interna e externa periodicamente.” 

Segundo Serpa (2016), “as empresas não estão livres de fraudes e erros, desde 

que siga o programa compliance corretamente e tome as devidas providências caso 

fraudes seja encontradas nas empresas”.  

E como a Lei nº 12.846/2013, também conhecida como Lei Brasileira 

Anticorrupção cita que não basta o programa compliance existir só no papel. Apenas 

os que são efetivos de fato podem levar benefícios relevantes, como a redução de 

penas”. 

Uma pesquisa feita de acordo com a Revista Exame, em Dezembro de 2005, com 

145 empresas analisou que as fraudes ocorrem na maioria das vezes dentro das 

organizações.  

 

 

 

 

 



Quadro 2: Perfil de quem mais comete fraudes nas empresas 
Quem comete fraudes (%) Quanto tempo de casa (%) Qual a função (%) 

Funcionários 79% 2 e 5 anos 31% Gerente 12% 

Fornecedores 12% 5 e 10 anos 23% Engenheiro 10% 

Clientes 8% 1 e 2 anos 16% Analista 10% 

Outros 4% Mais de 10 anos 12% Auxiliar 8% 

  Não responderam 11% Supervisor 6% 

  Menos de 1 ano 7% Atendente 4% 

    Vendedor 3% 

Fonte: Adaptado da Revista Exame (2017). 

 
6. RESULTADOS  

 
A auditoria interna tem um papel fundamental nas organizações, pois ela analisa 

as finanças da empresa, as demonstrações contábeis e os papéis de trabalho.  

Com esses procedimentos feitos periodicamente se torna mais fácil combater 

fraudes e erros internos (administração e colaboradores) ou externos (clientes e 

fornecedores). 

As empresas estão se deparando com dificuldades financeiras e muita 

concorrência e por isso procuram meios ilícitos para obter lucros fraudulosos, tanto no 

meio público tanto nas empresas privadas, como não pagar tributos, desvio de 

dinheiro, superfaturamento em obras e compras. 

Por esse motivo a auditoria interna junto com programas internos (compliance) 

continua sendo um meio mais seguro de ferramenta de controle e combate às fraudes 

e erros. 

A auditoria interna é de grande importância para as organizações, pois ajudam a 

eliminar desperdícios, simplificar tarefas, além de ser utilizada como ferramenta de 

apoio a gestão e transmitir informações sobre o desenvolvimento das atividades 

executadas para os administradores.  

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como se pode observar no decorrer deste artigo, a auditoria interna tem como 

principal objetivo, examinar e avaliar as atividades que existem dentro das 

organizações, ela também auxilia a administração na prevenção e no combate as 

fraudes e/ou erros, evitando assim danos maiores à organização. 



A auditoria interna é considerada o método mais eficaz de descobrir fraudes e 

erros. O auditor se norteia através de seu conhecimento para efetuar uma auditoria 

perfeita, sem deixar de analisar nenhum documento no processo. 

Assim, a auditoria é uma ferramenta que possui um papel amplo na prevenção de 

perdas para a organização, auxiliando a administração na gestão de riscos e na 

melhoria dos controles internos. Se a organização possuir um ótimo controle interno 

e passar periodicamente por auditoria interna, possui uma grande chance das fraudes 

e/ou erros existentes, irem diminuindo conforme o aprimoramento destas duas 

ferramentas citadas acima. 
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