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1 RESUMO  
 
Com a profunda transformação no mundo dos negócios e o avanço da 

tecnologia, as organizações tiveram um grande crescimento em todas as suas 

atividades de modo a instigar a complexidade em sua gestão de processos. 

Deste modo, os administradores se viram distante na sua maneira de controlar 

todos os procedimentos da entidade. Diante da necessidade de manter o 

controle periódico das atividades realizadas dentro de um sistema empresarial 

e um melhor acompanhamento dos controles internos, a alta administração tem 

como ferramenta de gestão a auditoria interna, responsável pela autenticação 

dos processos e melhoria nas operações da organização. Neste sentido, o 

presente trabalho tem como objetivo demonstrar a relevância, a contribuição da 

implementação da auditoria interna como ferramenta de gestão dentro das 

médias empresas e quais as principais dificuldades quando não implementada. 

De acordo com os objetivos, o estudo configurou como descritiva e abordagem 

qualitativa tendo como coleta de dados previas a pesquisa bibliográfica em 

livros, revistas, sites e de campo, por meio de um questionário aplicado a 

algumas organizações. Portanto, faz-se necessário o auxílio as empresas com 

conhecimento a respeito da auditoria interna e gestão dos processos, para que 

com o crescimento das organizações a sociedade usufrua dos benefícios que 

as mesmas traz.  
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2 INTRODUÇÃO 
 

Com a globalização, as fronteiras econômicas passaram a não existir e 

consequentemente isso impulsionou o desenvolvimento das atividades 

econômicas, proporcionando o surgimento de grandes corporações 

multinacionais. Além disso, a dinâmica da atividade econômica proporcionou o 

surgimento de empreendedores, dando condições até de se tornarem médios 

negócios. Essa classe econômica conhecida como as médias empresas tem 

também obtido muito espaço nos mercados, almejando se tornarem grandes.  

No Brasil, de acordo com os dados do SEBRAE (2014), as PMEs 

representam mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 



Juntas, são cerca de 9 milhões e empregam cerca de 52% com carteira 

assinada do regime CLT. Esse seguimento representa 27% do PIB nacional.  

Percebe-se que esse grupo tem uma relevância para a economia, pois 

elas contribuem de forma significativa com a perspectiva de crescimento no 

país. Entende-se, portanto, que se faz necessário desenvolver estudos a 

respeito da gestão dessas entidades. E essa gestão poderá ser melhorada a 

partir da visão que leva aos empresários a terem maior controle das suas 

operações quer internas, ou externas. 

 A gestão de empresas é um processo complexo e amplo, que necessita 

de uma adequada estrutura de informações e a contabilidade é a principal 

delas. O uso das ferramentas de gestão nas médias empresas vem permitindo 

que estas tenham um maior desenvolvimento nos negócios. Neste sentido, a 

auditoria interna, é uma das ferramentas disponíveis aos gestores a fim de 

tornar mais eficiente a proposta da entidade.  

Diante disto, o eixo problemático desta pesquisa possibilita fazer a 

seguinte questão: Quais os motivos que as empresas de médio porte 

apresentam em relação à não implementação de auditoria interna nas suas 

organizações?  

3 OBJETIVO 

O objetivo deste artigo está em reconhecer os obstáculos que as 

empresas de médio porte encontram em relação à implementação de Auditoria 

Interna e sua relevância dentro da organização. 

4 METODOLOGIA  

Esta pesquisa tem como objeto de estudo empresas de médio porte da 

cidade da Região Metropolitana de Campinas- RMC. Desta maneira, para uma 

melhor compreensão do problema de pesquisa, obtenção de resultados e para 

atender aos objetivos do trabalho, são especificados, a seguir, os instrumentos 

de pesquisa utilizados e os procedimentos adotados. 

Este estudo configurou-se em uma pesquisa  descritiva com abordagem 

qualitativa que segundo Michel (2015) procura analisar dados obtidos e a 

exploração de diferentes opiniões sobre o campo estudado. E descritiva, pois, 

procura relatar as características de uma determinada população. 

No âmbito da coleta de dados desta pesquisa deu-se inicialmente 

através de levantamento de matérias publicados em livros, revistas, artigos e 



outros meios úteis para a obtenção dos dados. E juntamente com estes, foi 

aplicado um questionário junto aos donos e gerentes dessas empresas no 

período de janeiro a março de 2018. O questionário foi dividido em duas 

categorias, sendo a primeira a de identificação e caracterização da empresa e 

do respondente e a segundo com nove perguntas fechadas e com foco 

principal na identificação dos obstáculos para implementação de auditória 

interna nessas organizações.  

Ao todo os pesquisadores entraram em contato com 100 médias empresas da 

região de Campinas, nas quais apenas trinta colaboraram com o estudo 

respondendo a pesquisa. O primeiro contato com as empresas, foi por meio 

telefônico, solicitando um e-mail para o envio do questionário, dessa forma, o 

questionário foi enviado por meio de um link. Após a coleta das respostas, foi 

formulado os gráficos para a visualização. 

5 DESENVOLVIMENTO  

5.1 A Auditoria e sua contribuição na gestão das médias empresas 

Com a chegada do século XXI, os efeitos da revolução industrial trouxe 

grandes transformações nos processos das atividades organizacionais. 

Evidenciando a necessidade de se adequar a elas, trouxe à tona a importância 

da auditoria, como ferramenta essencial nas grandes multinacionais. Segundo 

Attie (2010), no Brasil a auditoria está principalmente relacionada com a 

instalação de empresas internacionais de auditoria independente, de modo que 

investimentos internacionais implantados tiveram de ter suas demonstrações 

contábeis auditadas.   

No Brasil, a auditoria surgiu com a chegada de filiais de empresas 

estrangeiras. Segundo Ribeiro e Coelho (2013, p. 4), com “abertura de seus 

capitais, as companhias precisavam oferecer credibilidade e segurança a seus 

investidores”. Com essa atividade, as empresas apresentavam demonstrações 

contábeis de uma forma mais confiável, útil a todos os seus usuários. 

A contabilidade é aliada da auditoria, auxiliando o processo de evolução, 

afirma Attie (2006). Em decorrência do desenvolvimento econômico dos 

países, crescimento das empresas e da expansão das atividades produtoras 

geradoras de resultado, a progressiva complexidade na administração dos 

negócios e de práticas auxiliou a expansão da auditoria, que se tornou 

ferramenta necessária e primordial para o aumento do progresso. 



Como foco neste estudo, a autoria interna é uma atividade que a 

atuação está nos processos internos da organização. Está aliada ao 

cumprimento das normas e regulamentos internos. De acordo com as Normas 

Brasileiras de Auditoria (NBC T- 12) a auditoria interna constitui o conjunto de 

procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, 

adequação e eficácia dos controles internos da entidade”. E segundo o Instituto 

de Auditores Internos do Brasil – AUDIBRA define auditoria interna como uma 

atividade de assessoramento da administração, sendo orientada para o exame 

e avaliação da adequação dos sistemas de controle, como da qualidade do 

desempenho das áreas em relação às metas e aos objetivos definidos.  

5.1.1 Auditoria e sua importância na gestão 

 Na opinião de Crepald (2016), a auditoria é um processo sistemático de 

verificação de eventos contábeis a serviço da entidade, com a função de 

autenticar a informação, avaliar a efetividade do controle interno e melhorar as 

operações da organização. Ao se vislumbrar uma gestão interna de sucesso, a 

auditoria interna tem papel primordial, promovendo eficiência para a eficácia.   

 A partir desse pressuposto, a auditoria interna tem grande importância 

na gestão dentro da organização. A visão da auditoria interna é a eficiência nos 

processos de controle interno da organização. Na perspectiva de Oliveira 

(2012), a auditoria interna visa elaborar sugestões para o aprimoramento da 

gestão operacional, salvaguardar os ativos da empresa e tornar mais eficiente 

os controles internos.  

Compreender os processos e individualidades do negócio e do ramo de 

atividade de maneira geral, com foco critico, é o ponto de partida na eficiente 

gestão. Não distante dessa realidade, a auditoria tem obtido, o devido 

reconhecimento pela sua importância na gestão interna dos processos que 

compreende a entidade, tendo como aliada o fato de estar se tornando 

indispensável.  

5.2 Caracterização e a Importância das Médias Empresas na Economia  

Para serem consideradas Empresas de Médio Porte no Brasil, é 

necessário que seja identificado o porte da empresa. Segundo Pizzani (2004, 

p. 25) “existem muitos parâmetros para definir as pequenas e médias 

empresas, muitas vezes dentro de uns mesmo pais, como no Brasil”. Ainda 

para o mesmo autor (2004, p. 29), “na maioria dos casos são utilizadas 



variáveis relacionadas ao número de empregados e volume de vendas (receita 

bruta), também empregados no Brasil”. 

De forma geral, no Brasil as médias empresas são de caraterísticas 

familiar e de notável importância para a economia brasileira, pois elas 

representam um índice significativo no número de empresas nacionais e têm 

uma grande contribuição para o desenvolvimento socioeconômico.  

No Brasil, as PMEs são predominantes, tendo como principal 

característica a estrutura familiar concentrada. Nessa organização, o gestor é o 

administrador financeiro e as decisões são tomadas de maneira individual 

pelos proprietários. Tradicionalmente as pequenas e médias empresas são 

consideradas importantes por sua capacidade de gerar empregos ou por 

contribuir para a produção industrial (Olave; Amato Neto, 2001), promovendo 

assim um grande dinamismo na economia local (WORLD BANK, 2011).  

Em recente estudo a PricewaterhouseCoopers PWC (2013), as PMEs 

são os principais motores da economia brasileira, por atuarem como maior 

fonte de renda e emprego para a população. Todavia, o poder das PMEs fica 

evidente em sua participação de 30% no Produto Interno Bruto (PIB) de 4,4 

trilhões de reais do Brasil. O segmento emprega mais pessoas do que qualquer 

outro: 10,1 milhões de empregados em pequenas empresas e 5,5 milhões nas 

médias.  

5.3 As contribuições e a auditoria interna para a gestão de Medias 

Empresas  

Segundo o estudo PWC (2013), sem uma gestão consistente não existe 

crescimento sustentável.  

Ainda de acordo com o estudo PWC (2013), muitas empresas se 

concentram em oportunidade de mercado, mas se esquecem de analisar os 

aspectos internos, capazes de representar ameaças silenciosas com impactos 

profundos para o futuro do negócio. Em outras palavras, as empresas têm 

deficiência de controle, de análise de processos e de ferramentas para 

monitoramento rotineiro. Todavia, isso resulta geralmente em oportunidades de 

crescimento perdidas e até prejuízos financeiros e operacionais.   

Com a propagação dos negócios, os gestores sentiam dificuldades de 

controlar todas as atividades e procedimentos da entidade, dessa forma houve 

a necessidade de um melhor acompanhamento dos controles internos da 



entidade, fazendo surgir à função do auditor Interno, que tem como função 

primordial verificar se tais procedimentos estão sendo seguidos pelos 

funcionários. “Os auditores internos tornam-se facilitadores da mudança ao 

fornecerem conhecimentos sobre o verdadeiro estado da organização e sobre 

a velocidade da mudança que está a ter lugar nos processos da organização” 

(TEIXEIRA; MORAIS, 2006, p. 1).  

Assim, de acordo com Sales et al. (2014), a auditoria interna surgiu com 

o intuito de atender as necessidades da administração de examinar se todos os 

procedimentos e controle internos estão sendo bem definidos e aplicados 

adequadamente. Desta forma, nota-se que a auditoria interna pode atuar de 

muitas maneiras dentro de uma empresa, tanto como ferramenta de apoio a 

gestão medindo a eficácia e eficiência dos procedimentos, quanto na 

prevenção e detecção de fraudes e erros, além de averiguar se as normas e 

políticas necessárias estão sendo obedecidas. Assim, para Callegari (2013, p. 

10), “a auditoria Interna vem se tornando um recurso indispensável para avaliar 

a eficiência dos gestores e zelar pela confiabilidade das informações geradas”.  

A necessidade de informações úteis que sirvam de apoio à gestão, faz 

com que a auditoria interna assuma um papel cada vez mais relevante para as 

empresas, assim para Oliveira e Gomes (2012), a auditoria tem se tornado não 

apenas importante, mas também necessária para as organizações, pois além 

de focar na melhoria dos controles e processos, a auditoria se tornou uma 

aliada na verificação e fiscalização destes controles, proporcionando aos 

gestores segurança na tomada de decisão.  Deste modo, nos últimos anos a 

inclusão da auditoria nas empresas está sendo muito discutida entre os 

empresários, de empresas médias e de grande porte devido à busca da 

eficiência e eficácia nas empresas para melhor poder econômico no mercado 

competitivo. (BRANDI, 2007). 

6 RESULTADOS  
Mediante os objetivos propostos, esta análise é para detalhamento da 

percepção dos participantes, bem como os comentários acerca dos 

questionamentos.  

Dispostas a mostrarem-se engajadas no fortalecimento de sua gestão, 

57% das médias empresas, já adota o uso da auditoria interna. Crescer de 

forma sustentável tornou-se para médias empresas que atuam no Brasil um 
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desafio. Segundo PWC (2013), sem uma gestão consistente não existe 

crescimento sustentável. 

GRÁFICO 1   

Fonte: autores da pesquisa. 

 

Em uma economia cada vez mais 

globalizada e na qual, a disputa por 

mercados ultrapassaram barreiras 

territoriais, as médias empresas 

parecem ter escolhido o caminho da 

qualificação administrativa de seus 

negócios para alcançar a 

competitividade. De modo, que com a expansão dos negócios, os gestores das 

empresas já não estavam conseguindo controlar todas as atividades e 

procedimentos da entidade, trazendo assim, a auditoria interna como uma 

ferramenta de apoio a gestão. A melhoria dos controles e processos internos 

como modo a proporcionar aos gestores segurança na tomada de decisão é, 

de forma contundente, a principal justificativa para a adoção da auditoria 

interna. Cerca de 53% dos respondentes apontam a relevância da auditoria 

interna dentro das organizações e o quão a mesma contribui de forma 

significativa em todos os seus processos, financeiro, contábil e operacional, isto 

é, em todas as suas atividades. Sendo consonante a Oliveira e Gomes (2012) 

quando cita que a auditoria foca-se na melhoria dos controles e processos. 

GRÁFICO 2 

Fonte: autores da pesquisa  
 
Procurou-se identificar as percepções das 

empresas que acreditam que a auditoria 

não é relevante para a organização. 

Conforme o gráfico 3, cerca de 35% das 

empresas entrevistadas, alegam que não 

possuem auditoria interna devido à falta 

de necessidade, diferente de Teixeira 

(2006, p. 1) quando afirma a auditoria 



interna como facilitadora no entendimento do verdadeiro estado da 

organização.  

No percentual exposto a respeito da existência de profissionais 

capacitados, a auditoria interna está em ascendente crescimento, não de 

acordo com o insignificante percentual. Há profissionais capacitados para essa 

função, mas realmente o custo é alto. Segundo Crepaldi (2016), o 

encarecimento é devido a função de autenticar a informação, avaliar a 

efetividade do controle interno e melhorar as operações da organização. 

 

GRÁFICO 3 

Fonte: autores da pesquisa. 
 

A justificativa marcante das 

médias empresas para não 

implementação ou o uso da 

auditoria interna é a falta de 

necessidade com um percentual de 

35%. Dessa maneira, indaga-se se 

a função está sendo substituída por 

um profissional não qualificado para 

a responsabilidade notável da auditoria na gestão empresarial. Outro motivo 

relevante, seria a falta de conhecimento dos proprietários/diretores sobre a 

gestão empresarial e na auditoria, como aliada ao crescimento organizacional. 

O sistema de gestão empresarial para ser mantido necessita de profissionais 

qualificados e capazes de para manter dentro da empresa uma auditoria 

frequente e coerente, portanto, deve – se ter o profissional correto destinado a 

função.  

O estudo ainda apresenta informações reveladoras sobre o grau de 

conformidade e sofisticação que essas organizações alegam ao se implantar a 

auditoria em seus sistemas de gestão. É o que se pode observar no Gráfico 4 

que sob todos os pontos de vista quase 100% das empresas indagaram que a 

gestão das organizações seriam mais eficazes se possuíssem uma área de 

auditoria interna. 
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GRÁFICO 4 

Fonte: autores da pesquisa.  
 

A auditoria interna tem grande 

importância na gestão das médias 

empresas, como uma perspectiva 

eficaz. Como visto no Gráfico 4, 97% 

das entrevistadas, mostra a 

importância. Confirmando Brand 

(2007) quando cita a auditoria interna 

como uma aliada na busca da eficiência e eficácia nas empresas para melhora 

do poder econômico no mercado competitivo, auxiliando na gestão.  

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
A auditoria interna é uma ferramenta essencial dentro da organização. É 

através dela, que os processos são realizados corretamente. Devido a sua 

importância na gestão, na eficiência dos processos de controle interno, a 

auditoria interna traz segurança aos gestores para tomada de decisão, visando 

o crescimento da empresa.  

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como 

os gestores das médias empresas da região de Campinas – SP analisam os 

motivos na não implementação da auditoria interna para suas organizações. 

Assim, permitiu obter dados relevantes com os principais motivos dessa 

ocorrência.  

O questionário com nove perguntas estruturadas, mostrou como 

principal justificativa para o não uso da auditoria interna, a falta de necessidade 

com um percentual de 35%, juntamente com o alto custo com 4%. Em 

contrapartida, cerca de 97% dos entrevistados acreditam que as empresas 

seriam mais eficazes na sua gestão se possuíssem auditoria interna. 

Permitindo, afirmar que os objetivos propostos foram alcançados.  

A análise de dados também permitiu verificar, que 57% dos 

entrevistados possuem auditoria interna, entretanto, cerca de 53% consideram 

com uma relevância alta para a organização. Nesse sentido, torna-se 

3%

97%

Na sua opinião, as empresas 
de médio porte, seriam mais 

eficazes na sua gestão se 

possuissem uma área de 
auditoria interna?

NÃO

SIM



importante auxiliar as empresas, desde a abertura, com conhecimento a 

respeito da auditoria interna e a gestão dos processos internos visando o 

crescimento organizacional.  
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