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1. RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido através de um levantamento de dados a respeito da Auditoria 
Interna nas organizações com o objetivo de analisar a sua importância na Gestão dos Controles 
Financeiros.O objeto de pesquisa foi uma empresa no ramo de conserto de automóveis e retificação 
de motores a combustão interna. Este estudo é de caráter descritivo com uma abordagem qualitativa 
a partir de um estudo de caso, onde a empresa além de realizar prestações de serviços, também 
possui o setor de peças para revenda. O trabalho busca evidenciar a importância da Auditoria Interna 
nos sistemas de controle das contas a receber e contas a pagar observando a segregação de 
funções e os procedimentos utilizados. Foi identificada como funciona a organização da empresa em 
questão e como são utilizados seus recursos analisando os dados obtidos através dos 
questionamentos informais e comparando com o que realmente deve acontecer para conseguir 
melhores resultados através dos controles internos e o cumprimento do princípio da entidade. 
Verifica-se que a Auditoria Interna é muito importante para alcançar o objetivo da empresa e seu 
sucesso, visto que as organizações necessitam de ferramentas que as auxiliem nos controles 
financeiros, detectando e prevenindo possíveis falhas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em virtude da globalização dos mercados, concorrência acirrada, riscos de 

descontinuidade torna-se necessário à busca de ferramentas que auxiliem as 

empresas em sua gestão. Pois existe o desconhecimento dos gestores, que muitas 

vezes utilizam sistemas de Controle Interno de forma equivocada, não levando em 

consideração os interesses da empresa, acarretando na utilização de modelos de 

gestão ineficientes. 

Considera-se a Auditoria Interna como uma ferramenta fundamental na 

gestão empresarial, através de avaliação e exames, apurando problemas e 

sugerindo correções.  

Segundo Crepaldi (2011, p.03) “de forma bastante simples, pode-se definir 

auditoria como o levantamento, estudo e avaliação sistemática das transações, 

procedimentos, operações, rotinas e das demonstrações financeiras de uma 

entidade”. 

Desta forma, para o sucesso da empresa, um sistema gerencial de qualidade 

passa a ser fundamental.  

 

3. OBJETIVO GERAL 

Pesquisar sobre Influência da Auditoria Interna na gestão dos recursos 

financeiros de uma empresa no ramo de conserto de automóveis e retificação de 

motores a combustão interna, localizada na cidade São José do Rio Preto no interior 

de São Paulo, com o intuito de mostrar se há a correta segregação de funções, se 

os registros são feitos de forma adequada e se é aplicado o princípio da entidade na 

organização. 



 

 

4. METODOLOGIA 

Para Andrade (1999, p. 103) "pesquisa é o conjunto de procedimentos 

sistemáticos (...) que tem por objetivo encontrar soluções para problemas propostos, 

mediante a utilização de métodos científicos". 

E segundo Cervo & Bervian (Apud ANDRADE, 1999) "pesquisa é uma 

atividade voltada para a solução de problemas, através do emprego de 

procedimentos científicos".  

Assim, metodologia representa a capacidade de solucionar problemas por 

meio da analise dos dados coletados se baseando em procedimentos científicos já 

abordados por especialistas. 

[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vistas a tomá-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 
que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias 
ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante 
flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 
relativos ao fato estudado. GIL (2002, p.41). 
 

O estudo feito sobre Auditoria Interna é de caráter descritivo com uma 

abordagem qualitativa e por se tratar de um estudo de caso a familiaridade com a 

empresa e com o problema encontrado favorece o desenvolvimento do mesmo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Auditoria  

 

A auditoria é o ramo da contabilidade que verifica a autenticidade das 

demonstrações contábeis, examinado através de critérios específicos, para informar 

se estão de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade e com as 

normas brasileiras de Contabilidade.  

Attie (1998, p.25) por sua vez, define auditoria como: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. 

 
Auditoria é uma tecnologia contábil aplicada ao sistemático exame dos 
registros, demonstrações e de quaisquer informes ou elementos de 
consideração contábil, visando a apresentar opiniões, conclusões críticas e 
orientações sobre situações ou fenômenos patrimoniais de riqueza aziendal, 
pública ou privada, quer ocorridos, quer por ocorrer ou prospectados e 
diagnosticados. SÁ (1998, p. 25). 



 

 

Portanto o objetivo da auditoria interna é avaliar se as informações que estão 

sendo passadas aos seus usuários encontram-se corretas e proporcionarão uma 

tomada de decisão eficaz. 

 

5.2. Auditoria Interna  

 

Auditoria Interna desenvolve e avalia os sistemas de controle interno de uma 

empresa, auxiliando em sua gestão. 

Dentre as várias formas de conceituar a Auditoria Interna, destaca-se no 

presente trabalho as principais. 

Crepaldi (2011, p. 03), diz que Auditoria Interna “consiste em controlar as 

áreas-chaves nas empresas a fim de evitar situações que propiciem fraudes, 

desfalques e subornos, através de testes regulares nos controles internos 

específicos de cada organização”. 

 
Os procedimentos da Auditoria Interna constituem exames e investigações, 
incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem ao 
auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas 
conclusões e recomendações à administração da entidade.NBC TI 01 
(2003). 
 

A auditoria interna não vai apenas analisar o que está registrado, vai apurar 

também as omissões. A missão da auditoria interna é de contribuir com a gestão da 

empresa, assessorando a administração, indicando quais mudanças são 

necessárias para o desenvolvimento e continuidade da empresa.  

 

5.3. Controle Interno 

 

No Brasil, faz pouco tempo que as empresas estão se conscientizando da 

importância do controle interno. Há uma confusão entre ele e a auditoria interna, na 

maioria das vezes achando que esses dois são sinônimos. Na realidade a auditoria 

interna é um trabalho planejado de revisão e verificação do controle interno, que por 

sua vez são procedimentos que a empresa mantém permanentemente. 

 
O controle interno representa em uma organização o conjunto de 
procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os ativos, 
produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução 
ordenada dos negócios da empresa. Almeida (2007, p. 63). 

 



 

 

O controle interno quando utilizado corretamente protege o patrimônio de uma 

empresa e ajuda de maneira eficaz sua a administração. 

 

5.4. A Importância do Controle Interno  

 

Com o desenvolvimento das atividades empresariais, suas operações ficam 

cada vez mais modernas, exigindo que as operações sejam revisadas e conferidas 

em todos os níveis da entidade.  

O controle interno contribui com todos os departamentos da empresa, 

agregando informações contábeis e administrativas com agilidade e eficiência. 

 

A importância do controle interno fica patente a partir do momento em que 
se torna impossível conceber uma empresa que não disponha de controles 
que possam garantir a continuidade do fluxo de operações e informações 
proposto.Attie (1998, p. 114). 

 

5.5.  Características do Sistema de Controle Interno  

 

Um sistema de controle interno bem desenvolvido pode incluir o controle 
orçamentário, custo-padrão, relatórios operacionais periódicos, análises 
estatísticas, programas de treinamento do pessoal e, inclusive, auditoria 
interna. Pode também, por conveniência, abranger atividades em outros 
campos, como por exemplo, estudo de tempos e movimentos e controle de 
qualidade.Attie (1998, p. 114). 

 

Um sistema de controle interno deve também ter como objetivo o controle da 

qualificação profissional, verificando se seus funcionários são aptos a desenvolver 

as atividades para as quais foram designados. Deve também observar se existe 

hierarquia dentro da empresa e se a parte contábil funciona eficazmente. 

 

5.6.  Controle Financeiro 

 

Os controles financeiros são de fundamental importância para as empresas, 

pois apesar de existirem outros tipos de controle, são através deles que as principais 

decisões em relação aos recursos financeiros da organização são tomadas. 

Os principais controles financeiros são: os controles de caixa, controles de 

contas a pagar e controles de contas a receber. 

 



 

 

Quadro 1 – Controles Financeiros 
CONTROLES FINANCEIROS DEFINIÇÃO 

Controles de Caixa 
 

O controle de caixa tem a finalidade de manter o 
registro de todos os recebimentos e pagamentos da 
empresa que ocorrem diariamente. E também é o 
setor mais provável de sofrer desvios e desfalques, 
como por exemplo: fazer o registro das vendas a 
menor, deixar de registrar vendas, etc. 

Controles de Contas a Pagar 
 

O controle de contas a pagar proporciona uma 
visualização global dos compromissos assumidos pela 
empresa, permitindo acompanhar de forma fácil os 
pagamentos a serem efetuados em determinado 
período. O responsável pelas contas a pagar tem por 
objetivo verificar, controlar e processar os 
pagamentos de contas (as notas fiscais, recibos, 
faturas de fornecedores, etc.), através da emissão de 
autorização de pagamentos e respectivos cheques. 

Controles de Contas a Receber 
 

As contas a receber são representadas por faturas ou 
duplicatas e são relacionadas com as receitas da 
empresa. A correta administração das contas a 
receber pode resultar em melhorias das operações, 
no entanto, se os candidatos a crédito e os métodos 
de cobrança não forem escolhidos corretamente, 
poderá haver redução nos recebimentos de caixa, o 
que poderá fazer com que a empresa procure capital 
adicional para financiar as vendas. 

Fonte: Adaptado de Reinert (2008). 
 

Uma boa administração financeira é muito importante e fundamental para o 

sucesso da empresa em busca de seu objetivo principal, o lucro. Para tornar esse 

objetivo possível é necessário que os controles de caixa, contas a pagar e contas a 

receber produzam informações eficientes e confiáveis para uma tomada de decisão 

eficaz. 

 

6.  ESTUDO DE CASO 

 

6.1. Controles Internos Utilizados pela Empresa 

 

O departamento financeiro da empresa estudada é composto por dois 

funcionários, dividido da seguinte maneira: 

● Funcionário 1: responsável pelo setor de vendas e compras; 

● Funcionário 2: responsável pelo de contas a receber, contas a pagar, caixa e 

bancos; 

● O proprietário é o responsável pela supervisão e acompanhamento das 

atividades do setor. 



 

 

Como se pode observar a empresa estudada tem definida claramente as 

atribuições e responsabilidades dos funcionários, mesmo assim, torna-se difícil a 

padronização das atividades, trazendo riscos às obrigações desenvolvidas, pois se 

trabalha mais com a confiança no funcionário, pois são parentes do proprietário. 

 

6.2. Vendas e Contas a receber 

 

Nas vendas efetuadas pela empresa, as formas de pagamento são: 

● À vista - dinheiro, cheque ou cartão de crédito;  

● A prazo - cheque pré-datado. 

 

Nas vendas à vista, uma parte dos valores recebidos é depositada no banco. 

A outra parte, dependendo da necessidade da empresa é destinada ao caixa para 

pagamento de diversas despesas que ocorrem no dia a dia. 

Nas vendas realizadas com cheque à vista ou pré-datado, o cliente não é 

consultado nos sistemas de proteção ao crédito, SPC e SERASA, e apenas anotado 

no verso do mesmo o telefone e o modelo do carro. 

Como procedimento da empresa, todos os cheques recebidos de clientes são 

imediatamente cruzados, de forma que somente possam ser depositados.  

Nas notas fiscais de venda, uma via da nota fiscal é encaminhada para um 

escritório terceirizado, sendo conferida a sequência numérica de notas fiscais. 

Para o controle de contas a receber, é feito um acompanhamento dos clientes 

a receber por data de vencimento. Para os clientes inadimplentes, o funcionário 2, 

responsável pelas contas a receber entra em contato e faz uma negociação de 

prazos de recebimentos. 

 

6.3.  Compras e Contas a pagar 

 

Na empresa pesquisada, o pagamento das contas é realizado de quatro 

diferentes formas: 

● Pagamento via caixa; 

● Pagamento via internet; 

● Pagamento no caixa dos bancos; 

● Pagamento em carteira, junto aos credores. 



 

 

Nas compras da empresa, independe do tamanho da compra ela é efetuada 

de acordo do que está faltando no estoque sem aprovação prévia do proprietário. 

O funcionário encarregado do setor de compras é o mesmo responsável pelo 

setor de peças. Ele emite diariamente o relatório de contas a pagar. Os pagamentos 

são parcialmente autorizados pelo proprietário. 

Os cheques possuem somente uma assinatura. Nos cheques referentes a 

pagamento de despesas e fornecedores é adotado como procedimento a anotação 

no verso do cheque a finalidade do mesmo. 

 

6.4.  Caixa e Bancos 

 

As conciliações bancárias não são realizadas de forma independente. O 

funcionário que emite os cheques é responsável pelo setor de contas a pagar e a 

receber, e pela baixa dos valores no sistema financeiro da empresa. 

O sistema de caixa utilizado é rotativo, não sendo definido um valor mínimo 

ou máximo de dinheiro.  

Sugere-se que seja estipulado um limite para pagamentos em dinheiro.  

A empresa estudada trabalha com duas contas bancárias, em diferentes 

bancos. São feitas conciliações periódicas para todas as contas da empresa, sendo 

identificadas as entradas e saídas da conta corrente. 

 

6.5Comparações Entre Controles da Empresa com A Fundamentação Teórica 

 

Na empresa estudada, o controle interno pode ser classificado como 

adequado, porém com fraquezas. O setor de vendas e contas a receber envolve 

atividades do ciclo financeiro, desde a concessão do crédito do cliente, emissão de 

notas fiscais, à contabilização das operações e seu efetivo recebimento.  

Nas compras e contas a pagar, existem falhas de controle interno. 

Na aplicação do questionário foi identificado falha de controle interno, pois os 

cheques apresentam somente uma assinatura, a do proprietário. Nos cheques 

emitidos ao portador, está parcialmente correto o procedimento, pois não são 

consultados no sistema de proteção ao crédito, sendo apenas anotado no verso o 

telefone do cliente e o modelo do seu veículo. 



 

 

A empresa não possui um sistema protetor de cheques, o que facilita que 

cheques tenham suas quantias adulteradas. É recomendado utilizar um sistema 

protetor, como por exemplo, a utilização de máquinas para preenchimento de 

cheques. 

O setor possui suas funções segregadas, sendo um funcionário responsável 

pelo setor de compras e vendas e outro responsável pelas contas a receber e contas 

a pagar. Suas atividades são supervisionadas e acompanhadas pelo proprietário. 

 

6.6  Resultados Obtidos 

 

Todas as áreas da empresa estudada possuem fragilidades, tanto o setor de 

compras e vendas como o setor de contas a pagar e a receber. 

No setor de contas a pagar, os pagamentos não são realizados com a 

documentação adequada. A empresa deveria adotar esse procedimento, e para 

evitar pagamentos em duplicidade, sugere-se que os documentos sejam inutilizados 

através de carimbo. 

Outro procedimento identificado como incorreto são os cheques que 

apresentam somente a assinatura do proprietário e que não são consultados. 

No setor contas a receber existe uma correta segregação de funções, ou seja, 

o funcionário responsável pelas vendas não é o mesmo responsável pelo 

recebimento e essas atividades são supervisionadas pelo proprietário da empresa. 

Como falha de controle interno destaca-se a falta do uso de manuais internos 

de procedimentos, evitando que as atividades sejam padronizadas.  

Com relação ao caixa da empresa, este deveria ser conferido periodicamente, 

evitando que sejam retiradas quantias em dinheiro para uso pessoal, mesmo sendo 

proprietário da empresa esta atitude vai contra o princípio da entidade. 

Todas as áreas de uma empresa estão interligadas de alguma maneira, 

quando uma área é atingida pode refletir em outros setores. 

Ao final da pesquisa, o Proprietário e os funcionários da empresa que 

forneceram as informações foram informados dos resultados obtidos. Um dos 

principais pontos comentados pelo proprietário foi a respeito da confecção de um 

manual de procedimentos internos, tendo em vista a necessidade de padronização e 

segurança das operações, porém, provavelmente por existir uma falta de 

conhecimento, o titular da empresa disse não concordar com alguns pontos que 



 

 

foram propostos pelo trabalho como, deixar de pegar dinheiro do caixa para pagar 

suas despesas pessoais. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o acirramento da concorrência e crescimento das empresas nos últimos 

anos a Auditoria Interna vem se destacando como uma ótima ferramenta para o 

sucesso empresarial. Na realização eficaz de seu trabalho, os gestores precisam de 

uma estrutura que verifique se os sistemas de gestão e controle adotados funcionam 

efetivamente. 

A Auditoria Interna é importante para estabelecer uma atividade independente 

das demais áreas da empresa podendo ser utilizada como ferramenta que auxiliem 

na sua administração. 

Acredita-se que com este trabalho, a empresa em questão estará mais ciente 

quanto aos controles internos utilizados, e das fragilidades que devem ser corrigidas, 

principalmente na aplicação do dinheiro, evitando fazer retiradas para beneficio 

próprio, ignorando o princípio contábil. 

A auditoria Interna, através do controle interno é de fundamental importância 

para a empresa, pois promoverá a eficiência e a eficácia da mesma, beneficiando o 

gestor na tomada de decisão. 
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