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RESUMO: Introdução: A auditoria é uma especialização voltada para testar a eficiência e a 

eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de expressar um parecer sobre 

determinado dado. A eficiência envolve a forma em que a atividade será desempenhada, 

enquanto a eficácia são os resultados alcançados através desta análise. A finalidade da auditoria 

é demonstrar fatos que contribuam ao máximo para o crescimento da empresa, sendo eficiente 

no auxílio para tomadas de decisão dos gestores. Os primeiros indícios de auditoria surgiram 

em decorrência da evolução do capitalismo, sendo provocados pelo aparecimento de grandes 

empresas que abriram seu capital para novos investidores, havendo assim a necessidade de 

procedimentos internos para assegurar fidedignamente as demonstrações empresariais. 

Objetivo: O objetivo do presente trabalho é dar abordar o tema auditoria como ferramenta de 

gestão organizacional demonstrando a credibilidade que possui. Metodologia: A metodologia 

utilizada no presente estudo foi por meio da pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. 

A análise exploratória consiste em estudos que tem por objetivo descrever completamente 

determinado fenômeno. A abordagem de caráter qualitativo é a fonte direta para coleta de 

dados, interpretação de fenômenos e atribuição de significados. Resultados: o 

desenvolvimento tecnológico fez com que os auditores fossem atrás de um maior conhecimento 

sobre tais recursos disponíveis e vissem os mesmos como ferramentas para redução de horas 

trabalhadas. Os recentes sistemas e a comunicação interna de dados, propõe o aumento da 

agilidade e qualidade nesses processos. A presença do auditor é fundamental para avaliar os 

processos eletrônicos de dados, uma vez que é sua função adequar, avaliar e apresentar 

recomendações aos controles e aos sistemas de informações.  Considerações finais: Este 

trabalho visou demonstrar de forma clara e objetiva a relevância da auditoria interna nas 

empresas, algo que contribui para trazer informações mais precisas para auxiliar nas tomadas 

de decisão dos gestores.  Com a pesquisa realizada, pode-se perceber que os objetivos propostos 

foram alcançados, esclarecendo teorias e conceitos referentes a sua temática.  
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