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RESUMO 

 
 

Em decorrência da elevada velocidade com que mudanças emergem no âmbito 

corporativo as empresas necessitam de fontes de informações confiáveis, de 

qualidade, fidedignas que darão suporte à tomada de decisão, muitas vezes 

precisam ser ágeis em suas decisões.  

A auditoria interna então, tem se transformado nos últimos tempos e hoje 

desempenha uma função estratégica, pois se apresenta como uma aliada da 

organização que denota sugestões e informações relevantes que a auxilia na 

tomada de decisão e que traz novos insights como diferencial para assessorá-

la. 

Neste contexto o presente trabalho teve como objetivo geral evidenciar através 

de estudo de caso a relevância e importância da auditoria interna para os 

auditados e no processo decisório para alta gestão  

Através de análise de dados realizadas por questionário foi possível corroborar 

essas premissas. 

 

Palavras chaves: Auditoria interna; Auditado; Alta Gestão; Processo Decisório. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

ABSTRACT 
 

 

Due to the high speed with which changes emerge in the corporate scope, 
companies need reliable, quality, trustworthy sources of information that will 
support decision-making, at many times need to be agile in their decisions. 
The internal audit then has been transformed in recent times and today plays a 
strategic role, as it presents itself as an ally of the organization that denotes 
suggestions and relevant information that assists in decision making and that 
brings new insights as a differential to advise the company. 
In this context, the main objective of this study was to demonstrate the 
relevance and importance of internal auditing for the audited and the decision-
making process for high management. 
Through analysis of data carried out by questionnaire, it was possible to 
corroborate these assumptions. 

 
 

Key words: Internal auditing; Audited; High management; Decision making 
process. 
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Introdução 
 

Com o surgimento de grandes organizações e consequente a 

expansão dos mercados, surgiu a necessidade de estruturas empresariais 

internas mais consistentes, embasadas por normas, técnicas, e que utilize 

mecanismos de gestão e operação dos processos, com a finalidade de 

trazer melhorias para o controle interno e garantir eficiência na gestão 

corporativa.  

Uma vez que as corporações necessitam, cada vez mais, de 

decisões pertinentes em um curto espaço de tempo a auditoria auxilia na 

obtenção de informações relevantes e fidedignas para que as ações sejam 

tomadas de maneira assertiva.   

A Auditoria interna, então, surge como um instrumento de apoio à 

gestão que se destina a revisar as operações da empresa, verificando e 

avaliando a eficiência dos controles internos, manipulando valores para 

conferência de sua validez e executando rotinas administrativas.  

A prática dessas inspeções constantes, possibilita a detecção de 

fraudes e erros caso existam, através de testes e análises minuciosas 

verifica se existem falhas de controles que devem ser corrigidas, 

viabilizando aos gestores sugestões de intervenções práticas para 

salvaguardar os ativos patrimoniais da entidade.  

A elaboração do sistema de controle interno adequado auxilia na 

prevenção desses erros, no apontamento de ineficiências relativas ao 

sistema de gestão e certifica a veracidade dos registros fiscais e contábeis 

e operacionais. 

O papel do auditor interno é verificar se as estruturas de controles 

internos, administrativos e contábeis, estão em conformidade com o 

objetivo fim de aumentar a eficiência operacional, verificar o nível de 

confiabilidade das informações e dados de natureza gerencial, de modo a 

assegurar a proteção ao patrimônio da empresa. 

Para que a execução e avaliação do trabalho estejam livres de 

interferências, é necessário o auxílio tanto da alta administração e seus 

executivos quanto dos setores que serão examinados. Todavia, cabe à 
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administração a responsabilidade pela criação e manutenção de controles 

internos. 

Em um mercado cada vez mais competitivo a auditoria interna ocupa 

posição indispensável para melhores práticas empresariais, fornecendo 

informações periódicas, suficientes, adequadas, relevantes e úteis que 

agregam valor aos resultados das organizações e desta forma auxilia com 

dados concretos ao processo decisório. 

 

1. Problema de Pesquisa 
 

A auditoria interna é concebida como uma atividade indispensável 

às corporações e possui finalidade de auxiliar a gerência ativa, contribuindo 

no trabalho de controle interno, gerenciamento de risco e governança 

corporativa. Diante do exposto, pergunta-se: Qual a importância da 

auditoria interna no processo de decisões das corporações? 

 

2. Justificativa  

 

Nas organizações modernas, inseridas em mercados competitivos e 

que se faz necessário reunir esforços coletivos para obter melhores 

resultados torna-se imprescindível a existência de um setor que investigue 

se há comunhão entre os objetivos da empresa e suas normas internas 

com o que é exercido pelos membros de todos os setores.  

Por esta razão, para conferir maior segurança para a entidade, a 

atividade de auditoria interna passou a fazer parte da organização 

moderna. Atento também às novas tendências exigidas pelo mercado o 

auditor interno atua como consultor para alinhar a empresa às novas 

exigências estratégicas do setor.  

Os auditores internos podem auxiliar nas empresas onde estão 

inseridos a otimizar desperdícios, simplificar tarefas, reduzir custos, buscar 

maior eficiência operacional e também avaliar as políticas, procedimentos, 

planos e normas legais em vigor e detectar se há desvios de sua aplicação 

pela organização.  
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É nesta conjuntura que a auditoria interna se constitui como uma 

atividade de suporte à gestão, auxiliando a organização a alcançar seus 

objetivos fim e torná-las indiretamente mais competitiva e confiável perante 

o mercado. Desmistificando, portanto, a percepção de que a auditoria atua 

de maneira policialesca e punitiva. 

 

 

3. Hipótese 

 

Com o crescimento das organizações tanto no tamanho como na 

diversificação das suas atividades e que geram por consequência um 

aumento de riscos às entidades passou-se a requerer a existência de 

um órgão interno composto por profissionais capazes de auxiliar na 

supervisão de diferentes atividades visando salvaguardar todo o 

patrimônio da empresa, atuando de maneira corretiva e preventiva, 

além de gerar informações fidedignas e de confiança à alta gestão 

através de profunda análise dos processos e controle interno. 

A teoria é que a alta gestão necessita de um órgão de controle e 

aprimoramento da gestão interna que oriente suas decisões para uma 

gestão eficaz obtidos pelo trabalho da auditoria interna.  

 

4. Objetivo Geral 
 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em descrever a importância 

da auditoria interna no processo decisório nas organizações, tomando 

como objeto de pesquisa a empresa ARM Armazéns Gerais & Logística 

Ltda.  

 4.1 Objetivos Específicos 
 

Relatar conceitos e definições sobre auditoria;  

Definir a importância da auditoria interna nas organizações;  
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Identificar a percepção tanto de auditados quanto da alta gestão 

acerca da importância do trabalho de auditoria interna na empresa 

objeto de estudo; 

 

5. Metodologia 

 
 Inicialmente será realizada e apresentada nesse projeto uma 

pesquisa bibliográfica, a fim de construir um referencial teórico adequado 

para conceituar os temas abordados. 

Posteriormente serão coletadas algumas informações através de um 

questionário respondido por cinco setores chave da empresa e um outro 

questionário à alta gestão da empresa objeto de estudo. A fonte da 

pesquisa será o próprio acervo de informações da empresa.  

A partir das informações coletadas será feita uma pesquisa, esta contém 

aspectos descritivos e exploratórios com a exposição dos elementos 

relevantes encontrados. A pesquisa será essencialmente qualitativa e, mas 

em alguns momentos quantitativa.  

Os dados serão tabulados e apresentados de maneira que facilite a 

observação da opinião dos auditados e da alta gestão acerca da percepção 

sobre a importância do trabalho de auditoria interna.  

 

6. Conceito de Auditoria 
 

A auditoria, em sentido amplo, pode ser entendida como um 

procedimento técnico contábil que tem por finalidade examinar informações 

da organização através de evidências que sejam suficientes para permitir 

ao auditor pronunciar-se sobre a conformidade, fidedignidade e melhorias 

que podem ser feitas. Depois dessas análises os resultados obtidos serão 

comunicados aos possíveis interessados, gerando valor e auxiliando à 

empresa auditada obter melhorias em eficiência e eficácia. 

Através da NBC TA 200, o CFC caracteriza como a finalidade de 

auditoria: 



13 
 

  

 

[...] aumentar o grau de confiança nas 
demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é 
alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo 
auditor sobre se as demonstrações contábeis foram 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em 
conformidade com uma estrutura de relatório financeiro 
aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais 
para fins gerais, essa opinião expressa se as 
demonstrações contábeis estão apresentadas 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em 
conformidade com a estrutura de relatório financeiro. A 
auditoria conduzida em conformidade com as normas de 
auditoria e exigências éticas relevantes capacita o auditor 
a formar essa opinião.  

 

Com base neste conceito, pode-se definir que a auditoria utiliza 

procedimentos pautados em normas e princípios contábeis, que são 

capazes de trazer evidências suficientes que comprovem a veracidade dos 

resultados econômico-financeiros no caso de auditoria externa, e dos 

processos operacionais e contábeis quando se trata de auditoria interna. A 

partir disso, o auditor é capaz de gerar relatório com sua opinião com 

razoável segurança sobre a saúde financeira e de gestão da empresa.  

Para Almeida (2010, p.34), “os procedimentos de auditoria 

representam um conjunto de técnicas que o auditor utiliza para colher as 

evidências sobre as informações das demonstrações financeiras”. 

Desta forma, a auditoria irá analisar dentro dos fatos e atos, 

contábeis e administrativos, evidências que comprovem a legitimidade das 

informações e se estes estão em conformidade com as normas internas da 

cooperação, normas contábeis e/ou com a legislação específica do 

elemento examinado. 

Como a auditoria zela pelos resultados das empresas, sua função é 

de expressar a opinião, através de relatório e sugerir medidas corretivas 

aos problemas detectados.  

Para Attie (2010, p.05) “a auditoria é uma especialização contábil 

voltada a testar a eficiência e a eficácia do controle patrimonial implantado, 

com o objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado”. 

Assim, entende-se que auditoria desempenha papel de fundamental 

importância para a manutenção do controle interno, encontra-se atenta 

para detectar possíveis falhas de processos e orientar quanto a ações 

corretivas e preventivas e, desta forma, aumenta o grau de confiança dos 
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usuários internos e externos após análise criteriosa e sistemática dos 

elementos relevantes. 

A auditoria possui visão abrangente do patrimônio da entidade, 

através dela é transmitida segurança e garantia aos administradores, 

proprietários, fisco e financiadores no aspecto administrativo, 

proporcionando o aumento de eficiências.  

 

  5.1 Classificação de Auditoria 
 

Há dois tipos de auditoria quanto a forma de intervenção, interna e 

independente ou externa. Contudo, embora as técnicas de trabalho sejam 

semelhantes há diferenças nos objetivos das mesmas. Enquanto na 

auditoria interna a finalidade é apoiar a administração da entidade, na 

auditoria independente o objetivo é emitir uma opinião sobre a adequação 

das demonstrações contábeis. 

Seguindo este conceito a NBC TA 610 afirma: 

 

 “Embora os objetivos da função de auditoria interna e o do auditor 

independente sejam diferentes, os meios utilizados pela auditoria 

interna e pelo o auditor independente para alcançar seus 

respectivos objetivos podem ser semelhantes”. 

 

A auditoria independente tem uma visão mais global das atividades, 

ao passo que a auditoria interna visualiza de uma forma mais detalhada. O 

controle interno é o ponto de partida de ambas para a execução de exames 

e nas sugestões de melhorias para as limitações detectadas. 

 

6. Auditoria Independente 

 
A auditoria independente ou externa é executada por profissionais 

independentes. Estes não possuem nenhuma ligação com a empresa. Se 

trata de um profissional especialista em técnicas de auditoria, embasado 

em normas, com profundos conhecimentos de contabilidade e, sobretudo, 

das atividades das empresas. 
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Segundo Almeida (2008) as demonstrações contábeis passaram a 

ter relevância de maneira significativa para os futuros aplicadores de 

recursos. Como medida de segurança contra a possibilidade de 

adulteração de informações, os stakeholders passaram a exigir que essas 

demonstrações fossem examinadas por um profissional independente da 

empresa e de reconhecida capacidade técnica. 

De acordo com o CFC, a auditoria independente integra-se pelo 

“conjunto de procedimentos técnicos que têm por objetivo a emissão de um 

parecer sobre a adequação, consoante os Princípios de Contabilidade e as 

Normas Brasileiras de Contabilidade e no que for pertinente, à legislação 

específica.” 

O auditor independente emite um parecer com sua opinião acerca 

da situação patrimonial e financeira da empresa, desta forma ratifica e/ou 

retifica sobre a adequação das informações contidas nas demonstrações 

contábeis, após aplicação de testes e análises de acordo com a relevância 

de cada elemento apontado.  

De acordo com Ribeiro e Coelho (2013), as sociedades anônimas de 

capital aberto, bem como as sociedades de grande porte, ainda que 

constituídas sob a forma jurídica de sociedades por ações, estão obrigadas 

a submeter suas demonstrações contábeis à auditoria.   

 Auditoria esta, realizada por auditores independentes, que devem 

estar registrados na Comissão de Valores Mobiliários (§ 3º do art. 177 da 

Lei n. 6.404/76 e art. 3º da Lei n.11.638/07). 

 Outros órgãos também estão relacionados aos auditores 

independentes como Ibracon, CFC e CRC. 

É importante destacar que o auditor independente pode fazer o uso 

do trabalho dos auditores internos da empresa que está sendo auditada, 

caso julgue necessário, como forma de obter evidência de auditoria e/ou 

utilizar estes profissionais para que prestem assistência direta, como 

membro da equipe, sob supervisão do auditor independente. 

Através de entendimento preliminar da entidade e do ambiente, 

inclusive do controle interno, o auditor independente julgará quanto a 

utilização do trabalho de auditoria interna, seguindo as premissas da NBC 
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TA 315 R1, que se trata da avaliação dos riscos de distorção relevante nas 

demonstrações contábeis. Desta forma proporcionará uma base para o 

planejamento e a implementação das respostas, caso houver riscos 

detectados de distorção relevante. Estes serão noticiados através de um 

parecer emitido pelo auditor independente. 

 

7. Auditoria Interna 
 

7.1 Conceito e Objetivo da Auditoria Interna 
 

A auditoria interna geralmente é executada por profissionais da 

própria empresa auditada, quando não há auditores internos no quadro de 

funcionários da corporação as funções da auditoria interna passam para 

auditores independentes contratados para este fim; estes ficam 

responsáveis por selecionar as informações a serem investigadas, em 

determinados períodos de tempo, analisando a execução das políticas, a 

legislação e a eficiência da empresa. É exercida tanto nas pessoas 

jurídicas de direito público, interno ou externo, quanto na de direito privado. 

A auditoria interna, através de suas atividades de 
trabalho serve à administração como meio de 
identificação de que todos os procedimentos internos e 
políticas definidas pela companhia, assim como os 
sistemas contábeis e de controle interno, estão sendo 
efetivamente seguidos e que as transações realizadas 
estão sendo refletidas contabilmente em concordância 
com os critérios previamente definidos. (ATTIE 1992, 
p.29) 

 

A Auditoria interna tem por função desenvolver um plano de ação 

que assista a organização ao alcance de suas finalidades através de uma 

abordagem sistêmica e disciplinada para a análise e aperfeiçoamento da 

eficácia dos processos, controle interno e de sistemas gestão com o intuito 

de agregar valor e melhorar as operações e resultados da corporação.  

De acordo com a NBC TA 610, a “função de auditoria interna é a 

atividade de avaliação estabelecida ou fornecida como um serviço para a 

entidade. Suas funções incluem, dentre outras: exame, avaliação e 

monitoramento da adequação e efetividade do controle interno.” 
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Sua área de atuação se estende a toda a área da empresa. 

Preocupa-se com a autenticidade dos números verificados, a 

economicidade, racionalização e produtividade. O auditor interno deve, 

portanto, se comprometer com as diretrizes e metas da empresa e auxiliar 

à gestão com informações relevantes e suficientemente embasadas para 

tomadas de decisões.  

O trabalho do auditor interno é uma atividade independente de 

avaliação (assurance) e assessoramento da entidade. 

Os serviços de avaliação (assurance) compreendem a avaliação 
objetiva da evidência pelo auditor interno, a fim de fornecer 
opiniões ou conclusões a respeito de uma entidade, operação, 
função, processo, sistema ou outros assuntos importantes.  A 
natureza e o escopo de um trabalho de avaliação (assurance) 
são determinados pelo auditor interno. IIA p.02 
 

De acordo com o IIA (p.02) “Os serviços de consultoria são, por 

natureza, de assessoria e geralmente são realizados a partir da solicitação 

específica de um cliente do trabalho.” Logo, a natureza e o escopo dos 

trabalhos de assessoria estão sujeitos a um acordo com o cliente que 

solicitou o trabalho. 

 A natureza dos serviços de consultoria e de assurance devem ser 

definidos no estatuto de auditoria interna. Trata-se de um documento 

formal que estabelece o objetivo, a autoridade, a responsabilidade e 

posição da atividade de auditoria interna dentro da organização. Também 

deve-se incluir os Princípios Fundamentais para Prática Profissional de 

Auditoria Interna, do Código de Ética, das Normas e da Definição de 

Auditoria Interna. A aprovação final deste estatuto é de responsabilidade do 

conselho. 

Como a atividade da auditoria é realizada nos mais variados 

ambientes culturais e legais, em organizações de diferentes estruturas, 

complexidade, portes e objetivos essas diferenças podem afetar a atividade 

de auditoria. Com toda essa diversidade a adesão às Normas 

Internacionais para o exercício da auditoria interna se faz necessário para 

garantir que haja um adequado desempenho das responsabilidades por 

parte deste profissional.  
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Através de uma abordagem sistemática o auditor interno executa 

testes de qualidade dos processos de gerenciamento de riscos, 

governança corporativa e de controle e com os resultados obtidos busca 

auxiliar a gestão através de um plano de ação com orientações e 

sugestões, direcionando a empresa a fim de alcançar os os seus objetivos. 

A Auditoria Interna compreende os exames, 
análises, avaliações, levantamentos e comprovações, 
metodologicamente estruturados para a avaliação da 
integridade, adequação, eficácia, eficiência e 
economicidade dos processos, dos sistemas de 
informações e de controles internos integrados ao 
ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a 
assistir à administração da entidade no cumprimento de 

seus objetivos. (NBC TI 01 p.05)  
 

Portanto, a auditoria interna funciona como instrumento de apoio à 

administração no cumprimento de seus objetivos estratégicos, através de 

exame de integridade, eficácia dos controles internos, informações físicas, 

operacionais, contábeis e financeiras em áreas-chave a fim de evitar 

situações que propiciem fraudes e desfalques, e de modo que assegure 

excelente custo de qualidade. 

A atividade da Auditoria Interna está estruturada em 

procedimentos, com enfoque técnico, objetivo, sistemático e 

disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da 

organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento 

dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da 

recomendação de soluções para as não-conformidades 

apontadas nos relatórios. (NBC TI 01 p.05) 

 

Pode-se então dizer que é papel da auditoria interna desempenhar 

atividades como: 

- Revisar e avaliar a eficácia, suficiência e aplicação dos controles 
contábeis, financeiros e operacionais. 

- Determinar a extensão do cumprimento das normas, dos planos 
e dos procedimentos vigentes. 

- Determinar a extensão dos controles sobre a existência dos 
ativos da empresa e da sua proteção contra todo tipo de perda. 

- Determinar o grau de confiança, das informações e dados 
contábeis e de outra natureza, preparados dentro da empresa. 

- Avaliar a qualidade alcançada na execução de tarefas 
determinadas para o cumprimento das respectivas 
responsabilidades. 

- Avaliar os riscos estratégicos e de negócio da organização.  
  (LISBOA, Ibraim, p.10) 
  

Os auditores internos devem exercer zelo profissional tanto no 

trabalho de assurance quanto no de consultoria, levando em consideração: 
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• A extensão do trabalho necessária para alcançar os objetivos 
do trabalho da auditoria.  
• A complexidade relativa, a materialidade ou a significância dos 
assuntos aos quais os procedimentos de avaliação (assurance) 
são aplicados. 
 • A adequação e a eficácia dos processos de governança, 
gerenciamento de riscos e controles.  
• A probabilidade de erros significativos, fraudes ou não 
conformidades. 
• O custo da avaliação (assurance) em relação aos potenciais 
benefícios. 
 As necessidades e as expectativas dos clientes, incluindo a 
natureza, o prazo e a comunicação dos resultados do trabalho. 
• A complexidade relativa e a extensão do trabalho necessária 
para alcançar os objetivos do trabalho. 
 • O custo do trabalho de consultoria em relação aos potenciais 
benefícios.  (IIA p.07) 
 

No Brasil foram estabelecidas normas e padrões aplicáveis às 

auditorias internas e que foram emitidas pelo CFC, estas tratam de normas 

profissionais e técnicas relativas ao exercício da auditoria interna. A norma 

profissional emitida pelo CFC através da Resolução CFC n.  781/95 (NBC 

PI 01) estabelece que o auditor interno, deve manter seu nível de 

competência técnico-profissional, salvaguardar sua autonomia profissional 

e discorre sobre algumas de suas responsabilidades funcionais. A norma 

técnica (NBC TI 01), aprovada através da Resolução CFC n. 986/03, é 

aplicável tanto a pessoas jurídicas de direito público quanto de direito 

privado, discorre sobre os objetivos da auditoria interna, planejamento de 

auditoria, documentação, riscos, procedimentos, amostragem e relatório. 

As normas estabelecidas pelo CFC não entram em conflito com 

entendimentos estabelecidos pelo IIA, apenas alguns aspectos discutidos 

pelo IIA não são considerados nas normas brasileiras emitidas pelo CFC. 

Portanto, o trabalho da auditoria interna deve adicionar valor à 

corporação e aos stakeholders quando considera estratégias, objetivos e 

riscos; se empenha para fornecer maneiras de aperfeiçoar os processos de 

governança, gerenciamento de riscos e controles; e quando oferece 

avaliação relevante de maneira a oferecer novos conhecimentos para a 

gestão e consideram o impacto futuro.  

 

7.2 Perfil do Auditor Interno 
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Para desempenharem eficazmente suas responsabilidades 

profissionais os auditores necessitam de um conjunto de habilidades e 

competências obtidos através de uma formação técnica e cultural sólida. 

 

Os auditores internos são encorajados a demonstrar sua 
proficiência obtendo as certificações e qualificações profissionais 
apropriadas, tais como o título de Certified Internal Auditor e 
outras certificações promovidas pelo The Institute of Internal 

Auditors (IIA) e outras organizações profissionais apropriadas. 
(IIA p.06) 

 

 Conforme o Código de Ética estabelecido pelo IIA é esperado dos 

auditores internos os seguintes princípios:  

1. Integridade: Essa é a base para que seja estabelecida confiabilidade 

no julgamento de seu trabalho. Devem conduzir suas atividades de 

maneira honesta e responsável. 

2. Objetividade: Os auditores internos não devem ser influenciados por 

interesses próprios nem de outrem na formulação de seus 

julgamentos. Cabe a este profissional postura de imparcialidade. 

3. Confidencialidade: Devem ser prudentes quanto a divulgação e 

proteção das informações recebidas, somente deve divulgá-las 

quando houver autorização apropriada, a não ser em casos 

específicos em que haja obrigação legal ou profissional.  

4. Competência: Devem exercer seus serviços de acordo com as 

Normas Internacionais para a Prática de suas atividades, se 

comprometer com o próprio desenvolvimento contínuo, se 

comprometer com os serviços ao qual tenha conhecimento e 

experiências suficientes para exercê-los. 

Portanto, cabe ao auditor durante o exercício de sua profissão ser 

objetivo, cético, íntegro, imparcial evitando qualquer conflito de interesses, 

ter zelo profissional devido, conhecimento, habilidades e outras 

competências necessárias ao desempenho de suas responsabilidades, 

além de estar comprometido com seu desenvolvimento profissional 

contínuo, sempre antenado às tendências mercadológicas. Além de manter 

um bom relacionamento com o auditado, respeitando os setores 

submetidos aos exames. 



21 
 

  

 

O auditor deve preocupar-se tanto com a produção de seu trabalho 

quanto com as pessoas ao qual lida, estabelecendo uma boa relação 

humana. A produção diz respeito ao seu know-how e alguns 

conhecimentos necessários para desempenhar seu trabalho, devendo ser, 

portanto tecnicamente competente. Adicionalmente o auditor precisa saber 

lidar com o auditado e estabelecer uma relação de confiança e de 

cooperação, através de boa comunicação e um relacionamento cortês, sem 

intimidá-lo e sem pressioná-lo. E da mesma forma o auditado não deve 

deixar de fornecer as informações necessárias ao trabalho de auditoria.  

Segundo a NBC PI 01 (p.02), “O auditor interno deve respeitar o 

sigilo relativo às informações obtidas durante o seu trabalho, não as 

divulgando para terceiros, sob nenhuma circunstância, sem autorização 

expressa da Entidade em que atua.” Ainda que tenha findado o vínculo 

empregatício ou contratual o sigilo deve ser mantido. 

 É importante que o executivo chefe de auditoria desenvolva e 

mantenha um programa de qualidade e melhoria que englobe todos os 

aspectos da auditoria interna. Este programa deve avaliar se a atividade de 

auditoria interna está em conformidade com as Normas e avaliar se os 

auditores internos observam o Código de Ética, além de avaliar a eficiência 

e a eficácia da auditoria interna e identificar oportunidades de 

aperfeiçoamento. 

Para isto, deve-se fazer avaliações internas, que supervisionem 

continuamente o desempenho da atividade de auditoria interna, além de 

realizar autoavaliações ou avaliações periódicas feitas por outras pessoas 

da organização com entendimento suficiente da atividade de auditoria 

interna; e também avaliações externas, realizadas uma vez a cada cinco 

anos por um avaliador, ou uma equipe de avaliação, qualificada, 

independente e externa à organização. 

A atividade de auditoria interna é gerenciada eficazmente 
quando:  
 
• Ela cumpre o propósito e a responsabilidade incluídos no 
estatuto de auditoria interna.  
• Ela está em conformidade com as Normas.  
• Seus membros individuais demonstram conformidade com o 
Código de Ética e com as Normas. 
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• Ela considera tendências e questões emergentes que podem 
impactar a organização. (IIA p.10) 
 
 

7.3 Departamento de Auditoria Interna  
 
 

O departamento de Auditoria Interna dentro da organização deve 

situar-se em tal posição, no nível hierárquico, que permita o cumprimento 

de suas responsabilidades. 

Conforme Almeida (2012), em uma estrutura organizacional, o 

Departamento de Auditoria ficaria situado da seguinte maneira: 

 

Figura 1. Posicionamento do Departamento de Auditoria Interna na Organização. 

 

Fonte: Adaptado de Almeida, (2012, p.05).  

 

É importante destacar que o auditor interno não exerce nenhuma 

relação direta ou indireta com os demais departamentos e com os outros 

integrantes da empresa no qual as respectivas atividades serão verificadas, 

é um trabalho de cooperação mútuo em que o objetivo fim é o de prestar 

contas dos resultados à alta administração. O nível ao qual a auditoria 

interna se reporta demonstra seu grau de independência e autonomia. O 

auditor interno tem a liberdade para examinar vertical e horizontalmente as 

ações empresariais. Na figura 1 percebe-se que é um departamento 

independente e essa independência é vital para que haja sucesso no 
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exercício de seu trabalho. Encontra-se subordinado apenas à presidência 

da entidade, tornando-o mais autônomo e também independente.  

O departamento de auditoria interna geralmente é composto por: 

auditores internos juniores, plenos, seniores, supervisores e gerentes. 

Cada qual com sua função de acordo com suas habilidades e experiências. 

 

8. Etapas do Ciclo de Vida da Auditoria Interna 

 

As etapas do ciclo de vida da auditoria interna podem ser 

classificadas em: planejamento, execução, relatório e follow up.  

 

8.1 Planejamento de Auditoria Interna 
 

  O planejamento do trabalho da Auditoria Interna compreende os 
exames preliminares das áreas, atividades, produtos e 
processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser 
realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
administração da entidade. (NBC TI 01, p.06) 

 
Essa fase é crucial para o sucesso do trabalho a ser executado. Pois 

através do planejamento será desenhado o programa de auditoria que será 

realizado, onde serão definidos os objetivos, a amplitude, a alocação de 

recursos e o período em que o trabalho será executado. O plano também 

deve considerar as estratégias, objetivos e riscos da corporação que sejam 

relevantes para o trabalho. Evitando desperdício de recursos, retrabalho e 

tempo. Todas as atividades relevantes que possam interferir no 

cumprimento do objetivo da empresa devem ser objetos de preocupação 

para o auditor.   

Segundo a NBC TA 300 R1 (2016, p. 02) “o objetivo do auditor é 

planejar a auditoria de forma a realizá-la de maneira eficaz.” O plano deve 

ser submetido previamente ao conselho de administração ou à presidência 

para conhecimento e posterior aprovação. 

Ainda nesta etapa a equipe de auditoria interna deve preparar o 

plano de trabalho por escrito para cada trabalho de auditoria que será 

realizado. Deve avaliar previamente os riscos ao qual o trabalho está 
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sujeito. Estes riscos estão relacionados à possibilidade de que não se atinja 

os objetivos do trabalho, deve-se, portanto, verificar o volume, 

complexidade das operações e a necessidade do uso do trabalho de 

especialistas. 

Além dos fatores relevantes na execução dos trabalhos citados 

acima, segundo a NBC TI 01, o planejamento deve considerar: 

a) o conhecimento detalhado da política e dos instrumentos de 
gestão de riscos da entidade; 
b) o conhecimento detalhado das atividades operacionais e dos 
sistemas contábil e de controles internos e seu grau de 
confiabilidade da entidade;  
c) a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos 
de auditoria interna a serem aplicados, alinhados com a política 
de gestão de riscos da entidade;  
d) a existência de entidades associadas, filiais e partes 
relacionadas que estejam no âmbito dos trabalhos da Auditoria 
Interna; 
e) o conhecimento do resultado e das providências tomadas em 
relação a trabalhos anteriores, semelhantes ou relacionados;   

 

Cabe ao executivo chefe de auditoria determinar um plano baseado 

em riscos incorridos à empresa para que as prioridades da atividade sejam 

traçadas de maneira sólida com as metas da organização.  

Conforme estabelece o IIA: 

“Para desenvolver o plano baseado em riscos, o 
executivo chefe de auditoria se reúne com a alta administração e 
o conselho e obtém um entendimento das estratégias, objetivos-
chave de negócios, riscos associados e processos de 
gerenciamento de riscos da organização. O executivo chefe de 
auditoria deve revisar e ajustar o plano conforme necessário, em 
resposta às mudanças do negócio, riscos, operações, 
programas, sistemas e controles da organização.”  (IIA p.10) 

 

Como parte do planejamento é preciso fazer análise crítica dos 

sistemas de controle interno, analisar as etapas envolvidas e os objetivos 

dos processos e dos subprocessos garantindo que não haja 

comprometimento da sua eficácia.     

Para isso, classifica-se as informações examinadas quanto ao nível 

de risco em baixo, médio ou alto, mensurando-o e considerando a real 

probabilidade de sua ocorrência e o quanto ele impacta a empresa, 

constatando seu grau de relevância.  

Ainda de acordo com o IIA (p.14), os auditores internos devem 

considerar alguns pontos na fase de planejamento. São eles:  
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• As estratégias e objetivos da atividade que está sendo revisada 
e os meios pelos quais a atividade controla seu desempenho. 
• Os riscos significativos para os objetivos, recursos e operações 
da atividade e os meios pelos quais o impacto potencial dos 
riscos é mantido em um nível aceitável.  
• A adequação e a eficácia dos processos de governança, 
gerenciamento de riscos e controles da atividade, 
comparativamente a uma estrutura ou modelo compatível. 
• As oportunidades para se fazer melhorias significativas nos 
processos de governança, gerenciamento de riscos e controles 
da atividade.  
 

Torna-se imprescindível que haja conhecimento minucioso da 

política e dos instrumentos de gestão de risco da entidade, das atividades 

operacionais, dos sistemas contábil e de controles internos, o grau de 

segurança dessas informações e ter clareza quanto às expectativas da 

entidade perante o trabalho a ser executado. 

É importante que o planejamento e programas sejam revisados e 

atualizados sempre que necessário. 

O executivo chefe de auditoria deve comunicar o 
planejamento da atividade de auditoria interna e os 
requerimentos de recursos, incluindo alterações interinas 
significativas, à alta administração e ao conselho para revisão e 
aprovação. O executivo chefe de auditoria deve também 
comunicar o impacto das limitações de recursos. (IIA, 2017, 
p.11) 

 

Também é responsabilidade do executivo chefe assegurar que os 

recursos de auditoria interna sejam apropriados, suficientes e eficazmente 

aplicados para o cumprimento do planejamento. O planejamento serve 

como guia e meio de controle de execução do trabalho, que é a etapa 

seguinte. 

Dessa forma, um planejamento bem elaborado minimiza os riscos 

do trabalho ser ineficaz e ineficiente. 

 

8.2 Execução 
 

Essa fase é habitualmente chamada de trabalho de campo, é nesta 

etapa que se aplica o programa de auditoria. A equipe de auditoria deve 

realizar uma reunião com o auditado para esclarecer os objetivos do 

trabalho a ser executado.  
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A execução da auditoria interna pode ser realizada pela coleta de 

informações como: revisão de registros ou documentos, inspeção de ativos 

tangíveis, indagação, reexecução, recálculo, análise de dados de 

processos chave ou até mesmo observação de uma atividade em 

execução e processos analíticos. Através de avaliações o auditor realiza 

observações acerca do caráter contábil, financeiro e operacional para que 

no final do seu trabalho possa opinar sobre os fatos constatados. O foco 

dessa etapa é coletar evidências. Através das informações adquiridas o 

auditor toma nota das constatações.  

É neste momento que serão registradas as não conformidades, ou 

seja, a coleta de informações possibilita ao auditor constatar situações que 

ocorreram em desacordo com os procedimentos e normas padronizados.  

O executivo chefe de auditoria deve reportar 
periodicamente à alta administração e ao conselho sobre 
o propósito, a autoridade e a responsabilidade da 
atividade de auditoria interna e o desempenho em relação 
ao seu planejamento e sobre a conformidade com o 
Código de Ética e as Normas. Os reportes devem também 
incluir questões de riscos e de controles significativos, 
incluindo os riscos de fraude, os assuntos de governança 
e outros assuntos que requerem a atenção da alta 
administração e/ou do conselho. (IIA p.11) 

 

Há limitações inerentes à auditoria, que pode não conseguir 

identificar distorções relevantes como erros, falhas, resultantes de fraudes 

ou não. A existência de sistema de controle eficaz reduz esses riscos. 

Embora, qualquer controle interno possa se tornar ineficaz caso haja 

conluio entre empregados e a própria administração, funcionários 

inadequadamente instruídos sobre as normas internas e até mesmo a 

negligência dos funcionários na execução de suas atividades rotineiras. 

 

8.2.1 Procedimentos de Auditoria Interna 
 

 
A partir do planejamento de auditoria o auditor irá julgar com base 

em prévia avaliação dos riscos envolvidos, circunstâncias e prioridades 

quais procedimentos serão utilizados para execução do plano da auditoria. 

Estes procedimentos constituem exames e investigações, incluindo os 
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testes substantivos que visam a obtenção de evidência quanto à 

suficiência, precisão e legitimidade dos dados produzidos pelos sistemas 

de informação da empresa e os testes de observância que visam obter 

segurança razoável de que os controles internos estão em efetivo 

desempenho. 

Diz-se segurança razoável, pois ao determinar a extensão de um 

teste de auditoria ou um método de seleção de elementos a serem 

testados podem ser empregadas técnicas de amostragem. Embora estas 

técnicas selecionem itens com maior grau de relevância, pode-se não 

detectar ou verificar alguma inconformidade.  

Sobre os procedimentos da auditoria a NBC TI 01 discorre: 

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.  

 

Para que se possa ratificar as informações apresentadas dois grandes 

conjuntos de testes são aplicados: testes de observância e testes 

substantivos.  

Os testes de observância são mais utilizados pela auditoria interna, 

já que o principal objetivo é verificar se os controles internos estão em 

conformidade. Pois, pode acontecer de o controle interno descrito no 

manual de procedimentos da empresa ser totalmente diferente na prática. 

Logo, o auditor deve avaliar o sistema que é efetivamente praticado no 

controle interno da empresa. Este procedimento comumente é realizado 

através de observação da execução das atividades pelos funcionários e da 

inspeção de documentos e registros.  

De acordo com a NBC TI 01 item 12.2.3.2, devem ser considerados 

os seguintes procedimentos na aplicação dos testes de observância: 

a) inspeção – verificação de registros, documentos e ativos 
tangíveis; 

b) observação – acompanhamento de processo ou procedimento 
quando de sua execução; e 

c) investigação e confirmação – obtenção de informações perante 
pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e 
das operações, dentro ou fora da entidade. 
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Os testes de observância objetivam verificar a existência, a efetividade, 

conformidade e confiabilidade do controle interno da corporação, inclusive 

quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da 

entidade, ao passo que os testes substantivos definem o volume de testes 

que serão aplicados. 

A NBC TI 01, denomina os testes substantivos como os testes que “visam 

à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos 

dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade.” 

Através destes procedimentos é possível testar a qualidade dos controles 

internos, sua eficácia e eficiência e captar informações relevantes para 

fundamentar com bases sólidas conclusões e recomendações à gestão da 

empresa. 

O processo de obtenção e avaliação das informações 
compreende:  
 
I – a obtenção de informações sobre os assuntos relacionados 
aos objetivos e ao alcance da Auditoria Interna, devendo ser 
observado que: 
a) a informação suficiente é aquela que é factual e convincente, 
de tal forma que uma pessoa prudente e informada possa 
entendê-la da mesma forma que o auditor interno; 
 b) a informação adequada é aquela que, sendo confiável, 
propicia a melhor evidência alcançável, por meio do uso 
apropriado das técnicas de Auditoria Interna; 
c) a informação relevante é a que dá suporte às conclusões e às 
recomendações da Auditoria Interna;  
d) a informação útil é a que auxilia a entidade a atingir suas 
metas. 
II – a avaliação da efetividade das informações obtidas, mediante 
a aplicação de procedimentos da Auditoria Interna, incluindo 
testes substantivos, se as circunstâncias assim o exigirem. (NBC 
TI 01 p. 7 e 8) 
 

Ainda de acordo com a NBC TI 01, item 12.2.3.8: 
 

No trabalho da Auditoria Interna, quando aplicável, deve ser 
examinada a observância dos Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, das Normas Brasileiras de Contabilidade e da 
legislação tributária, trabalhista e societária, bem como o 
cumprimento das normas reguladoras a que estiver sujeita a 
entidade.  

  
Cabe ao auditor analisar e testar a eficácia, suficiência e execução dos 

controles contábeis, operacionais e financeiros. Adicionalmente se faz 

necessário avaliar a qualidade da execução de tarefas chave, verificar se 
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estão em conformidade e a aderência estão sendo devidamente 

cumpridos. 

 

8.3 Relatório 
 

O relatório é o documento pelo qual a Auditoria Interna expõe o 

desfecho dos seus trabalhos, de maneira objetiva e imparcial de forma a 

expressar suas conclusões, recomendações e ações que devem ser 

tomadas pela administração da entidade. 

Conforme expressa a NBC TI 01, item 12.3, o relatório da Auditoria 

Interna deve abordar, no mínimo, os seguintes pormenores: 

a) o objetivo e a extensão dos trabalhos; 
b) a metodologia adotada; 
c) os principais procedimentos de auditoria aplicados e sua 
extensão; 
d) eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de 
auditoria; 
e) a descrição dos fatos constatados e as evidências 
encontradas; 
f) os riscos associados aos fatos constatados; e 
g) as conclusões e as recomendações resultantes dos fatos 
constatados. 

   
O relatório não só sugestiona ações corretivas como também se 

antecede a fatos que podem gerar prejuízos a entidade, então, quando 

houver detecção de provável dano, o auditor opina sobre ações 

preventivas.  

 É importante que seja avaliado pelo auditor a necessidade de 

emissão de relatório parcial, caso sejam constatadas impropriedades, 

irregularidades e/ou ilegalidades que demandem medidas imediatas e que 

não possam aguardar o trabalho final dos exames. 

 

A comunicação final dos resultados do trabalho deve incluir as 
conclusões aplicáveis, assim como as recomendações e/ou 
planos de ação aplicáveis. Quando apropriado, a opinião dos 
auditores internos deveria ser fornecida. Uma opinião deve levar 
em consideração as expectativas da alta administração, 
conselho e outras partes interessadas e deve estar suportada 
por informação suficiente, confiável, relevante e útil. (IIA p.17) 
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Para Jund (2007), o trabalho de auditoria visa, entre outros 

resultados o de: 

● Simplificar procedimentos e por consequência otimizar 

custos; 

● Aperfeiçoar a execução e a eficiência das áreas; 

● Retificar problemas organizacionais, funcionais e/ou 

operacionais; 

● Otimizar a aplicação da legislação fiscal e seus custos; 

● Aprimorar a qualidade e velocidade de informações para 

tomada de decisões gerenciais. 

É através dos resultados gerados no relatório que a alta 

administração terá subsídios suficientes para orientação de melhores 

práticas e medidas que devam ser implantadas. Com isso, poderá tomar 

decisões mais assertivas.   

Como estabelece Crepaldi e Crepaldi (2016) os relatórios devem 

abranger realizações dignas de nota e enfatizar principalmente as 

melhorias, em vez de críticas. 

  

8.4 Follow-up 
 

Esta etapa consiste na auditoria das ações corretivas que foram 

implementadas no prazo e na forma devida pela alta administração após a 

emissão do relatório do auditor com suas sugestões perante as distorções 

relevantes detectadas. É estabelecido com a entidade um prazo para que 

AS medidas sejam tomadas. Além de ser estabelecido entre o auditado e o 

auditor uma meta e um período para medi-la. 

Após implementadas as ações, cabe ao auditor realizar novos testes 

e simulações necessários para obter certeza de que a implantação foi feita 

de maneira correta. Caso as medidas sugeridas não tenham sido aplicadas 

pelos respectivos responsáveis, o risco por não ter tomado as providências 

devidas passa a ser da administração, isentando, portanto, o auditor. Logo, 

o auditor interno verifica se foram tomadas as providências necessárias a 

respeito das descobertas apontadas e se tiverem sido implementadas, 



31 
 

  

 

verifica se estão em conformidade, são eficazes e estão trazendo 

melhorias significativas à entidade. 

A auditoria interna deverá manter um banco de dados 
com as constatações e recomendações contidas nos seus 
relatórios, catalogados por área (diretoria, departamento, divisão, 
gerências, etc.), para que, regularmente, por meio de auditorias 
denominadas follow-up, possa saber das providências tomadas 
pelos responsáveis e suas consequências. (PEREZ JUNIOR et 
al., 2011) 

 

 O follow-up acaba se tornando um indicador da importância do 

trabalho da auditoria. O cumprimento das ações corretivas indica que a 

área auditada reconheceu a devida importância e necessidade de realizá-

las. Essas ações corretivas que tenham significativa importância devem ter 

como indicador da sua efetividade os ganhos para a entidade, seja em 

aumento de receita, melhorias operacionais, no processo, no controle e/ou 

extinção de perdas financeiras. Esta acaba sendo uma importante maneira 

para mensurar a contribuição de auditoria como forma de gerar valor para a 

entidade.  

 

9. Documentação de Auditoria  
 

Como parte do processo de trabalho deve-se documentar o 

planejamento e as atividades examinadas por meio de papéis de trabalho, 

elaborados em ambiente físico ou eletrônico, que devem ser organizados e 

arquivados. Após a conclusão do trabalho, o auditor interno deve preparar 

o plano de ação compilando as mudanças que devam ser estabelecidas e 

acompanhar a implementação para que o processo de mudança seja 

executado conforme o esperado.  

Sendo assim, todas as evidências que durante o recolhimento de 

documentos, fatos, informações e provas que darão suporte à opinião do 

auditor ao decorrer do seu trabalho deverão ser arquivadas de maneira 

organizada, como forma de registro de seu trabalho. Desta forma, os 

papéis de trabalho compõem a documentação preparada pelo auditor ou 

fornecida a ele na execução da auditoria. 
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Esses documentos devem ter detalhes suficientes e serem 

compreensíveis acerca do planejamento da auditoria, sobre como as 

técnicas e procedimentos foram aplicados e se as normas foram 

respeitadas para que o auditor pudesse chegar a sua opinião final. 

Segundo a NBC TI 01 (p.05), os papéis de trabalho: 

[...] Devem ter abrangência e grau de detalhe suficientes 
para propiciar a compreensão do planejamento, da natureza, da 
oportunidade e da extensão dos procedimentos de auditoria interna 
aplicados, bem como do julgamento exercido e do suporte das 
conclusões alcançadas. 

 

Segundo Franco e Marra, (2000, p.316), os papéis de trabalho tem 

como finalidade “servir como base de sustentação da opinião do auditor”.  

Os documentos de trabalho analisados pelo auditor são 

classificados em:  

a) Correntes ou transitórios: Estes são utilizados apenas em um 

exercício social objeto da auditoria. À exemplo, extratos 

bancários e questionário de controle interno. 

b) Permanentes: Estes são utilizados em mais de um período, 

desde que não haja alterações. À exemplo, Estatuto Social, 

Manuais de procedimentos internos e legislações específicas 

aplicáveis à empresa auditada. 

 A quantidade de documentação dos controles internos e do 

gerenciamento de riscos varia de uma empresa para outra, pois irá 

depender do tamanho e complexidade da entidade auditada. 

 Somente devem ser elaborados os papéis de trabalho que têm uma 

finalidade útil.  Logo, todas as atividades relevantes realizadas durante o 

trabalho de auditoria e o planejamento devem ser registrados por meio da 

documentação de auditoria, os procedimentos utilizados, as evidências e 

conclusões alcançadas.  

É importante que sejam feitas revisões periodicamente dos papéis 

de trabalho de modo a garantir que o serviço tenha sido executado 

conforme o planejamento, as normas de auditoria e os procedimentos de 

forma correta. 

 



33 
 

  

 

10. Gerenciamento de Riscos da Auditoria Interna 
 

Conforme cita IIA em sua declaração de posicionamento (2013) há 

três linhas de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles. A 

primeira linha de defesa no processo de gerenciamento de risco e controle 

da organização é a gerência operacional, esta é responsável por identificar, 

avaliar, controlar e mitigar os riscos, deve orientar no desenvolvimento e na 

implantação de políticas e procedimentos internos garantindo que as 

atividades estejam de acordo com as metas, objetivos e a estratégia do 

negócio. Na segunda linha estão localizadas as funções de gerenciamento 

de riscos e conformidade, estas funções podem variar de empresa para 

empresa, mas suas atribuições incluem a gestão financeira, compliance, 

gestão de riscos, qualidade, segurança da informação e monitoramento de 

controles internos. Sua função específica é dar suporte ao negócio, ou 

seja, à gestão e ao processo de Governança Corporativa. A auditoria 

interna é a terceira linha de defesa, esta possui a independência que a 

segunda linha não possui, pois precisa validar a eficiência dos processos 

com a primeira linha. A auditoria interna realiza avaliações abrangentes 

baseadas no maior nível de independência e objetividade dentro da 

organização, suas avaliações são sobre a eficácia da governança, 

gerenciamento de riscos e controles internos incluindo a maneira como as 

outras linhas de defesas alcançam os objetivos de gerenciamento de riscos 

e controles.  

Faz-se necessário que a auditoria interna esteja atenta tanto ao 

potencial nível de ocorrência de fraude e erros quanto a forma com que a 

empresa gestiona este risco para que possa avaliar sua eficácia. Cabe a 

auditoria assistir à organização perante a identificação e posteriormente 

avaliação dos riscos significativos ao qual a entidade encontra-se sujeita.  

O auditor deve, portanto, realizar avaliação da efetividade do 

sistema de gerenciamento de risco, analisar o quanto esses riscos expõem 

a governança corporativa, as operações e os sistemas de informação 

financeiro e operacional da entidade.   

A definição de gerenciamento de risco pelo COSO (p.04) é:  
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O gerenciamento de riscos corporativos é um processo 

conduzido em uma organização pelo conselho de administração, 

diretoria e demais empregados, aplicado no estabelecimento de 

estratégias, formuladas para identificar em toda a organização 

eventos em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os 

riscos de modo a mantê-los compatível com o apetite a risco da 

organização e possibilitar garantia razoável do cumprimento dos 

seus objetivos.  

 

É importante utilizar critérios adequados para realizar a avaliação 

quanto ao gerenciamento de riscos. Pires (2010 p.17) salienta que: 

 

“As empresas não estão todas expostas aos mesmos tipos de 
risco, pois estas têm diferentes características em função do 
setor em que uma organização se insere e das suas próprias 
especificidades como sejam a sua estrutura organizacional ou a 

estratégia por si seguida”. 
 

Desta forma, pode-se depreender que há diferentes tipos de riscos, 

com características distintas em razão do ambiente empresarial em que a 

companhia atua e das próprias características operacionais. Portanto, cada 

tipo de companhia está sujeita a riscos diferentes. 

Conforme estabelece o COSO (p.06), há oito componentes do 

gerenciamento de riscos corporativos inter-relacionados, que se originam 

com base na maneira como a administração gerencia a organização, e que 

se integram ao processo de gestão. Esses componentes são os seguintes: 

ambiente interno, fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliação 

de riscos, resposta ao risco, atividade de controle, informações e 

comunicação e monitoramento. 

 O IIA (p.13) discorre que “Os processos de gerenciamento de riscos 

são monitorados através de atividades contínuas de gerenciamento, de 

avaliações específicas ou de ambos.” 

O auditor interno, portanto, atua no auxílio à administração no 

estabelecimento ou na promoção de melhorias dos processos de 

gerenciamento de riscos, entretanto estão isentos da responsabilidade pela 

administração do gerenciamento desses riscos. 
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11. Relação entre Controle Interno e Auditoria Interna 
 

O controle interno é uma das primeiras avaliações dos auditores 

internos quando inicia o trabalho de campo, através de revisão e 

apreciação do mesmo. De acordo com as avaliações realizadas 

previamente na fase de planejamento, quanto mais eficientes os controles 

internos forem considerados menores serão os testes de auditoria sobre 

eles.  

Conforme estabelece a NBC TA 305 R1: 

 

O controle interno é o processo planejado, implementado 
e mantido pelos responsáveis da governança, administração e 
outros funcionários para fornecer segurança razoável quanto à 
realização dos objetivos da entidade no que se refere à 
confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e eficiência 
das operações e conformidade com leis e regulamentos 
aplicáveis.  

 

A administração da entidade é a responsável por manter o sistema 

de controle interno, por verificar o cumprimento por parte dos funcionários e 

por alterá-lo conforme vise necessidade de adaptá-lo devido a mudanças 

circunstanciais.  

Para Tonnera (2013) a auditoria interna é responsável por monitorar 

todos os controles internos definidos pela gestão e avaliar as melhores 

práticas do mercado para propor melhorias para este sistema de gestão.  

O Instituto Americano dos Contadores Públicos Certificados apud 

Crepaldi (2011) define que o controle interno da entidade tem como 

premissa proteger as informações geradas, salvaguardar ativos, verificar a 

exatidão e fidelidade dos dados contábeis, desenvolver a eficiência nas 

operações e estimular o seguimento das políticas administrativas 

prescritas. Garantindo segurança, agilidade e confiabilidade e que por 

consequência contribui com a gestão da empresa. Já o papel da auditoria 

interna é fazer a revisão, avaliação e acompanhamento desses controles 

internos, verificando se estes estão cumprindo as políticas traçadas pela 

administração e as normas fundamentadas em lei para cada atividade. 

De acordo com Crepaldi (2011) a estrutura do controle interno 

abrange:  
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● Ambiente de controle: deve demonstrar o grau de 

comprometimento em todos os níveis da administração 

assegurando qualidade do controle interno;  

● Mapeamento e avaliação de riscos: é a identificação dos 

eventos ou das condições que podem afetar a qualidade da 

informação contábil e análise da relevância dos riscos 

identificados; 

● Procedimentos de controle: medidas e ações estabelecidas 

para prevenir e detectar os riscos inerentes ou potenciais à 

tempestividade, à fidedignidade e precisão da informação 

contábil; 

● Informação e comunicação: o sistema de informação e 

comunicação deve identificar, armazenar e comunicar toda a 

informação relevante; e 

● Monitoramento: compreende o acompanhamento das 

presunções do controle interno, de modo que assegure a sua 

adequação aos objetivos, ambiente, aos recursos e aos 

riscos. 

Como estabelece o COSO “O controle interno é parte integrante do 

gerenciamento de riscos corporativos.” 

 

“Um sistema de controle interno bem desenvolvido pode incluir o 
controle orçamentário, custos-padrão, relatórios operacionais 
periódicos, análises estatísticas, programas de treinamento de 
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, 2000 apud. FILHO, JACQUES e MARIAN, 2005 p.111) 

 

 É importante ressaltar que para que um sistema de controle interno 

funcione de maneira adequada há de se depender tanto do sistema quanto 

dos profissionais que o operam, estes precisam estar capacitados e 

treinados, e que estejam envolvidos com todas as esferas da organização, 

da operação até a direção. 
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12. Governança Corporativa 
 

A governança corporativa pode ser definida como um sistema 

constituído por processos, condutas, costumes e políticas a partir do qual 

uma entidade é dirigida, monitorada e incentivada. 

O IIA (p.23) define a governança como: “Combinação de processos 

e estruturas implantadas pelo conselho para informar, dirigir, administrar e 

monitorar as atividades da organização com o intuito de alcançar os seus 

objetivos.” 

O IBCG, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, estabelece 

4 princípios básicos da governança corporativa. São eles: 

●  Transparência: Consiste na disponibilização de informações de 

interesse dos stakeholders, não apenas as impostas por lei, 

incluindo também as que norteiam a ação gerencial e que conduzem 

à preservação e à otimização do valor da entidade; 

● Equidade: Consiste no tratamento justo de todos os sócios e demais 

stakeholders se tratando de deveres, direitos, necessidades, 

interesses e expectativas; 

● Prestação de contas (accountability): Caracteriza-se pela prestação 

de contas de maneira compreensível, concisa e apropriada; e 

● Responsabilidade corporativa: Consiste no zelo pela viabilidade 

econômico-financeira das organizações, e considerar todo o capital 

da empresa, seja intelectual, humano, financeiro, entre outros. 

O papel da auditoria interna na estrutura da governança é o de 

auxiliar a organização no alcance de seus objetivos, de modo sistemático e 

disciplinado apresentando suas avaliações e melhorias na eficácia do 

processo de governança da empresa. 

O IIA (p.12) estabelece que a atividade de auditoria interna deve 

avaliar e propor recomendações apropriadas para melhorar os processos 

de governança da organização para: 

 

•Tomar decisões estratégicas e operacionais. 
•Supervisionar o gerenciamento de riscos e controles. 
•Promover a ética e os valores apropriados dentro da 
organização. 
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• Assegurar o gerenciamento eficaz do desempenho 
organizacional e a prestação de contas.  
• Comunicar as informações relacionadas aos riscos e aos 
controles às áreas apropriadas da organização.  
• Coordenar as atividades e a comunicação das informações 
entre o conselho, os auditores externos e internos, outros 
prestadores de avaliação e a administração.  

 

   Ainda de acordo com o IIA (p.13) a atividade de auditoria interna 

deve avaliar as exposições a riscos relacionadas à governança, às 

operações e aos sistemas de informação da organização, em relação a:  

 
• Alcance dos objetivos estratégicos da organização. 
• Confiabilidade e integridade das informações financeiras e 
operacionais.  
• Eficácia e eficiência das operações e programas.  
• Salvaguarda dos ativos.  
•Conformidade com leis, regulamentos, políticas, procedimentos 
e contratos.  

 

A prática da governança gera valor tanto a empresas familiares 

quanto a multinacionais. Tornando-se importante para a clareza e a 

transparência das informações empresariais, além de englobar o 

alinhamento dos interesses dos stakeholders. 

Portanto, pode-se dizer que a auditoria é um desdobramento da 

governança corporativa e que se torna importante instrumento para garantir 

as conformidades empresariais durante uma auditoria externa. 

13. Processo Decisório 

13.1 Conceitos e Considerações 

 
Uma decisão é um processo de escolha dentre algumas alternativas 

para enfrentar um problema.  

Segundo Cruz, Barreto e Fontanillas (2014) de acordo com as 

premissas de Simon discorre sobre a teoria da decisão, esta pode ser 

dividida nas seguintes etapas, sendo que cada uma teria influência sobre a 

outra, construindo assim o termo processo decisório: primeiramente deve-

se haver a preparação da situação, após esta etapa o problema é 

analisado e definido, define-se também os objetivos, busca-se alternativas 

para a solução, exames são feitos e as alternativas são comparadas para 
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que seja selecionada a mais adequada, após escolhida, a melhor 

alternativa é implementada.  

É evidente que nem todas as etapas acontecem durante uma 

decisão, já que nem todos os problemas são semelhantes, em alguns 

casos é necessário empreender uma ampla busca de alternativas enquanto 

outros, menos complexos, essa busca é minimizada. A tomada de decisão 

torna-se um processo e para chegar a uma alternativa viável pode-se 

demorar algum tempo até que se tenha maior convicção possível.  

Simon desenvolveu importantes estudos sobre a tomada de decisão 

e segundo ele, há alguns tipos de decisões:  

 

a. Programadas: Calcadas em alguns regulamentos vigentes, são 
importantes  
no conjunto, porém formuladas nos patamares mais baixos da 
empresa, sendo assim decisões que visam a atividades-meio. 

b. Não programadas – Decisões mais complexas, formuladas para 
resolver situações novas, as quais exigem tempo e atenção do 
alto escalão e visam aos fins da empresa. 

c. Imediatas – Decisões que exigem respostas rápidas. 
d. Premeditadas – Decisões com objetivo determinado. 
e. Improvisadas: Decisões tomadas quando os problemas não são 

resolvidos e exigem uma medida qualquer em que não se sabe, 
ao certo, seus resultados. SIMON (1974 apud. CRUZ, 
BARRETO e FONTANILLAS 2014, p.42 e 43) 

 

Ainda de acordo com Simon (1974 apud. Cruz, Barreto e Fontanillas 

p.43 e 44), há outras constatações acerca do tomador de decisão: 

 

a. Racionalidade limitada – Presente em todo processo 
decisório, pois nenhum ser humano é capaz de levantar e 
analisar todas as variáveis que envolvem um problema; assim, a 
racionalidade da decisão envolve apenas o que o decisor é 
capaz de “processar”, estando limitada a essa questão.  
b. Relatividade das decisões – Consequência da racionalidade 
limitada. Como a racionalidade é limitada à percepção do 
decisor, a solução não seria necessariamente ótima em termos 
gerais, mas em relação somente ao que foi verificado. Além 
disso, à medida que ações se tornam reais, a implantação da 
decisão reduz, amplia ou simplesmente modifica alternativas ou 
cursos de ação. 
c. Hierarquização das decisões – O processo de planejamento 
das ações requer uma hierarquização de importância para as 
decisões. Desse modo, são discutidos, em primeiro lugar, os 
rumos da empresa (visão e missão, por exemplo) para que 
depois sejam elaborados e decididos os planos (planejamento 
tático), as metas e os indicadores. Por fim, serão decididas as 
ações diárias para execução imediata. 
d. Racionalidade administrativa – O homem é visto como um ser 
administrativo, voltado para o desempenho de uma função na 
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organização. A ideia é que o norteador de sua racionalidade seja 
a empresa que ele representa. 
e. Influência organizacional – A cultura, os valores, as crenças e 
os princípios que a empresa valoriza poderão ser identificados 
por meio do decisor. Essa ressalva explica o fato de muitas 
empresas buscarem serviços de consultoria para ter uma visão 
externa da própria realidade, a fim de evidenciar os “vícios”. 
 

Espera-se que as decisões tomadas dentro da organização tenham 

racionalidade e embora não se possa pensar muitas vezes nas mais 

variadas alternativas para se buscar a melhor decisão, esta deve ter 

fundamentos e seguir objetivos propostos previamente para que se possa 

estabelecer dentro do desejável a melhor alternativa possível, ou seja, 

acaba por se tornar a alternativa mais adequada entre as disponíveis. 

 

O processo decisório racional exige que, primeiramente, o de- 
cisor estabeleça um objetivo a ser alcançado ou defina um pro- 
blema que precisa ser resolvido. Em seguida, partindo da pre- 
missa de que não existe, a priori, apenas um caminho para que 
o objetivo seja alcançado ou o problema resolvido, o decisor 
deve estabelecer as alternativas; o terceiro passo é avaliar e 
medir as consequências de cada uma das alternativas e, por fim, 
escolher a melhor. (Cruz, Barreto e Fontanillas, 2014, p. 154). 
 
Figura 2 - A tomada de decisão e a ajuda ao decisor. 

 

Fonte: (Freitas, 1993 apud. Klaudis e Freitas 1995 p. 05)  
 

A figura 2 representa o processo de tomada de decisão dentro das 

empresas, Freitas considera algumas variáveis importantes e que de 

alguma forma cercam o decisor durante o processo de escolha.   

Alguns critérios também devem ser adotados como forma de 

ferramenta que auxiliam na melhor forma de tomar decisões. 
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De acordo com Roy e Bouyssou (1993) para uma correta definição 

dos critérios, é preciso que eles: 

• descrevam completamente o problema, sendo, portanto, 
abrangentes; 
• sejam coerentes (se uma alternativa é melhor individual- 
mente em todos os critérios, no geral ela também deve ser 
melhor); 
• não sejam redundantes – para tanto é necessário eliminar 
os critérios fúteis ou repetitivos. 

 

Cabe ressaltar que descrever completamente um problema não 

pode ser uma ação tão demorada a ponto de gerar custo causado por um 

processo decisório extenso e tardio. Então, pode-se dizer que estabelecer 

critérios se torna um guia para o tomador de decisão, para que a alternativa 

escolhida se enquadre no objetivo pretendido. 

Já segundo Young (1977 apud.  Moritz e Pereira 2015 p. 56), o 

processo decisório é composto por dez passos: 

1. Definição dos problemas organizacionais  

2. Levantamento dos problemas que envolvem o alcance desses 

objetivos  

3. Investigação da natureza dos problemas  

4. Procura por soluções alternativas  

5. Avaliação e seleção da melhor alternativa  

6. Alcance de um consenso organizacional 

7. Autorização da solução  

8. Implantação da solução  

9. Instrução do uso da decisão para os não tomadores de decisão  

10. Condução de auditoria para avaliar a eficácia da decisão 

Segundo Anthony (1965), as decisões podem ser classificadas em 

três níveis: 

 

“Nível operacional: as decisões operacionais geralmente são 
rotineiras e pré estabelecidas, quer dizer que são previsíveis e 
programadas; Nível tático: estão relacionadas com nível 
administrativo de criar controle para o nível operacional; Nível 
estratégico: são decisões estratégicas com foco nos objetivos a 
serem alcançados pela empresa.” Anthony (1965, apud. 
LOBEMVEIN et al p.06)  
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Esses níveis estabelecidos por Anthony, dentre outros estudiosos, 

como Montana e Charnov (1999 apud. Moritz e Pereira, 2015 p.43) que vão 

mobilizar todos os recursos de uma empresa para a concretização dos 

seus objetivos. As decisões estratégicas são exclusivas da alta 

administração, pois esta conhece todos os elementos de seu negócio.  As 

decisões tomadas nesse nível também irão determinar como a organização 

se relacionará com o ambiente externo; no nível tático as decisões são 

tomadas em um nível abaixo das decisões estratégicas. Essas decisões 

abrangem o desenvolvimento de táticas para que as metas estratégicas 

definidas pela alta gerência sejam realizadas, estas decisões são mais 

específicas e concretas do que a anterior; já no nível operacional são 

realizadas no nível mais baixo da estrutura organizacional, suas operações 

são diárias, define a maneira pela qual as operações devem ser 

conduzidas. 

Para Simon (1965, 1977) o modelo de decisão deve seguir quatro 

fases da seguinte forma:  

● 1ª Fase - Inteligência ou Investigação: identificar problemas e coletar 

dados.  

● 2ª Fase - Desenho ou concepção: Construir e analisar as 

alternativas disponíveis. 

●  3ª Fase - Escolha: Escolher a melhor alternativa.  

● 4ª fase - Feedback - Implementação 

 Esta última pode rever possíveis mudanças ou novos eventos entre 

uma fase e outra. 

As questões do modelo racional são: identificar o problema, 

conhecer quais são as alternativas, saber os custos e vantagens de cada 

alternativa ter ciência sobre o que deve ser observado como padrão para 

tomar decisões em situações similares. Esse modelo preza as alternativas 

como forma para alcançar determinados fins na estrutura organizacional. 

 

13.2 Papel da Auditoria Interna no Processo Decisório 
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A tomada de decisão acontece em todos os níveis dentro da 

organização, quase a todo o momento, desde a base do nível hierárquico 

até o topo responsável pela administração estratégica da empresa. O 

poder de decisão dentro da organização é o que diferencia esses 

decisores. 

Tratando-se especificamente da alta administração é que o trabalho 

da auditoria interna se apresenta como ferramenta de assessoria o qual 

apresenta alternativas sobre aspectos relevantes e que cabe ao topo da 

gestão decidir sobre o as sugestões propostas pelo auditor interno. 

Durante as 4 fases no processo de Tomada de Decisão teorizados 

por Simon podemos relacionar o trabalho da auditoria interna e a alta 

gestão: 

1- Seleção de problemas e prioridade de Tratamento: Esta fase cabe 

ao auditor interno junto a alta administração estabelecer quais os objetivos 

da entidade, posteriormente o auditor, analisa os riscos, controle interno e 

todas as atividades-chave, coleta evidências e aponta portanto, quais são 

os problemas que afetam a empresa de obter melhores resultados e que 

são prioridade;  

2- Identificação de caminhos viáveis para a solução:  Nesta fase, o 

auditor interno irá de acordo com suas experiências, conhecimentos 

pertinentes pautados em regulamentos, leis e normas traçar possíveis 

soluções aos problemas detectados; 

3- Avaliação das alternativas e escolha da mais adequada: o auditor 

interno então, após análise minuciosa e seguindo critérios rígidos 

selecionará a opção mais adequada dentre as identificadas; 

4- Implementação a decisão escolhida: Esta etapa cabe a alta 

gestão da entidade, o auditor coleta informações suficientes para que a 

tomada de decisão seja feita e implementada pelas respectivas áreas 

apontadas com o aval da alta administração. 

Pode-se destacar que estabelecer critérios funciona como 

ferramenta para resolver os problemas detectados e servem tanto à 

auditoria interna quanto à alta gestão. É de extrema importância que o 

auditor esteja a parte dos acontecimentos da empresa, dos projetos 
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eminentes para poder auxiliar a alta gestão, pois então poderá saberá 

pautar suas sugestões, se a melhoria é factível, se pode ser adotada e se 

terá tempo hábil para que a mudança ocorra. Por exemplo, o auditor 

precisa saber se a empresa tem um lançamento de um produto em 

determinado período, neste caso alguns critérios podem ser usados como 

saber se é de extrema importância uma determinada mudança ou a 

sugestão pode ser postergada ao lançamento, se terá tempo hábil para que 

seja implementada a mudança ou irá atrapalhar os planos da empresa, 

pode-se dizer então que o auditor neste caso irá se apoiar no critério de 

relevância. A decisão final é feita pela alta gestão, mas cabe ao auditor 

interno conhecer seu meio e os planos da empresa para através de suas 

informações trazer sugestões realistas de acordo com as necessidades da 

entidade. 

 
O adequado uso da informação como instrumento de gestão de 
uma empresa é condição indispensável para o sucesso desta 
empresa. Daí a importância de se dispor sempre da informação 
atualizada e da existência de mecanismos que a façam chegar 
rapidamente ao conhecimento dos gerentes. (Leitão, 1993, 
p.118) 

 
Conforme descreve CHOO: 

 

 A organização do conhecimento possui informações e 

conhecimentos que a tornam bem informada e capaz de 

percepção e discernimento. Suas ações baseiam-se numa 

compreensão correta de seu ambiente e de suas necessidades, 

e são alavancadas pelas fontes de informação disponíveis e pela 

competência de seus membros. A organização do conhecimento 

possui informações e conhecimentos que lhe conferem uma 

especial vantagem, permitindo-lhe agir com inteligência, 

criatividade e, ocasionalmente, esperteza.” (CHOO 2003 p.31) 

 

De acordo com Simon, é tarefa da organização criar um ambiente do 

qual o indivíduo aja com racionalidade seguindo objetivos da organização 

em suas decisões. Então, cabe a organização definir premissas que 

orientam a tomada de decisões. Fazendo uma analogia com o trabalho de 

auditoria, pode-se dizer que essas premissas referem-se que o auditor 
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conheça as metas e os objetivos estabelecidos pela empresa para que aja 

de acordo com eles. A alta gestão, portanto, também deve seguir essa 

mesma premissa. 

Na sua declaração de posicionamento o IIA (p.02) discorre: 

O The IIA acredita que os insights da auditoria interna 
sobre governança, riscos e controle provocam mudanças 
positivas e inovação dentro da organização. Ela inspira a 
confiança organizacional e permite um processo competente e 
informado de tomada de decisão. Além disso, uma auditoria 
interna bem-sucedida pode amadurecer e oferecer visão de 
futuro à organização, identificando tendências e chamando a 
atenção para os desafios emergentes, antes que eles se tornem 
crises. 

 

A informação tornou-se uma ferramenta essencial para o processo 

de tomada de decisão racional das organizações. Visto isso, as 

informações elaboradas pela auditoria interna tornam-se essenciais, 

fidedignas, relevantes e oportunas, para que as metas traçadas pela 

empresa sejam alcançadas e para que possam dar suporte para a entidade 

na tomada de decisão.  

Então, pode-se dizer que a auditoria interna contribui para o 

processo decisório da alta gestão fornecendo informações de qualidade, 

detalhadas e suficientes para dar suporte e promover segurança aos 

gestores que alimentarão seu modelo de decisão e que serão responsáveis 

pelas tomadas de decisões finais sugeridas pelo trabalho de auditoria. 

 

14.Estudo de Caso 
 

14.1 Apresentação da ARM Armazéns Gerais & Logística 
Ltda. 
 
 
A empresa objeto do estudo de caso é a Arm, Armazéns e Projetos 

Logísticos atua como operador logístico voltado para armazenagem que 

dispõe de estrutura, pessoas e tecnologia especializada com forte 

comprometimento em encontrar soluções que equacionem a necessidade 

de espaço a custos competitivos. A empresa foi fundada em 2011 no Rio 

de Janeiro, atualmente possui 54 colaboradores e 30 colaboradores 
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indiretos. Possui 4 armazéns pela cidade localizados em Queimados, 

Duque de Caxias, Caju e São Gonçalo. 

Serviços prestados: Armazenagem geral, óleo e gás, centro de 

distribuição, gestão de estoque, projetos logísticos, in house, e-commerce 

e tomadas para container reefer.  

Missão: 

Oferecer soluções que equacionem as necessidades de nossos 
clientes com o menor custo, eliminando os ruídos da cadeia 
logística, oferecendo estrutura adequada, pessoas e tecnologia 
especializada, permitindo que estes direcionem sua energia para 
seu core business.      

Visão: 

Ser reconhecida no estado do Rio de Janeiro como a melhor 
plataforma Logística, vivenciando os nossos princípios: 
Solucionamos, Simplificamos, Somos ARM. 

    
Valores: 

Transparência - Garantir o fluxo de informação de forma a propiciar 
um ambiente de plena confiança entre todos os envolvidos. 

Valorização dos recursos humanos - Valorizar o profissional através 
do desenvolvimento de um ambiente motivador e saudável. 

Perseverança - Ter atitude, foco e firmeza na busca constante para 
atingir e superar os objetivos.  

Felicidade - Propiciar o ambiente necessário para que seus 
colaboradores e clientes desenvolvam-se, alcancem suas metas e 
tenham satisfação na realização de seus objetivos e sonhos. 

Organização - Manter o ambiente de trabalho sempre limpo e 
organizado, padronizado e identificado. “Encontrar um lugar para 
cada objeto e manter todos os objetos sempre em seus devidos 
lugares”. 

Desperdício zero - Buscar diariamente a redução de desperdícios 
(tudo que não agrega valor ao negócio!) e maximização do uso dos 
recursos. 

Trabalho em equipe - Valorizar o ambiente onde a cooperação, 
respeito e troca de ideias sejam parte intrínseca da natureza do 
negócio. 
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Figura 3 - Organograma da Arm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Adaptado. Acervo da empresa. 

 

14.2 Auditoria Interna na ARM Armazéns Gerais & 
Logística Ltda. 
 

De acordo com o estatuto de auditoria interna da Arm: 
 

Os critérios da auditoria, escopo, frequência e métodos são 

definidos levando em consideração a situação e a importância dos 

processos e as áreas a serem auditadas, bem como os resultados de 

auditorias anteriores e estão registrados no formulário de Programação de 

Auditorias. 

As auditorias são realizadas no mínimo 2 (duas) vezes ao ano, ou 

sempre que necessárias. Sendo uma auditoria interna e uma externa 

realizada pelo organismo certificador. 

A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram 

objetividade, requisitos de competência e imparcialidade do processo de 

auditoria. 

As Auditorias Internas são ferramentas de grande importância para a 

análise crítica realizada pela Alta Direção. 

Os resultados das auditorias são documentados pelo auditor(es) no 

Relatório de auditoria, cabendo a equipe ARM a devida análise, de forma a 

Presidência 

Departamento de 

auditoria interna 

Diretoria 

operacional 

TI Operação Financeiro Controle Comercial 

Diretoria 
comerc 

RH Qualidade 
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identificar as correções e ajustes necessários, atentando para o 

monitoramento contínuo. 

Na ARM, ações corretivas são implementadas com o objetivo de 

eliminar as causas de não-Conformidades ocorridas, evitando a sua 

repetição. 

 

14.3 Apresentação e Análise dos Resultados 
 
Aqui serão expostos os resultados obtidos através de questionário 

destinados a dois grupos. O primeiro questionário destinou-se às áreas que 

possivelmente já passaram pelo processo de auditoria interna. Já o 

segundo questionário destinou-se à alta gestão. Ambos tiveram como 

intenção compreender a percepção destes grupos acerca da importância 

da auditoria interna para a entidade.  

 

Grupo 1 - Auditados 

Foram realizadas 10 perguntas e com uma amostra de 30 respondentes, 

todas perguntas exceto a segunda, tinham como opção de resposta Sim ou 

Não. 

 

● 100% dos entrevistados acredita que a auditoria interna é uma 

ferramenta eficaz para salvaguardar a empresa de possíveis 

problemas. 

●  100% destes responderam que têm experiência com a auditoria 

interna, ou seja, suas respectivas áreas de atuação foram em 

alguma oportunidade objeto de auditagem. 

● Quando perguntados sobre qual área acreditam que a auditoria 

interna pode trazer melhor performance para a empresa a 

porcentagem foi: 
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Figura 4 - Percepção dos auditados sobre áreas em que auditoria interna traz 

melhor performance para a entidade. 

 

● Essas mesmas pessoas acreditam que a empresa que possui um 

departamento de auditoria interna tende a ser mais organizadas do 

que as que não possuem. 

● Somente 83,33% dos entrevistados acreditam que a empresa que 

possui um departamento de auditoria interna tende a ser mais 

transparente do que as que não possuem.  

● 20% dos respondentes se sentiram pressionados com o trabalho de 

auditoria interna 

● 10% respondeu que os trabalhos de auditoria interna já lhe 

trouxeram problemas no cumprimento de seus prazos. 

● 96,67% respondeu que os resultados do trabalho de auditoria 

interna foram discutidos no departamento auditado antes de o 

trabalho terminar. 

● 100% dos funcionários concordaram com os trabalhos da auditoria 

interna e unanimemente responderam que o trabalho de auditoria 

interna já levou algum benefício para a área de atuação do 

respondente.  

 

Grupo 2 - Alta Administração  

 



50 
 

  

 

Foram realizadas 6 perguntas com uma amostra de 3 respondentes. 

Essa quantidade dispõe sobre o total de representantes da alta 

administração. 

As opções de respostas eram: Concordo Plenamente, Concordo, Não 

Concordo Nem Discordo, Discordo e Discordo Completamente. 

 

● Quando perguntados se a auditoria interna atua de maneira 

independente dentro da organização, 100% dos respondentes 

Concordaram Plenamente.  

● Quando perguntados se o posicionamento da auditoria interna 

garante a empresa o alcance dos objetivos: 

 

Figura 5 - Relação entre o Posicionamento da Auditoria Interna e Alcance dos Objetivos 

da Entidade. 

 

● 66,67% concordam totalmente sobre a auditoria interna gerar um 

bom custo benefício para a organização, enquanto que 33,33% 

concordam parcialmente. 
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Figura 6 - Percentual de concordância acerca do custo benefício da auditoria interna para 

a empresa. 

 

● 100% acredita que as recomendações da auditoria interna são 

construtivas e contribuem para a geração de valores na organização 

● Quando questionados sobre a auditoria interna auxiliar na avaliação 

de risco: 

 

Figura 7- Relação entre a auditoria Interna e avaliação de risco 

 

● Quando questionados sobre se as informações geradas pela 

auditoria interna auxiliam na tomada de decisão: 
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Figura 8 - Percentual de concordância acerca de a auditoria interna auxiliar na tomada de 

decisão. 

 

15. Conclusão 
 

Conforme estabelece (LIMA, 2009) a empresa pode observar que a 

auditoria interna está cada dia mais voltada a orientar as tomadas de 

decisões para melhor eficiência e eficácia nos procedimentos adotados da 

entidade do que para penalizar o erro ocorrido pela mesma por falta de 

conhecimento. 

É evidente as empresas que não possuem informação de qualidade 

para subsidiar suas decisões estratégicas e gestão, estarão em posição 

desigual em relação às outras entidades do mesmo segmento, já que não 

será possível analisar e avaliar, em um curto espaço de tempo as 

alternativas de decisão, além de poder agir eficazmente acerca do 

resultado decorrente da decisão tomada.  

Em um cenário de constantes mudanças perante a economia, 

globalização e competitividade, as empresas passaram a enxergar a 

auditoria não mais como um departamento que gera custo, a moderna 

postura da auditoria interna a torna uma aliada da organização que 

apresenta sugestões e informações relevantes que auxilia na tomada de 

decisão e que traz novos insights como diferencial para assessorá-la. A 
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auditoria contribui para resultados cada vez melhores e expressivos da 

organização. 

Pode-se dizer que a hipótese foi confirmada, já que tanto pelo 

referencial teórico quanto pelo estudo de caso foi comprovado que a 

auditoria interna apresenta informações relevantes para dar apoio e 

orientar as ações das empresas. 

O estudo de caso pode elucidar como os auditados e a empresa 

enxergam a auditoria interna, demonstrou, portanto, que ambos os grupos 

acreditam que a auditoria interna é um instrumento que traz eficácia para a 

entidade. Pode ser constatado que as recomendações da auditoria interna 

são construtivas e contribuem para a geração de valores na organização 

perante a visão da alta administração e que este mesmo concorda que 

informações geradas pela auditoria interna auxiliam na tomada de decisão. 

Todas as questões destinadas a empresa tiveram como resposta positiva 

acerca do trabalho da auditoria interna.  

 Desta forma, é possível concluir que o trabalho eficaz da Auditoria 

Interna permite aos gestores a condução e o gerenciamento dos negócios, 

de forma que exerçam com segurança o processo decisório sobre as 

importantes transações empresariais. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
 

Pesquisa sobre Auditoria Interna  

Grupo 1 - Auditados 

 

Esta é uma pesquisa sobre Auditoria Interna e sua Importância no 

Processo Decisório para o Trabalho de Conclusão de Curso da faculdade 

de Administração da UFF.  

 

01. Você entende que a auditoria interna é uma ferramenta eficaz para 

salvaguardar a empresa de possíveis problemas? 

Sim (     ) 

Não (     ) 

02. Em que área, em sua opinião, a auditoria interna pode trazer melhor 

performance para a empresa? 

Recursos Humanos  (     ) 

Comercial  (     ) 

Tesouraria  (     ) 

Compras  (     ) 

Custos  (     ) 

03. Você tem experiência em trabalhar com a auditoria interna? 

Sim (     ) 

Não (     ) 

04.  Na sua opinião, a empresa que possui um departamento de auditoria 

tende a ser mais organizada do que as que não possuem? 

Sim (     ) 

Não (     ) 

05. Em sua opinião, a empresa que possui um departamento de auditoria 

interna tende a ser mais transparente do que as que não possuem? 

Sim (     ) 

Não (     ) 

06.  Você já se sentiu pressionado com os trabalhos de auditoria interna? 

Sim (     ) 

Não (     ) 
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07. Os trabalhos de auditoria interna já lhe trouxeram problemas no 

cumprimento dos seus prazos? 

Sim (     ) 

Não (     ) 

08. Os resultados do trabalho de auditoria interna no seu departamento 

foram discutidos antes de o trabalho terminar? 

Sim (     ) 

Não (     ) 

09. Você concordou com os resultados do trabalho da auditoria interna? 

Sim (     ) 

Não (     ) 

10. Os resultados do trabalho de auditoria interna já trouxeram algum 

benefício para a sua área de atuação? 

Sim (     ) 

Não (     ) 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
 

Pesquisa sobre Auditoria Interna  

Grupo 2 - Alta gestão 

 

Esta é uma pesquisa sobre Auditoria Interna e sua Importância no 

Processo Decisório para o Trabalho de Conclusão de Curso da faculdade 

de Administração da UFF.  

 

01. A auditoria interna atua de maneira independente dentro da organização? 

a) Concordo Totalmente (       ) 

b) Concordo Parcialmente (       ) 

c) Não Concordo, Nem Discordo (       ) 

d) Discordo Parcialmente (       ) 

e) Discordo Totalmente (       ) 

02. O posicionamento da auditoria interna garante a empresa o alcance dos 

objetivos? 

a) Concordo Totalmente (       ) 

b) Concordo Parcialmente (       ) 

c) Não Concordo, Nem Discordo (       ) 

d) Discordo Parcialmente (       ) 

e) Discordo Totalmente (       ) 

03. A auditoria interna gera um bom custo benefício para a organização? 

a) Concordo Totalmente (       ) 

b) Concordo Parcialmente (       ) 

c) Não Concordo, Nem Discordo (       ) 

d) Discordo Parcialmente (       ) 

e) Discordo Totalmente (       ) 

04. As recomendações da auditoria interna são construtivas e contribuem para 

a geração de valores na organização? 

a) Concordo Totalmente (       ) 

b) Concordo Parcialmente (       ) 

c) Não Concordo, Nem Discordo (       ) 

d) Discordo Parcialmente (       ) 
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e) Discordo Totalmente (       ) 

05. A auditoria interna auxilia na avaliação de risco? 

a) Concordo Totalmente (       ) 

b) Concordo Parcialmente (       ) 

c) Não Concordo, Nem Discordo (       ) 

d) Discordo Parcialmente (       ) 

e) Discordo Totalmente (       ) 

06. As informações geradas pela auditoria interna auxiliam na tomada de 

decisão? 

a) Concordo Totalmente (       ) 

b) Concordo Parcialmente (       ) 

c) Não Concordo, Nem Discordo (       ) 

d) Discordo Parcialmente (       ) 

e) Discordo Totalmente (       ) 
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