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A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA NA GESTÃO EMPRESARIAL 

 

RESUMO 

O objetivo deste Trabalho procurou compreender sobre a importância que a auditoria tem na 

gestão empresarial. Toda organização que tem como meta a expansão e o crescimento para se 

tornar competitiva no mercado, e para isso fazer o uso de uma ferramenta importante que é a 

auditoria que tem como objetivo entender melhor os processos internos, para um bom 

desenvolvimento do planejamento estratégico dando mais confiabilidade ao processo e 

segurança para os investimentos futuros O objetivo principal é descrever sobre o conceito e a 

importância que as auditorias têm na Gestão Empresarial, seus principais processos e como 

elas impactam e agregam no resultado das organizações, e para atingir esse objetivo foram 

desenvolvidos objetivos específicos como: pesquisar o conceito das Auditorias realizadas na 

Gestão Empresarial; explicar a importância que as auditorias têm, se realizadas de forma 

periódica e corretamente; e descrever como as auditorias trazem confiabilidade aos processos 

de gestão empresarial. Foram realizadas pesquisas em livros e artigos de autores que discutem 

sobre o tema abordado e como resultado, foi descrever como é importante para as 

organizações fazerem uso da auditoria para terem confiabilidade e conhecimentos sobre seus 

processos como um todo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho abrange o assunto sobre auditoria e sua importância na gestão 

empresarial, onde seu objetivo é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis 

por parte dos usuários, e isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião do auditor 

sobre se as demonstrações contábeis que foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 

em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. É importante que a 

empresa entenda que o objeto da auditoria é sempre melhorar e solidificar o processo 

administrativo, buscando encontrar possíveis falhas ou desvios para ajustar o processo e 

garantir que a confiabilidade da gestão empresarial.  

A pesquisa justificou-se pela importância do tema em retratar como a auditoria interna 

e externa atua nas organizações e como sua aplicação traz confiabilidade as informações 

presentes nos processos, certificando que o planejamento está sendo seguido de forma correta 

dando a oportunidade de encontrar pontos a serem melhorados como também corrigir erros 

existentes.  Seja qual for seu ramo atuante, as empresas têm sempre a questão em como 

manter seus processos administrativos de forma controlada e sadio, e para evitar surpresas 

desagradáveis em fechamentos financeiros e processuais, a auditoria é uma ferramenta útil 

para manter as informações de acordo com as normas e leis abrangentes, proporcionando a 

empresa a oportunidade de crescimento e se tornar mais competitiva. 

Devido as grandes fraudes em diversas áreas e empresas, cada vez mais é preciso se 

manter atento aos processos administrativos como um todo dentro da gestão empresarial, 

buscando minimizar ao máximo erros e desvios. Nota-se que através das auditorias, é possível 

ter a tranquilidade de ter um processo estável, que garanta a confiabilidade junto as normas e 

legislações, sendo assim esta pesquisa consistiu em responder a seguinte questão: Quais os 

impactos e benefícios que as auditorias trazem para os resultados no processo de Gestão 

Empresarial? 

O objetivo geral buscou descrever sobre o conceito e a importância que as auditorias 

têm na Gestão Empresarial, seus principais processos e como elas impactam e agregam no 

resultado das organizações, e para que esse objetivo fosse alcançado, foram definidos 

objetivos específicos que foram: pesquisar o conceito das Auditorias realizadas na Gestão 



  

Empresarial; explicar a importância que as auditorias têm e o seu controle interno: descrever 

como as auditorias trazem confiabilidade aos processos de gestão empresarial. 

Pretende-se desenvolver uma pesquisa do tipo bibliográfica qualitativa e descritiva, 

baseada principalmente em livros de diversos autores da área de gestão empresarial, que 

aborda sobre a importância das auditorias na gestão empresarial com o intuito de resolver o 

problema colocado neste trabalho, e atingir os objetivos propostos. A pesquisa tem como base 

autores como por exemplo: Almeida (2008,2009,2010), Attie (2006,2011), Arens (2012), 

Castro (2010) e Longo (2011).     Será realizado também um levantamento de informações 

sobre o tema em revistas, artigos, documentários, sites de pesquisas, entre outras fontes de 

dados, das quais serão pesquisados tais palavras-chaves, Auditoria. Organizações. Processos. 

Confiabilidade.  

 

2. AUDITORIA NA GESTÃO EMPRESARIAL 

Todas as organizações precisam manter seus processos e serviços sejam eles 

administrativos ou não sob controle, para que as tomadas de decisões sejam feitas de formas 

corretas e confiáveis nos procedimentos adotados. A auditoria entra como uma ferramenta 

eficaz com a finalidade de melhorar os processos e encontrar e sanar possíveis erros e falhas, 

deixando o processo dentro dos padrões que as normas exigem. 

Segundo Arens, Elder e Beasley (2012) a auditoria é a acumulação e a evolução de 

evidências sobre a informação para determinar e comunicar o nível de correspondência entre a 

informação e os critérios estabelecidos. A auditoria deve ser exercida por alguém competente, 

independente. 

Toda informação contida em documentos precisa estar de acordo e estar validadas por 

algum modelo padrão ou pré-definido seguindo normas aceitáveis e determinadas, a auditoria 

é a ferramenta que garante que o processo está sendo feito de forma correta. 

De acordo com Castro (2010), os controles administrativos internos têm como 

principal finalidade proteger as ações evitando ocorrências de irregularidades e 

impropriedades por meio de princípios próprios, com objetivo principal é garantir o 

cumprimento de metas. 

De nada adianta implantar um sistema de controle sem que seja verificado 

periodicamente, ou que os funcionários não sejam cobrados para cumprir o que foi 



  

determinado no sistema, ou se o próprio sistema está apto para atender as necessidades das 

novas circunstâncias. (ALMEIDA, 2009). 

Segundo Marques (1997), as auditorias internas e externas, tem algumas semelhanças 

comuns em suas metodologias e técnicas, pois ambas planejam, elaboram e utilizam de 

questionários sobre o que auditar, após analisam os procedimentos de controles internos e 

fazem um parecer sobre os erros e riscos encontrados. 

De acordo com Hull (1992), citado por Vale, (2011), é importante e essencial 

identificar os riscos na fase de projeto, ressalta ainda como é importante está identificação 

durante a fase de operação, de forma a definir planos de manutenção adequados. Para resolver 

ambos os casos, deve ser desenvolvido um plano de gestão do risco eficaz que assegure a 

eliminação dos riscos ou a sua redução para níveis aceitáveis. 

O valor da entidade é maximizado quando a administração estabelece a estratégia e os 

objetivos para alcançar um ponto de equilíbrio ideal entre as metas de crescimento e de 

retorno e os riscos relacionados, para além de explorar os recursos com eficiência e eficácia, 

para atingir os objetivos da organização (COSO, 2004). 

O crescimento das auditorias se deu logo após a revolução industrial, onde as 

empresas começaram a buscar novos mercados, competindo por espaços, viu-se necessário 

rever novas formas de controle das empresas, visando, sobretudo, a redução dos custos de 

produção (ALMEIDA, 1996). 

A auditoria está relacionada na necessidade de confirmação e confiança dos 

investidores e proprietários, da atual realidade do capital no patrimônio das empresas 

investidas e ao desenvolvimento econômico com a participação de ações das organizações, 

pois não adianta ter um sistema de controle interno sem averiguação ou que alguém audite 

periodicamente se os funcionários estão cumprindo as determinações estabelecidas (ATTIE, 

2011). 

De acordo com inúmeras mudanças que a área empresarial enfrenta, é necessário que 

as organizações adotem auditorias em seus processos para ter o controle sobre suas 

informações, sabendo que todas as normas estabelecidas estão sendo seguidas, evitando 

multas e reduzindo gastos e ter um processo confiável podendo tomar decisões com mais 

segurança. 

 



  

2.1 AUDITORIA INTERNA E EXTERNA 

 

O processo de auditoria tanto interno quanto externo procura auditar as informações 

presentes nos processos, objetivando sempre a garantia e a confiabilidade neles descritos, 

sendo realizados de maneira neutra por um auditor indicado sendo ele funcionário ou não da 

empresa, tendo total liberdade de citar os pontos encontrados nos relatórios de conclusão com 

o parecer de sua análise. 

A importância que a auditoria interna tem em suas atividades de análises servem para 

que a administração tenha meios de identificar com clareza e garantia todos os procedimentos 

internos e as políticas definidas contábeis, averiguado se os controles internos estão sendo 

efetivamente seguidos, para ter a certeza de que todas as transações realizadas estão refletidas 

contabilmente em concordância com os critérios pré-definidos. (ATTIE, 2006). 

Para os autores Franco e Marra (2011) a auditoria interna é exercida em caráter 

permanente por funcionário da própria empresa, e que mesmo com vínculo o auditor interno 

deve exercer sua função com absoluta independência profissional, preenchendo todas as 

condições necessárias e reportando ao auditor externo. Ele deve exercer sua função com total 

obediência às normas de auditoria e o vínculo de emprego não lhe deve tirar a independência 

profissional, pois sua subordinação à administração da empresa deve ser apenas sob o aspecto 

funcional, exigindo da empresa o cumprimento daquelas que lhe cabem. 

A auditoria externa é a que examina as demonstrações contábeis da empresa e emite 

relatório com o parecer e opinião sobre elas, é vista como uma medida de segurança pelos 

investidores que passaram a exigir que todas as demonstrações financeiras da empresa fossem 

examinadas por um profissional independente e de capacidade técnica. (ALMEIDA, 2008). 

As auditorias internas e externas se diferem, uma vez que o auditor interno além de 

auditar as informações, promove medidas de incentivo e aperfeiçoamento ao processo, 

enquanto o auditor externo apenas emite seu parecer de ao público externo como acionistas, 

fisco etc.). 

Segundo Crepaldi (2009) o auditor independente externo, planeja sua auditoria 

avaliando os controles internos, analisando as contas de ativo, passivo, receitas e despesas 

relacionadas com a parte contábil, colhendo as informações financeiras desde sua natureza e 



  

datas para avaliar as evidências, o quadro 1 aborda a comparação entre a auditoria interna e 

auditoria externa. 

 

Quadro 1 – Comparação auditoria interna e externa 

ELEMENTOS AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA 

Sujeito Profissional independente Auditor interno 

Ação e Objetivo 
Exame das demonstrações 

financeiras 

Exame dos controles 

operacionais 

Finalidade 
Opinar sobre as 

demonstrações financeiras 

Promover melhorias nos 

controles operacionais 

Relatório Principal Parecer 
Recomendação de controle 

internos 

Grau de Independência Mais Amplo Menos Amplo 

Interessados no trabalho 
A empresa e o público em 

geral  
A empresa 

Responsabilidade Profissional, civil e criminal Trabalhista 

Número de áreas cobertas 

pelo exame durante um 

período 

Maior Menor 

Intensidade de trabalhos de 

cada área  
Menor Maior 

Continuidade do trabalho Periódico Continuo 

Fonte: Crepaldi (2013 p, 77) 

 

Tanto a auditoria interna e externa possui o mesmo objetivo que é a avaliação das 

informações e métodos utilizados no processo com a finalidade de garantir a sua veracidade, e 

a função dos auditores interno e externos são as mesmas, assim como a sua independência 

para auditar e para realizar os pareceres, não omitindo e nem escondendo fatos encontrados.  

 

 



  

3 IMPORTÂNCIA DAS AUDITORIAS PARA O CONTROLE INTERNO DAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

Para tomar decisões com segurança, é importante ter a garantia de que aquela é a 

melhor decisão, e pra isso as auditorias assumem um papel importante garantindo que todas 

as etapas do processo seja ele contábil ou não estejam em conformidades com normas, 

documentos e etc.; evitando assim riscos de não conformidades e possíveis punições. 

Segundo Hoog e Carlim (2009) a importância que a auditoria contábil tem é a garantia 

da certificação de todos os elementos da contabilidade com o exercício da sociedade da gestão 

empresarial, assegurando a credibilidade das informações da área contábil e a integridade do 

patrimônio, minimização todos os riscos operacionais, fiscais, societários, ambientais, 

trabalhistas, previdenciários, sistêmicos do mercado e outros através de técnicas especificas. 

De acordo com Almeida (2010) a auditoria é o exame com análises feito 

periodicamente na empresa, é muito importante conferir se os atos e fatos fisco-contábeis, se 

encontram registrados na contabilidade da empresa, demonstrando exatidão nas operações, 

prevendo eventuais falhas ou discrepâncias de maneira de saná-las.  

Para Almeida (2008), os principais motivos que levam uma empresa contratar um 

auditor é para o cumprimento da obrigação legal de acordo com as normas vigentes, ter 

facilidade em conseguir empréstimos junto aos bancos, atender as exigências do estatuto 

social, atender as exigências dos acionistas e investidores, para efeito de venda, compra e 

fusão da empresa. 

Conforme o aumento em realizar empréstimos bancários a terceiros, como também a 

necessidade em abrir o capital a novos acionistas, trouxeram a necessidade das organizações 

em conhecer o seu patrimônio financeiro, e com isso novas demonstrações contábeis foram 

sendo exigidas por parte dos acionistas, sedo assim as auditorias estão sendo cada vez mais 

utilizadas nos processos. (ALMEIDA, 2010). 

Conforme Attie (2006) o papel que a auditoria desempenha é importante pois auxilia a 

administração a verificar o desempenho de todos os seus processos e procedimentos de 

maneira clara e direta, trazendo uma visão real e fidedigna dos sistemas contábeis e seus 

controles internos. 



  

Segundo Almeida (2010), a concorrência de mercado fez com que as organizações 

investissem cada vez mais no seu desenvolvimento tecnológico, aumentando suas fabricas e 

aprimorando cada vez mais seus controles internos e tornando seus procedimentos padrões. 

Quando se fala de auditoria, pode-se citar o controle interno como um instrumento aliado a 

proteção do patrimônio das empresas, sendo um conjunto de procedimentos para certificar a 

exatidão dos dados contábeis e a eficiência das políticas administrativas adotadas pela 

empresa.  

 

3.1 CONTROLE INTERNO 

 

O controle interno é uma ferramenta que auxilia a administração das organizações em 

todo o planejamento definido pela sua gestão, com o objetivo de controlar todos os 

demonstrativos contábil, procedimentos e sua política. 

Para Queiroz (2009), controle interno é responsável por definir os procedimentos e as 

medidas que são desenvolvidas com o objetivo de evitar possíveis falhas e acompanhar a 

execução das atividades de ordem operacional buscando evitar erros intencionais de modo 

preventivo e corretivo, assim protegendo e garantindo a segurança das informações geradas 

dando mais confiabilidade nas tomadas de decisões pelos gestores. 

O principal meio de controle interno de uma administração é a contabilidade, onde se 

registra todos os fatos após sua ocorrência denominado controle consequente, sendo também 

utilizados o controle interno que registra a ocorrência no momento exato chamado controle 

concomitante e o controle interno que prevê a ocorrência de modo antecipado denominado 

controle antecedente. (FRANCO e MARRA, 2000). 

Para Crepaldi (2013), o controle interno é classificado em três categorias sendo elas: a) 

Controle Operacional é tem relação com as ações que envolvem os meios para o alcance dos 

objetivos da entidade; b) Controle Contábil é a relação da veracidade das informações dos 

registros e das demonstrações contábeis; c) Controle Normativo é relacionado à observância 

da regulamentação normativa pertinente. 

Almeida (2011) ainda complementa que para o controle interno atuar de maneira 

eficaz é importante seguir alguns princípios fundamentais que são: Responsabilidade sobre as 

atribuições dos funcionários da empresa escrita em manuais da empresa para ser exercida de 



  

maneira clara; Acesso a todos os ativos da empresa de maneira limitada e controlada; 

Segregação de funções que estabelece controle em diferentes níveis para aprovação sendo 

feita por uma pessoa diferente da requisitante; Confronto dos ativos com os registros 

contábeis para a conciliação entre os ativos com os saldos contábeis; Auditoria Interna para 

implementar controle de diferentes setores para verificar se estão sendo cumprido tais 

controles; Custo do controle x benefícios onde o custo não deve exceder os benefícios. 

A diferenciação dos controles internos que a auditoria tanto interna quanto a externa 

tem é a abordagem nas diferentes características das empresas como os controles contábeis 

que compreendem a organização de todos os métodos e procedimentos relacionados ao 

patrimônio e veracidade dos registros contábeis que incluem o sistema de autorização e 

aprovação, separação das funções de escrituração e elaboração dos relatórios e controle físico 

sobre os valores; e os Controles administrativos que compreendem todos os métodos sobre a 

eficiência operacional da política criada pela administração, que se relaciona indiretamente 

com os registros financeiros, que envolvem estudos de tempo, movimento, desempenho, 

programa de treinamentos e controle de qualidade.( ATTIE, 1992). 

De acordo com Franco e Marra (2011), os meios de controle interno são todos os 

registros de fatos ocorridos e atos praticados na empresa de forma direta e indiretamente 

relacionados com o patrimônio e o funcionamento da empresa, como regulamentos, boletins, 

formulários e todos os instrumentos administrativos que formam o sistema de verificação e 

fiscalização utilizados. 

O crescimento da competitividade no mercado e a grande diversificação de produtos e 

serviços disponíveis tem feito com que as organizações busquem meios de manterem seus 

processos cada vez mais em evolução, e para isso o controle interno tem uma função 

importante em manter o acompanhamento e as informações do processo sob controle, dando 

aos gestores a real visão contábil como um todo, garantindo a confiabilidade das informações 

e auxiliando na tomada de decisões.  

 

 

 

 

 



  

4 AUDITORIA E A CONFIABILIDADE E SEUS BENEFICIOS NA GESTÃO  

 

Uma auditoria se realizada de maneira correta e periódica, traz segurança e 

principalmente confiança no processo de gestão empresarial seja contábil, administrativo ou 

de processos. Pois garante as informações e traz confiabilidade para tomada de decisões por 

parte dos gestores e investidores diminuindo assim o medo de possíveis fraudes e erros 

futuros. 

O auditor quando se deparar com fatos diferentes dos esperados precisa saber 

interpretá-los de maneira correta de cada caso para dar o tratamento adequado relatando a 

administração da empresa auditada. A Fraude é um exemplo pois consiste em um ato 

intencional de omissão e manipulação de transações, com a adulteração de documentos e 

registros e demonstrações contábeis. (HOOG; CARLIN, 2009). 

Segundo Melo e Santos (2012), a auditoria oferece credibilidade, trazendo mais 

solidez perante os investidores, contribui com benefícios de curto e longo prazo, pois 

detectam falhas, deficiências no processo e erros na qual são identificados e tratados pelas 

organizações de maneira rápida e em longo prazo traz confiabilidade das informações aos 

gestores, investidores e público sobre os controles internos. 

De acordo com Longo (2011), a responsabilidade primordial na prevenção e detecção 

de fraudes é responsabilidade da administração da entidade e dos responsáveis pela gestão, 

que precisam cobrar e disseminar uma cultura ética e comportamento de honestidade em toda 

a entidade, focando efetivamente na prevenção de medidas rigorosas de detecção e não apenas 

analisar os riscos de fraudes. 

A auditoria quando aplicada de maneira coesa, confere a autenticidade de todas as 

informações nos exames 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 azienda, pública ou privada, quer 

ocorridos, quer por ocorrer ou prospectados e diagnosticados com o propósito de demonstrar a 

verdadeira situação que a empresa se encontra (LOPES DE SÁ, 2002). 

Segundo Attie (1998) para se realizar uma auditoria confiável é importante planejar 

todas as etapas de forma ordenada e antecipada, com o objetivo de realizar um exame 

adequado e eficiente que contribua para o trabalho do auditor, facilitando e agilizando os 



  

controles, definindo os procedimentos de auditoria para evitar carga excessiva e desnecessária 

de trabalho. 

As empresas elaboram programas listados com procedimentos para que possam ser 

preenchidos e executados pelos auditores, com campos onde o auditor responsável assine e 

campos onde possam ser inseridos comentários e observações sobre o trabalho executado, 

sendo que esses programas podem variar de empresa pra empresa dependendo de 

particularidades de cada organização. (ALMEIDA, 2012). 

Seu objetivo é claro pois busca avaliar e melhorar os processos para alcançar a 

eficiência e eficácia para que os possíveis erros sejam encontrados e corrigidos, dando mais 

transparência e confiança aos gestores para tomada de decisões. Toda empresa precisa ter o 

controle de suas informações e também manter seus processos de acordo com as normas 

estabelecidas para manter dentro dos padrões definidos. 

Segundo Crepaldi (2010, p. 461) os principais benefícios proporcionados ao se utilizar 

um programa de auditoria de maneira eficiente são: 

• Auxiliar a atenção apropriada às áreas importantes da auditoria; 

• Auxiliar a identificar e resolver tempestivamente problemas em potenciais com 

foco; 

• Auxiliar a organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que seja 

realizado de forma eficaz e eficiente;  

• Auxiliar na escolha dos membros da equipe de trabalho capacitados para 

responderem aos riscos esperados e na alocação apropriada de tarefas; 

• Facilitar a direção e a supervisão da equipe de trabalho e a revisão do seu 

trabalho;  

• Auxiliar na coordenação do trabalho realizado por outros auditores e 

especialistas. 

De acordo com Crepaldi (2010), existem riscos que a auditoria apresenta quando há a 

possibilidade de o auditor emitir informações de maneiras inadequadas e incorretas sobre as 

demonstrações contábeis, pode-se citar como risco a detecção que identifica erros e 

irregularidades efetuando o exame com testes relevantes, e também o risco de controle que 

são os riscos causados pela falha em detectar um erro de controle interno ou uma distorção de 



  

saldos relevantes, e o risco inerente que são a susceptibilidade do saldo de transações 

relevantes presumindo que não houve controle interno. 

Para a elaboração de uma auditoria de forma correta e confiável para atingir os 

resultados esperados, todas as informações importantes devem ser suficientes, assim como 

todas as informações a respeito da empresa precisam estar descritas de maneira clara, como 

sua atividade e suas práticas operacionais e contábeis envolvendo todo o sistema contábil e 

controle interno como todo o volume e complexidade das transações, exigências e prazos 

como todo o conhecimento dos fatores econômicos e legislação em vigência. (HOOG; 

CARLIN, 2009). 

De acordo com Jund (2001), as organizações obtêm algumas vantagens através da 

auditoria que são: Maior clareza das informações do processo como um todo; previne a 

descoberta de possíveis falhas, erros e problemas; define a importância de cada trabalho 

executado; da prioridade as áreas mais necessitadas; adapta através de programas trabalhos e 

áreas diferentes. 

As principais vantagens que a auditoria traz ao processo dentro das organizações são: 

dificulta desvios de ativos, monitora pagamentos indevidos, encontra falhas administrativas e 

nos controles internos, contribui para melhor obtenção de informações reais e atuais, opina 

sobre os controles dos demonstrativos contábeis e garante maior rigor dos funcionários contra 

erros para evitar fraudes (FURTADO, 2009). 

A importância das auditorias para as organizações é trazer confiabilidade para o 

controle interno e garantir a eficiência e eficácia da gestão administrativa, pois realiza a 

verificação geral de todos os processos da organização, demonstrando sua real posição 

financeira, resultado de suas operações e a sua probabilidade de crescimento, ocasionando 

melhor organização administrativa, nos controles internos e na forma de atuar; trazendo 

confiança dos cidadãos nas entidades públicas; redução de impunidade; subsídios para 

atuação do poder executivo e judiciário. 

 

 

 

 

 



  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme descrito no capítulo 1 deste trabalho, a auditoria na gestão empresarial tem 

como objetivo manter os processos administrativos e contábeis sobre controle, com finalidade 

de melhorar os procedimentos já existentes e auxiliar a encontrar possíveis falhas, fraudes e 

erros no processo. É preciso implementar um sistema de auditoria tanto interno quanto 

externo para que seja verificado periodicamente se estão sendo realizados o que foi 

determinado e se estão sendo cumpridas as normas de acordo com a lei e as normas vigentes 

para aquele processo estabelecido.  

O capítulo 2 da pesquisa descreveu a importância que as auditorias têm para o controle 

interno das organizações, pois assumem um papel importante em todas as etapas, sendo que 

ao final de uma auditoria o auditor responsável realiza seus relatórios com pareceres 

pontuando o que precisa ser trabalhado pelas organizações para adequarem seus processos. O 

controle interno é a ferramenta que auxilia a gestão da administração a manterem seus 

processos, procedimentos, balancetes, demonstrativos contábeis sob controle. 

No capítulo 3, verificou-se que a auditoria quando realizada de maneira correta e de 

forma recorrente traz confiabilidade ao processo como um todo, pois traz benefícios ao 

processo no que tange as informações neles contidos, possibilitando assim a empresa ter o 

conhecimento da sua real situação, auxiliando-a em tomar decisões sobre investimentos e 

propensões futuras. 

Sendo assim, conclui-se que para o desenvolvimento do presente trabalho, descreveu-

se sobre a importância que as auditorias e sua abordagem trazem ao processo para a 

manutenção das organizações, atuando com integridade e cumprindo as obrigações 

operacionais e financeiras, zelando pela verdade através de informações e demonstrativos 

contábeis para suprir as metas estabelecidas pelas organizações. 
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