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RESUMO 

 
Este estudo tem como objetivo mostrar a importância da auditoria nos controles 
internos das empresas. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura de 
natureza qualitativa e elaborado por meio de investigação bibliográfica por ter sido 
desenvolvida com base em material já formulado, sendo constituída, principalmente, 
de artigos científicos, monografias e revistas, e, também, documental, porque 
contempla Leis e nas Normas Brasileiras de Contabilidade. O presente trabalho fala 
sobre os tipos de auditoria; além dos vários modelos de controles internos, 
estabelecendo estratégias que facilite a implementação dentro das empresas, para 
que seja eficiente e eficaz. Portanto, conclui-se com esse estudo, que o controle 
interno tem como objetivo facilitar e ajudar o auditor a identificar falhas o 
funcionamento da empresas.  

Palavras-chave: Auditoria; Controle Interno; Auditor Externo 
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ABSTRACT 

This study aims to show the importance of auditing in the internal controls of 
companies. This is a literature review of a qualitative nature and elaborated through 
bibliographical research because it was developed based on material already 
formulated, consisting mainly of scientific articles, monographs and journals, as well 
as documentary, because it contemplates Laws and in Brazilian Accounting 
Standards. The present paper talks about the types of audit; in addition to the various 
internal control models, establishing strategies that facilitate implementation within 
companies, so that it is efficient and efficient. Therefore, it is concluded with this 
study that internal control aims to facilitate and assist the auditor to identify faults in 
the operation of companies. 
 

Key-words: Audit; Internal control; External auditor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As circunstâncias atuais da atmosfera das organizações veem demandando, 

cada vez mais, a adoção de medidas e técnicas de supervisão e controle interno que 

pretendem diminuir erros e prevenir problemas que sejam riscos a imagem da 

empresa, a vista dos acionistas, dos clientes e do mercado como um todo.  

Com essa nova conduta corporativa tem proporcionado a concretização e a 

execução de inúmeros mecanismos, tendo o objetivo não só de detectar e 

dimensionar possíveis problemas, mas também oferecer alternavas de soluções. E 

entre esses mecanismos destaca-se a Auditoria, que ao analisar o controle interno 

pode ser detectada as falha e desperdícios da organização.   

Este trabalho justificou-se pela importância da auditoria no controle interno, 

além de trazer para o centro das discussões o conceito e diretrizes gerais da 

auditoria, bem como o estabelecimento das normas e procedimentos aplicáveis no 

caso vertente, com ênfase nos aspectos relacionados ao planejamento, análise, 

avaliação, conclusão e oferecimento de medidas saneadoras. Afim de mostrar como 

isso pode vir a impactar de forma positiva para o desenvolvimento da empresa, e 

assim evitar erros que possam acontecer no futuro. 

Auditoria consiste em um exame cuidadoso, sistemático e independente, cujo 

objetivo seja averiguar se as atividades desenvolvidas em determinada empresa ou 

setor estão de acordo com as disposições planejadas e/ou estabelecidas 

previamente, se estas foram implementadas com eficácia e se estão adequadas (em 

conformidade) à consecução dos objetivos. Portanto, o estudo buscou responder em 

que medida o controle interno contribui para a auditoria? 

Este trabalho teve como objetivo geral entender a importância da auditoria interna no 

controle interno. Possui como objetivos específicos: conceituar auditoria e controle 

interno; identificar os principais modelos de controles e registrar a atuação do auditor 

externo. 

Tratou-se de uma pesquisa de revisão de literatura de natureza qualitativa. 

Este estudo foi elaborado por meio de investigação bibliográfica, por ter sido 

desenvolvida com base em material já formulado, sendo constituída, principalmente, 

de artigos científicos, monografias e revistas, e, também, documental, porque 

contempla Leis e Normas. A pesquisa foi levantada no banco de dados do Instituto 
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dos Auditores do Brasil (AUDIBRA); Google Acadêmico; Periódicos CAPES e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram utilizados na busca os seguintes 

descritores: auditoria interna, estruturas de controle e auditor externo. Na realização 

da filtragem das palavras chaves obteve-se um resultado encontrado de um total de 

10 artigos. Sendo escolhido como critério de inclusão documentos com texto 

completo disponível; artigos em português, que se apresenta disponível na íntegra; e 

documentos com um recorte temporal de onze anos (2000 a 2010). Após a utilização 

dos critérios de inclusão foram encontrados 5 artigos, onde foi realizada a leitura 

analítica, selecionando os artigos. Os critérios de exclusão utilizado foram 

documentos em língua estrangeira; artigos duplicados em base de dados; e 

documentos cujo o interesse não era objetivo para este estudo. 
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2. AUDITORIA E CONTROLE INTERNO  

 

2.1  AUDITORIA   

 

A auditoria é uma técnica contábil de extrema importância, desenvolvida para 

alcançar os controles internos das empresas e com isso identificar erros, proteger e 

dar maior segurança aos gestores, proprietários, fisco e financiadores no sentido da 

seriedade do valor. Deve-se entender como uma agregação de ações de assessoria 

e consultoria. 

A apuração os processos e a aprovação dos controles internos empregados 

na organização concedem ao profissional auditor expor uma opinião de 

aconselhamento à gestão.  

De acordo com Franco e Marra (2001, p. 28) auditoria define-se como: 

 

A técnica contábil que - através de procedimentos específicos que lhes são 
peculiares, aplicados nos exames de registros e documentos, inspeções, na 
obtenção de informações e confirmações, relacionados com o controle do 
patrimônio de uma entidade – objetiva obter elementos de convicção que 
permitam julgar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com 
princípios fundamentais e normas de Contabilidade e se as demonstrações 
contábeis deles decorrentes refletem adequadamente a situação econômica 
financeira do patrimônio, os resultados do período administrativo examinado 
e as demais situações nelas demonstradas. 

 
Sá (1998, p.25) conceitua da seguinte forma: 

 

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 da riqueza aziendal, pública ou privada, quer ocorridos, quer 

por ocorrer ou prospectados e diagnosticados. 

No estudo da auditoria podemos observar inúmeras vertentes, no entanto 

existe uma divisão clássica definida informalmente em: auditoria externa ou 

independente e auditoria interna. 

 

As atividades das duas auditorias - a interna e a externa - podem se sobrepor 

em alguns pontos, como exemplo, revisar se os controles contábeis são adequados. 
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Mas, as diferenças entre as duas são maiores do que as similaridades, porque os 

seus objetivos são diferentes, como pode ser observado no quadro 1, página 80. 

(MIGLIAVACCA, 2004, p.47) 

 

Quadro 1 – Comparação Auditor Externo x Auditor Interno. 

O auditor externo   O auditor interno 

É independente É um empregado da Companhia 

Serve a terceiros que precisam de 

informações financeiras confiáveis. 

Serve a administração da companhia. 

Revisa o balanço e a demonstração de 

resultados. Revisa as operações e os 

controles internos para determinar a 

abrangência de seus trabalhos e a 

confiabilidade das informações 

financeiras. 

Revisa todas as operações e controles 

da empresa para a maior eficiência, 

eficácia, e economia de recursos. 

Revisa os registros contábeis que 

suportam os relatórios financeiros uma 

vez ao ano. 

Revisa todas as atividades da empresa a, 

continuamente. 

Tem responsabilidade acidental com a 

prevenção e detecção de fraudes, mas 

tem responsabilidade direta sobre elas se 

os demonstrativos financeiros sofrem 

efeito material significativo. 

Tem o objetivo direto de prevenir e 

detectar fraudes de qualquer forma ou 

efeito, sobre as atividades auditadas. 

Tem o seu escopo mais dirigido ao 

passado, ao histórico e análise das 

transações ocorridas no exercício findo. 

Tem a preocupação de assessorar a 

administração sobre as melhorias 

operacionais que causam efeito futuro. 

Fonte: MIGLIAVACCA, 2004, p.48  

 

 

2.2 CONTROLE INTERNO 

A palavra "controle" originou-se do idioma francês controle, de acordo com 

Ferreira (2002), em seu Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, significa o 
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ato de dirigir qualquer serviço, fiscalizando-o e orientando-o do modo mais 

conveniente. Mas Chiavenato (2003, p.635) define controle como a função 

administrativa que consiste em medir o desempenho a fim de assegurar que os 

objetivos organizacionais e os planos estabelecidos sejam realizados. 

O controle interno tem o objetivo de fiscalizar e analisar a ação e gestão, e 

com isso avaliar as metas e objetivos, execução de programas e orçamento, 

também dar a devida certificação de aspectos relativo à legalidade do processo 

administrativo.  

O processo de controle pode ser operado de acordo com a dinâmica da 

organização e atingir o planejamento e o orçamento dos meios, executado as ações 

planejadas e a análise periódica da atuação. 

 

A Audibra (1995, p.28) relata que: 

 

Controles internos devem ser compreendido como uma ação tomada pela 
administração para aumentar a possibilidade de que os objetivos e metas 
determinados sejam atingidos. A alta administração e a gerência planejam, 
organizam, dirigem e controlam o desempenho de maneira a possibilitar 
uma razoável certeza de realização. 
 

O American Institute of Certified Publc Accountants - AICPA, Instituto 

Americano de Certificado Público de Contadores (apud ATTIE,2000,p.110), mostram 

que : 

O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto 
coordenador de métodos e medidas, adotados pela empresa para proteger 
o patrimônio, verificar a exatidão e a fidelidade de seus dados contábeis 
promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à política traçada 
pela administração. 
 

Segundo Almeida (1996, p.50), “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”. 

Logo, um auditor interno tem o objetivo analisar os controles internos 

contábeis para certificar a fidedignidade nos demonstrativos apresentados e apurar 

a eficiência das operações da empresa. O auditor interno tem como finalidade 

revisar o trabalho do “controller”, uma vez que detecta falhas no sistema de Controle 

Interno da empresa e sugere melhorias. 
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Figura 1 - Auditor Interno x Sistema 

 
Fonte: Colella, Victor: Auditoria Controle Interno e Estoques. São Paulo: Saraiva, 1979, p.175. 

 

3. MODELOS DE ESTRUTURAS DE CONTROLE 

 

3.1 COSO 

 

No ano de 1992, publicaram o trabalho Internal Control - Integrated 

Framework (Controles Internos - Um modelo Integrado). Esta publicação tornou-se 

referência mundial para o estudo de aplicação dos controles internos. Tempos 

depois a Comissão se transformou em Comitê que tornou-se conhecido como The 

Committee of Sponsoring Organizations - COSO (Comitê das Organizações 

Patriocinadas) 

O COSO é uma entidade sem fins lucrativos, empenhada em dar upgrade nos 

relatórios através da ética efetividade dos controles internos e governança 

corporativa. Instituída por 5 profissionais de auditoria e administração dos Estados 

Unidos: The Institute of Internal Auditors (AII), American Institute Certified Public 
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Accountants (AICPA), American Accounting Association (AAA), Institute of 

Management Accounting (IMA) e o Financial Execitives Institute (FEI). 

Os objetivos do controle interno para a empresa devem estar definidos para 

que se tenha o processo de identificação dos riscos inerente às atividades. Segundo 

Ghermann (2005, p. 1) “os controles internos são definidos pela totalidade das 

políticas, procedimentos e práticas instituídas pela administração, para assegurar 

que os riscos inerentes às atividades da instituição sejam identificados e 

gerenciados adequadamente”. 

 

Figura 2 – Cubo do Coso 

 
Fonte:Coso (2007) 

 

Quadro 2 – Componentes e definições do COSO 

Ambiente Interno 
Compreende o tom de uma organização, estabelece a 
base para se obter a visão do risco e como ele é abordado 
nas entidades, incluí filosofia de gestão de risco, 
integridade e valores éticos do ambiente em que opera.  
 

Fixação do Objetivo  

 

Deve vir antes do gerenciamento e permitir a identificar 
eventos potenciais que afetam sua realização. A 
administração tem em prática um processo de estabelecer 
objetivas e alinhar com a visão e missão da empresa e que 
sejam consistentes com o apetite ao risco da empresa.  
 

Identificação do 
Evento  

Eventos internos e externos que afetam o objetivo da 
entidade devem ser identificados, distinguir riscos de 
oportunidades.  
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Avaliação de Risco 
Nos riscos analisados, considera-se como base a 
probabilidade e o impacto para determinar como eles 
devem ser gerenciados.  

Resposta aos Riscos 
Forma que a empresa seleciona os riscos, por meio de 
aceitação, evitar, reduzir ou partilhar.  

Atividades de Controle  
Políticas e procedimentos estabelecidos e implementados 
para auxiliar nas respostas aos riscos para que sejam 
efetivamente realizadas.  

Informação e 
Comunicação 

As informações relevantes são identificadas, capturadas e 
comunicadas a tempo de permitir às pessoas a realizar 
suas responsabilidades. A comunicação eficaz ocorre 
quando os empregados recebem informações claras 
quanto às suas funções e responsabilidades  

Monitoramento  
A totalidade da gestão de risco da empresa é monitorada e 
as modificações necessárias efetuadas. O monitoramento 
consiste na realização de atividades contínuas de gestão, 
avaliações separadas ou ambas.  

 

3.2    COCO 

 

A metodologia criada em junho de 1997 pelo Canadian Institute of Chartered 

Accountants (CICA), chamada Guidance on Assessing Control - The CoCo 

Principles (CoCo), de acordo com Barbosa, Pugliese e Specchio (1999), visa auxiliar 

à alta administração a implementar e avaliar um ambiente de controle, de maneira a 

alcançar seus objetivos operacionais e estratégicos. 

Para o COCO, os seguintes aspectos devem ser considerados na elaboração 

de um sistema de controle interno: 

a) objetivo - para alcançar os objetivos da organização as políticas, procedimentos e 

práticas devem ser estabelecidas, divulgadas e respeitadas por toda a companhia; 

b) compromisso-os valores éticos devem ser estabelecidos, divulgados e praticados 

por toda a companhia; 

c) potencialidade - os colaboradores devem possuir conhecimento, habilidades e as 

ferramentas necessárias para suportar a realização dos objetivos da organização; 

d) monitoração e aprendizagem - os ambientes externos e internos devem ser 

monitorados para que seja possível identificar a necessidade de reavaliar os 

objetivos ou os controles da organização. 

A técnica do CoCo se destina à alta administração principalmente ao 

Presidente e ao Conselho de Administração, que visa avaliar os processos de 
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eficiência dos controles internos, com o propósito de fornecer informações na esfera 

interno da empresa. Essa técnica difere-se com COSO fundamentalmente por essa 

característica tornar-se explícita o accountable(responsabilidade de prestar de 

contas). 

 

3.3 Turnbull Report 

 

A estrutura de controle interno, publicado inicialmente em 1999, foi 

desenvolvido pelo Instituto de Contabilistas Certificados da Inglaterra (Institute of 

Chartered Accountants in England and Wale - ICAEW) intitulado Turnbull Report, 

refere-se a um código combinado de governança corporativa e controles internos 

voltados a diretrizes de risco. 

Segundo Deloitte Touche Tohmatsu (2003), o Turnbull exige que as 

companhias identifiquem, avaliem e administrem seus riscos expressivos e a eficácia 

do sistema de controles internos relacionados. O modelo em questão aconselha que 

se crie uma estrutura de controle apropriado a cada empresa particularmente, 

advertindo que somente os controles financeiros não bastam, deve-se verificar 

também os riscos relativos à proteção dos ativos e dos acionistas para o 

desenvolvimento de um ambiente de negócio de sucesso. 

Em resumo, as orientações desta metodologia têm como objetivo o 

alinhamento das operações da organização, para que não sejam tratados como uma 

iniciativa independente, a capacidade de identificar os riscos interna e externamente, 

aplicação de sistemas de controle de maneira apropriada e relacionada aos riscos, 

sempre focada aos acionistas. 

 

3.4  King Report 

 

O King Report, expedido pelo King Committee on Corporate Governance 

(Comitê de Governança Corporativa da África do Sul) (Deloitte Touche Tohmatsu, 

2001) foi desenvolvido com o objetivo de estabelecer e desenvolver altos padrões de 

governança corporativa na África do Sul. O King Report ultrapassa os aspectos 

financeiros e reguladores usuais da governança corporativa, direcionando também 

as questões sociais, éticas e ambientais. 
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Em 1994, foi desenvolvido o King I, que defende apenas questões de 

governança corporativa e por isso teve que ser adaptado em 2002 para atender às 

exigências impostas pela Lei Sarbanes-Oxley, denominado King II. Esse último 

admite também que existe mais de um caminho para que os acionistas obtenham 

ganho, entre os quais se destacam: desenvolvimento econômico, aspectos de meio 

ambiente e aspectos sociais das atividades da companhia (DELOITTE TOUCHE 

TOHMATSU, 2001). 

Conforme esse modelo, o sistema de controle interno deve ser estabelecido 

pelos administradores visando à redução dos riscos e a obtenção dos objetivos da 

companhia. É de responsabilidade dos gestores definirem os riscos desejados para 

a companhia, operacionalmente e em outros aspectos. Os gestores devem 

determinar o nível de risco prevendo o crescimento nas oportunidades para a 

companhia e seus acionistas. 

 

4. A ATUAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO 

 

A Auditoria externa analisa qual é o nível de segurança dos controles internos 

utilizados na empresa, sugere e recomenda a implantação ou a melhoria dos 

mecanismos internos de prevenção. Também faz a assessoria da administração da 

empresa ao identificar a inexistência, deficiência, falha ou o descumprimento do 

controle interno, para isso, o Auditor deverá ter conhecimento da operação e 

aplicação desses mecanismos na empresa. 

 

De acordo com Castro, (2008, p 55), o controle interno é peça-chave para a 

auditoria. 

[...] “O controle interno é importante para os gestores e os auditores. Razão 
pela qual, o principal papel de uma auditoria interna é garantir para os 
dirigentes da entidade, que os controles internos estão funcionando 
adequadamente. Quanto maior o risco e a incerteza, mais importante será a 
verificação sobre o funcionamento adequando dos controles internos. Desta 
forma, não há como dissociar o controle interno da ação de administrar ou 
gerenciar”. 

 
Conforme o CFC(2003,p.132), na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 

Nº 11, item 11.1.4.3: 
“A responsabilidade primária na prevenção e detectação de fraudes e erros 
é da administração da entidade, através de implantação e manutenção de 
adequados sistema contábil e controle interno. Entretanto, o auditor deve 
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planejar seu trabalho de forma a detectar fraudes e erros que impliquem 
efeitos relevantes nas demonstrações contábeis”. 
 

Os responsáveis pelo bom desempenho dos controles internos, são todos os 

colaboradores e a alta administração. Ao auditor interno cabe função de avaliar se o 

sistema de controle tem um bom funcionamento como o planejado e, caso contrário, 

de propor a implantação ou a melhora de sua qualidade, se possível. Todos os 

colaboradores da empresa necessitam ter o conhecimento dos conceitos e objetivos 

do controle interno proposto pela empresa, adequando suas atividades em 

conformidade a estes. 

A resolução nº 321/72, do Conselho Federal de Contabilidade, dispõe o 

seguinte: 

“Sistema Contábil e Controle Interno 
O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto 
coordenado dos métodos e medidas adotados pela empresa, para proteger 
seu patrimônio, verificar a exatidão e o grau de confiança de seus dados 
contábeis, bem como promover a eficiência operacional”. 
 

O auditor deve classificar o grau de segurança dos controles e, com base 

nesses elementos, determinar a natureza e a profundidade dos procedimentos de 

auditoria, assim como o momento apropriado de sua aplicação sistema contábil e o 

controle interno são responsabilidades da empresa. Entretanto, e recomendável que 

o auditor externo faça sugestões objetivas no sentido de eliminar as deficiências 

neles existentes no decorrer de seus exames. 

Segundos Arantes (1998. p.175): 

É bastante comum que na prática os administradores deleguem sua 
responsabilidade de controle às áreas de apoio ou de assessoria, tais como 
departamentos de finança ou de controladoria. Os relatórios são enviados à 
alta administração e os gerentes participam das reuniões par justificar os 
maus resultados. Os administradores eficazes, ao contrário, são muito 
atentos ao controle. Eles se interessam em dispor de bons instrumentos de 
controle em obter as informações adequadas para melhorar os resultados e 
não para prepara as justificativas sobre o mal desempenho de sua área de 
responsabilidade. Eles utilizam as áreas de apoio e de assessoria para 
auxiliá-los nas análises e não para que elas exerçam o controle para eles 

 

 

Em conformidade com Ronchi (1969,p.74), A contabilidade, como instrumento 

de controle empresarial, não pode ser eficiente se não oferecer à administração a 

possibilidade de advertir tempestivamente qualquer variação importante. A 
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contabilidade deve também oferecer a avaliação dos afastamentos dos valores 

padrão de uma determinação das possíveis causas de variação 

As técnicas de Auditoria Externa são desenvolvidas, segundo Cavalcanti 

(2007), primeiramente com a preocupação de erros que cumulativamente ou 

individual, incidem interpretações erradas sobre as demonstrações contábeis, em 

segundo lugar deve ser analisado o controle interno da instituição, caso exista. 

Quando há críticas do Auditor em relação a esse controle interno da empresa e sinal 

de que será feito maior volume de testes, ou seja, o Auditor utiliza o sistema de 

controle interno para determinar a amplitude de testes de auditoria que serão 

executados. 

No entanto, verifica-se a importância do trabalho do audito externo a fim de 

alertar a administração quanto as oportunidades de melhorias no sistema de 

controles internos das organizações. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Auditoria e os controles internos são frequentemente confundidos como 

sinônimos. A auditoria consiste em um trabalho organizado de revisão e apuração 

dos controles internos, geralmente executados por departamentos específicos, 

enquanto que o controle interno refere-se a procedimento adotado pela organização 

de modo permanente e diante dos estudos realizados em diversas obras referentes 

à importância da auditoria e dos controles internos nas empresa, conclui-se que a 

atividade de auditoria tem fundamental importância para a obtenção de controles 

internos funcionais, colaborando diretamente com a administração para o bom 

desempenho dos controles e oferecendo maior segurança para a entidade. 

As novas normatizações e os modelos de Controles Internos levam ao uso de 

medidas restritivas a operações, gerando uma melhor efetividade na condução dos 

negócios na medida em que os controles são implantados e os processos 

realizados. Com um controle eficiente os processos tornam-se ágeis e de fácil 

entendimento, tanto para os auditores como para os demais usuários das 

informações contábeis. A adoção dos Controles internos contribui para a melhorar a 

identificação de erros nas operações, quer sejam estes erros não propositais por 

estruturação incorreta de processos, organização ou estratégia ou internacionais 

que resultam de atitudes fraudulentas e contra os interesses da empresa. A partir do 

momento que estas deficiências são identificadas, a empresa pode planejar-se 

melhor para diminuir não somente a chances de ocorrência dos riscos, mas também 

seus reflexos sobre os ativos e principalmente na imagem da empresa que tão 

importante neste cenário competitivo. 

Portanto, entende-se com esse estudo, que a Auditoria e controles internos 

são todos os instrumentos da organização destinados à vigilância, fiscalização e 

verificação administrativa, que permitem prever, observar e governar os 

acontecimentos que se verificam dentro da empresa e que refletem em seu 

patrimônio e os auditores, para exercerem suas atividades, estão ancorados por 

normas e princípios que regulamentam sua profissão que no desenvolvimento 

habitual de suas atividades devem ter o conhecimento abrangente sobre diversos 

assuntos, mantendo-se sempre atualizado e com a conduta ética inquestionável. 
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