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RESUMO 
 
O presente artigo busca compreender a importância da auditoria interna e externa 
para as organizações, pois os mesmos contribuem para o desenvolvimento da 
empresa, auxiliando nas tomadas de decisões. As organizações de grande porte 
que trabalham com a auditoria interna têm maior facilidade em organizar suas 
funções, pois dispõe dos contadores a disposição e os mesmos possuem maior 
conhecimento da empresa em que trabalham, tendo maior facilidade para realizar a 
auditoria. Mas mesmo assim, para ter maior exatidão dos dados, é utilizada a 
contratação da empresa terceirizada de auditoria externa, assim fazem a 
confirmação dos dados obtidos. Em caso de empresa de pequeno porte o serviço 
terceirizado de auditoria externa já supre as necessidades, pois são menos dados a 
serem auditados, não tendo necessidade de ter gastos com um setor interno de 
auditoria. Dessa forma demonstrando que a empresa que exerce a auditoria tem 
maior credibilidade no mercado e suas decisões são as mais corretas, tendo o lucro 
esperado e o patrimônio sempre em crescimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente tema da pesquisa é sobre a importância da auditoria contábil para 

a credibilidade das empresas. A partir das leituras dos teóricos abordamos a 

importância da auditoria contábil para demostrar se a entidade esta adequada com 

os princípios fundamentais. Demonstrar seu conceito, aplicações e o seu processo 
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funcional, normas (planejamento adequado), corrigir erros e apontar melhorias, 

permitindo assim expandir a visibilidade gerencial. 

 A auditoria traz inúmeras vantagens para a administração da empresa, como 

fiscalização da eficiência dos controles internos, aponta falha na organização 

administrativa, assegura para maior exatidão dos resultados e contribui para 

fiscalização das leis.  

 A partir dos dados teóricos citados, que orienta esta pesquisa exploratória 

entra-se em questão: Como a implantação de um sistema interno e externo 

contribuirá para o melhor processo de gestão e organização de uma entidade? 

Para aprimorar as normas internas visando segurança e exatidão nas 

demonstrações operacionais contábeis. Possui maior grau de independência, que 

refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira. Fornecendo 

corretamente as informações em relação ao patrimônio da organização. Com a 

implantação da auditória os investidores e clientes terão maior confiabilidade para 

adquirir produtos e serviços ou possíveis investimentos.  

Identificar a importância da auditoria interna e externa para a credibilidade das 

empresas, visando crescimento, confiabilidade e estruturação no mercado. 

Desenvolver um plano de ação que auxilie na organização, eficiência e exatidão dos 

registros, e as demonstrações deles decorrentes, com isso, afirmando-se que a 

empresa não há indícios de fraudes ou erros. 

A auditoria surgiu da necessidade das empresas em ter um controle de suas 

informações e dados, para maior segurança na tomada de decisões. A auditoria 

externa é um complemento da auditoria interna, nas quais as duas buscam a 

organização contábil e operacional. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Para a contabilidade, a auditória é uma forma de demostrar se a entidade 

esta adequada com os princípios fundamentais. A mesma é uma opinião 

fundamentada por uma pessoa independente, porém para ser realizada é 

necessária uma capacitação técnica e profissional suficiente para emiti-la.  
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 Segundo Crepaldi (2009 p. 03): 

 

De forma bastante simples, pode-se definir a auditória como o 
levantamento, estudo e avaliação sistemática das transações, 
procedimentos, operações, rotinas e das demonstrações financeiras de uma 
entidade. A auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de 
procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre a 
sua adequação, consoante os Princípios Fundamentais de Contabilidade e 
pertinente à legislação especifica. Consiste em controlar as áreas-chaves 
nas empresas a fim de evitar situações que propiciem fraldes, desfalques, e 
subornos, através de testes regulares nos controles internos específicos de 
cada organização. 
 
 

 O propósito para o estudo de demonstrações financeiras é expor uma ideia 

sobre as propriedades das mesmas e confirmar que elas demonstram de forma 

adequada à posição patrimonial e financeira. O estudo da auditoria é elaborar de 

acordo com as normas usuais de auditoria, também quanto à comprovação nos 

registros contábeis e as normas de auditorias julgadas exigidas nas 

circunstâncias. Um bom auditor é uma das peças essências para se fazer uma 

auditoria, que deve ser executada por um profissional legalmente habilitado. Este 

profissional, o contador deve ter conhecimentos atualizados das Normas Brasileiras 

de Contabilidade, ter competência técnica, e autonomia para acessar todos os 

dados da empresa.  

   Apesar de a auditoria ser uma palavra de forte expressão, e que causa 

impacto ao coloca-la em pratica, ela traz inúmeras vantagens para a administração 

da empresa, como fiscalização da eficiência dos controles internos, aponta falhas na 

organização administrativa. Para os investidores assegura maior exatidão dos 

resultados e para o fisco contribui para a fiscalização das leis.   

 Ainda para Crepaldi (2009 p. 10-11): 

 

Vantagens para a administração da empresa: Fiscaliza a eficiência dos 
controles internos; assegura mais correção dos registros contábeis; opina 
sobre a adequação das demonstrações contábeis; dificulta desvio de bens 
patrimoniais e pagamentos indevidos de despesas; possibilita a apuração 
de omissões no registro das receitas, na realização oportuna de créditos ou 
na liquidação oportuna de débitos; contribuiu para obtenção de melhores 
informações sobre a real situação econômica, patrimonial e financeira da 
empresa; aponta falhas na organização administrativa da empresa e nos 
controles internos; Vantagens para os Investidores (Titulares do capital): 
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Contribui para mais exatidão das demonstrações contábeis; possibilita 
melhores informações sobre a real situação econômica, patrimonial e 
financeira das empresas; assegura maior exatidão dos resultados apurados; 
Vantagens para o fisco: Permite mais exatidão das demonstrações 
contábeis; assegura maior exatidão nos resultados apurados; contribuiu 
para maior observância das leis fiscais. 
 
 

Com a realização de auditoria em uma entidade, tanto interna quanto da 

externa, os proprietários, administradores, investidores, fisco e demais usuários, se 

sentem mais garantido em relação a relatórios e as demonstrações contábeis a eles 

expostos. Desse modo, suas decisões são baseadas em dados confiáveis, minimiza 

dessa forma o risco de erros e garantindo tranquilidade em negócios da empresa.   

A auditoria se divide em dois setores: interna e externa. A interna que audita 

todas as atividades internas da empresa, direta ou indiretamente, com coordenação 

dos métodos de medidas para proteger seu patrimônio, verificar a fidelidade dos 

seus dados contábeis, promovendo a eficiência operacional para a tomada de 

decisões. 

Por controles internos entendermos todos os instrumentos da organização 
destinados à vigilância, fiscalização e verificação administrativa, que 
permitam prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos que se 
produzam reflexos em seu patrimônio. [...]. São, portanto, meios de controle 
interno todos os registros, livros, fichas, mapas, faturas, documentos, guias, 
impressos, ordens internas, regulamentos e demais instrumentos de 
organização administrativa que formam o sistema de vigilância, fiscalização 
e verificação utilizado pelos administradores para exercer o controle sobre 
todos os fatos ocorridos na empresa e sobre todos os atos praticados por 
aqueles que exercem funções direta ou indiretamente relacionadas com a 
organização, o patrimônio e o funcionamento da empresa (FRANCO; 
MARRA, 2001 p. 267). 
 

O controle interno pela sua amplitude abrange todos os elementos de sua 

estrutura, determina os aspectos para que um gestor sinta a obrigação de adequar o 

mesmo, por interpretar uma base na qual as atividades desenvolvidas devem ser 

organizadas e coordenadas para ser analisada cada componente. 

Na auditoria interna existem algumas normas que auxiliam na execução 

operacional, as normas gerais, normas de exame e avaliação e normas de relatórios. 

Elas são importantes para manter ordem e disciplina na realização do trabalho. 

A criação de normas para auditoria operacional é uma tarefa complexa, em 
face da diversidade dos projetos desenvolvidos na área e das abordagens 
especialmente talhadas para cada trabalho especificamente. A tarefa torna-
se ainda mais difícil devido à necessidade de criação de normas que se 
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apliquem ao trabalho feito por pessoal que recebeu treinamento em 
diversas disciplinas. Os profissionais de engenharia, de transporte etc. que 
podem auxiliar na execução da auditoria operacional devem pautar seu 
desempenho pelas mesmas normas. [...] Normas Gerais: Os auditores 
devem ter, no conjunto, proficiência profissional para se desencobrirem das 
tarefas a eles confiadas; [...]. O trabalho deve ser adequadamente planejado 
e supervisionado e corroborado por papéis de trabalho corretamente feitos; 
[...]. Os relatórios devem ser feitos por escrito e revisados na forma de 
rascunho, pelo setor auditado e pelos dirigentes que solicitaram a auditoria 
(CREPALDI, 2009, p.29-30). 
 

Para tal, é preciso que os especialistas tenham treinamentos 

adequados dentro de cada operação que for realizar. Como todo serviço tem suas 

estratégias, na auditoria não é desigual. Cada função tem sua característica e 

as técnicas são criadas para melhorar e ajudar seu desempenho. 

A auditoria externa é a contratação de um serviço externo independente, para 

a verificação de preliminares da auditoria interna. Ela é essencial para a verificação, 

corrigindo erros para o melhor andamento da organização. 

 

O auditor externo ou independente é um prestador de serviços, e, como 
todo prestador de serviços, seu custo principal é com pessoal. Portanto, por 
ocasião de uma concorrência, o auditor externo colhe informações junto à 
empresa para que possa estimar, por área (caixa e bancos, contas a 
receber etc.) e categoria de profissional, as horas que serão gastas no 
serviço de auditoria. Posteriormente, o auditor externo valoriza essas horas 
pelas taxas-padrão por categoria de profissional. Usualmente, as taxas-
padrão são fixadas com base em índice ou moeda estável, como, por 
exemplo, quantidade de UFIR (ALMEIDA; 1996; p.30). 
 
 

O agente externo retira todas as informações junto à empresa para ser 

analisada, por áreas e categoria, que são executadas em fase preliminar e fase final. 

A preliminar obtém maior conhecimento sobre suas ações, coordena junto 

às informações e relação para a execução do serviço de auditoria 

e tenta apontar os problemas relacionados, principalmente com a 

contabilidade, impostos e auditoria. Por fim, na fase final quando ele completa o 

exame de expor as demonstrações financeiras, emite sua opinião.  

A auditoria do patrimônio líquido tem como finalidade determinar os princípios 

geralmente aceitos na contabilidade, verificar se o mesmo está de acordo com as 

demonstrações financeiras e se as divulgações foram expostas como notas 

explicativas. Portanto o patrimônio líquido representa o capital próprio que financia 
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parte do ativo da entidade, assim analisando se as transações ocorrem dentro do 

período auditado. De acordo com a Lei das S.A (Lei n° 6.404/76), o patrimônio 

líquido compõe-se das seguintes contas: Capital Social; Reservas e Capital; 

Reservas de Reavaliação; Reservas de Lucros; e, Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

 

 O exame de auditoria efetuado na área do patrimônio líquido tem por 
finalidade atingir os objetivos previamente determinado. Desta forma, o 
programa de auditoria deve ser elaborado com o intuito de evitar trabalhos 
desnecessários ou que não atentam aos objetos definidos. Uma vez 
definido o programa de auditoria, durante a execução do trabalho, o auditor 
deve estar alerta para evitar possíveis trabalhos desnecessários ou deixar 
de realizar trabalhos não programados, porem importantes. Caso isto venha 
a ocorrer, o programa original devera ser modificado com a introdução de 
eventuais itens não programados (ATTIE; 1998; p. 403). 
 

Os trabalhos de auditoria voltados a setor do patrimônio líquido, 

especialmente à sociedades anônimas, e, em menor prolongamento, às outras 

entidades gerido por contratos sociais, levam o auditor a entrar em relação com as 

regras ou regulamentos oficiais e estatutos societário. Raramente o auditor dispõe 

de experiência o bastante para o completo de relatórios e implicação legais e fiscais 

impostas por normas, regulamentos e estatutos. Em duvidas, o auditor deve explorar 

a fontes externas, como advogados, para melhor consolidar sua opinião ou revisar 

conceitos. 

Conforme TABELA 1, que descreve as características e a importância da 

organização possuir a auditoria interna e externa. 

 

TABELA 1 – Comparativo da Auditoria da Interna e Externa. 

INTERNA EXTERNA 

1- Proteção da organização;  
2- Acompanha o cumprimento de 

normas técnicas e a política de 
administração da empresa, na 
consecução de seus objetivos. 

3-  O auditor interno desenvolve, 
continuamente, seu trabalho que 
termina em relatório. 

4- O grau de independência do 
auditor interno é limitado, porém 
segue as normas e 

1- Proteção do investidor. 

2-  Analisa e testa aos sistemas de 
controle interno e contábil, em 
busca da razoável fidedignidade 
das DF’s. 

3- O auditor externo desenvolve o 
trabalho por gestão (anual) que 
termina em parecer. 

4- O grau de independência do 
auditor externo é amplo e o 
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procedimentos de auditoria na 
execução do trabalho. 

5- Objetiva prevenir erros e fraudes, 
sugerindo aos detentores do 
poder de decisão aos ajustes 
necessários. 

 

trabalho é exercido com 
observância das normas 
internacionais. 

5- Objetiva reprimir erros e fraudes. 

Fonte: MAGALHÃES; LUNKES; MULLER; 2001, p.28. 

A tabela demonstra os pontos positivos da auditoria interna e externa, em 

cada exemplo mostra qual a importância e as diferenças das mesmas.  Sendo mais 

fácil a visualização e entendimento para o leitor.  

 

2. METODOLOGIA  

 

 O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma pesquisa 

exploratória-descritiva, onde tivemos como base compreender as questões que 

envolvem os benefícios da auditoria para a credibilidade das empresas.  

 Segundo Marconi e Lakatos (2009, p.22) “Exploratória ou Pré-Leitura – leitura 

de sondagem, tendo em vista localizar as informações, uma vez que já se tem 

conhecimento de sua existência”. A pesquisa exploratória visa à elaboração de 

pesquisas, fornecendo informações sobre o objeto e orienta a formulação de 

hipóteses, estabelecendo critérios, técnicas e métodos para se elaborar uma 

pesquisa. Ela é realizada sobre um problema ou questão de pesquisa sobre 

assuntos pouco ou nenhum estudo anterior a seu respeito. 

A pesquisa descritiva é como um estudo de caso, onde tem como objetivo 

observar, registrar e analisar todos os fenômenos, apresentando assim todas as 

características possíveis. 

 

A pesquisa descritiva objetiva escrever as características de um objeto de 
estudo. Dentre esse tipo de pesquisa estão as que atualizam as 
características de um grupo social, nível de atendimento do sistema 
educacional, como também aquelas que pretendem descobrir a existência de 
relações entre variáveis. Nesse caso, a pesquisa não está interessada no 
porque, nas fontes do fenômeno; preocupa-se em apresentar suas 
características (GONÇALVES; 2003; p.65). 
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Pretendemos alcançar os objetivos com base em Crepaldi, onde auditoria faz 

o levantamento, estuda e avalia as transações que ocorrem dentro de uma entidade, 

para a tomada de decisões cabíveis. A auditoria evita que as empresas passem por 

situações que propiciem fraldes e desfalques para que assim haja a credibilidade 

das entidades. 

A seguinte pesquisa é baseada em estudo bibliográfico, onde procuramos 

coletar e analisar informações sobre auditoria. Como estrutura principal do trabalho, 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica, para levantar a veracidade e relevância do 

assunto, que tem como objetivo oferecer ao pesquisador o que se pretende 

alcançar.  

Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige pesquisa 
bibliográfica prévia, quer à maneira de atividade exploratória, quer para o 
estabelecimento do status quaestionis, quer para justificar os objetivos e 
contribuições da própria pesquisa (RUIZ; 1996, p.57).  
 

A auditoria se divide em interna e externa. A auditoria interna é um setor da 

organização que trabalha na verificação de dados, para maior exatidão dos mesmos. 

E a auditoria externa é um serviço de terceiros, prestado por contadores que 

realizam todo o processo de auditoria e ou verificam o trabalho realizado pela 

auditoria interna, visando maior credibilidade na exatidão dos dados. 

As empresas que utilizam os setores de auditoria possuem maior exatidão no 

patrimônio líquido, pois sua visão será mais ampla para os prós e os contras de um 

problema. Dessa forma, a empresa poderá tomar decisões importantes e decisivas 

para o seguimento da mesma. Visando também além do crescimento, a credibilidade 

para seus clientes, comunidade e investimentos governamentais.  

A abordagem do artigo é qualitativa, pois os dados apresentados são estudos 

bibliográficos descritos através de autores que obtiveram estudos e fatos ao assunto 

citado. Trazendo além de explicações, exemplos e dados para comprovar a 

credibilidade do assunto. 

Aborda a distinção entre leis e teorias do ponto de vista de sua de suas 

características “Qualidade”: a possibilidade de as primeiras, que denomina de “leis 

experimentais”, formularem relações entre características observáveis, ou 

experimentalmente determináveis, de um objetivo de estudo ou classe de 
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fenômenos, ao contrário das segundas, denominadas “leis teóricas” ou, 

simplesmente, “teoria” (NAGEL, 1978 p. 84-93 apud MARCONI; LAKATOS, 2011 p. 

10). 

 

3. RESULTADOS 

 

A implantação de um sistema interno e ou externo de auditoria na 

organização traz inúmeros benefícios para a mesma. Quando a empresa possui 

esses setores as decisões tomadas possuem mais chances de resultados positivos, 

eliminando problemas futuros, poupando tempo e dinheiro. As mesmas também 

levam consigo a credibilidade de produtos e clientes satisfeitos.  

A auditoria interna em uma organização de grande porte, é um meio de que 

sempre que a empresa necessitar de correção e melhoria estará disposta a trazer 

novas ideias e resultados, demonstrando sempre sua real necessidade para a 

tomada de decisões, para que a empresa não precise se preocupar com a busca de 

serviços de terceiros. Uma equipe que conhece sua entidade não terá dificuldade 

em apontar melhorias em processos padrões. Nesse caso a auditoria externa é 

necessária para melhor resultado do processo, para que não ajam erros, pois como 

são vários setores para correção, poderá haver falhas na primeira correção auditada 

pela interna. 

Empresa de pequeno porte não é necessário ter um setor interno de auditoria, 

nesse caso a empresa pode utilizar e confiar na auditoria externa para melhor 

resolver e desenvolver resultados. Então é uma contratação de um serviço 

terceirizado para verificação do patrimônio e financeiro da empresa, assim ele emite 

uma opinião ou um parecer da situação em que a empresa se encontra, ou seja, ela 

dá sua opinião mais não interfere na administração da entidade. 

Pode-se dizer que toda empresa que utiliza auditoria tanto interna quanto a 

externa, possui alguns objetivos, como: determinar a confiança das informações 

contábeis, avaliar a eficácia e aplicação dos controles contábeis, operacionais e 

financeiros, avaliar riscos e comprimento de normas e procedimentos. 
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As empresas que tomam decisões corretas visam maior e mais rápido o 

crescimento lucrativo da mesma, o crescimento profissional dos seus colaboradores, 

de sua comunidade e da sua região. Com a visão mais aguçada para maiores 

investimentos futuros, de curto e longo prazo. Uma organização planejada e correta 

é mais bem vista pelos órgãos de seu país, pois à crescimento em conjunto.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse trabalho foi possível apurar a importância da aplicação das 

auditorias interna e externa. Com isso, a interna vem transformando em um eficiente 

instrumento para o controle da administração que atua para fortalecer a vantagem 

competitiva e reunir valor às atividades das organizações, tendo uma visão ampla, 

exercendo com segurança o processo de organizacional considerado de grande 

relevância para um gerenciamento eficaz nas organizações e fornecendo referencias 

corretivas e preventivas da empresa. Verificando assim que a eficiência e eficácia da 

auditoria interna e com o apoio de outras pessoas, o controle interno cumpri a 

política internas estabelecidas pela gestão administrativa da empresa. Na área da 

auditoria da entidade, acesso irrestrito a relatórios e informação, fiscaliza a rotina de 

trabalho, a consistência física e técnica dos itens e no momento que é identificado 

alguma falha ou erro a empresa institui ações corretivas. 

É importante a implantação do sistema de auditoria, pois a empresa cria 

credibilidade para si, de forma que a entidade se sinta segura diante da verificação 

fiel dos dados contábeis. A auditoria interna também comprova que a externa é 

importante para o resultado final, de forma simples e objetiva e que alguns casos 

são obrigados por legislação pertinente.  

Foi apresentada a importância da auditoria interna nas entidades, frente a 

uma nova realidade de um elemento globalizado, com a colaboração significa um 

gerenciamento eficaz dos negócios. Nas organizações, obriga ter um "agente 

visionário", que tem um perfil com atitudes e ideias voltadas para alcançar 

resultados, e não apenas realizar atividades de controles internos. O agente dessa 
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área precisa estar atualizado, através de estudos contínuos, adequando-se e 

adaptando-se aos novos requisitos do mercado. 

Portanto, na realização do trabalho, a auditoria é um mecanismo que facilita 

na administração da entidade, reconhecendo que os controles internos e rotinas do 

trabalho precisam ter habilmente executados e que os dados contábeis merecem 

confiança. 
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