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RESUMO: 

 

Introdução: O presente trabalho demonstra a importância da auditoria interna dentro das 

organizações, sendo que suas ferramentas auxiliam os gestores para tomada de decisões. 

Atualmente ocorrem muitos erros e fraudes nas empresas, além de falhas que podem ocasionar 

problemas futuros, para que esses riscos sejam avaliados e corrigidos é necessário alguns 

controles internos.  Sendo assim, a Auditoria Interna tem um papel muito importante dentro das 

organizações a fim de apoiar a gestão nas tomadas de decisões, além de identificar que todos 

os processos internos e políticos definidos pela empresa estão sendo seguidos e que as 

transações realizadas estão refletidas na contabilidade de acordo com os critérios previamente 

definidos, minimizando os erros e auxiliando as organizações para alcançar seus objetivos. 

Objetivo: O objetivo geral desta pesquisa é evidenciar que a auditoria vai além de apenas 

procurar fraudes e erros dentro de uma organização, sendo assim, apresentar que ela pode ser 

útil no processo de melhorias e produção das organizações, propondo uma mudança de 

estratégia com relação ao mercado. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica, tendo como base o estudo descritivo a fim de explicar um problema utilizando o 
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conhecimento disponível a partir de teorias publicadas em livros, obras e leis que regem a 

educação do nosso estado e pais.  Discussão Teórica: Com a utilização de tal auditoria, 

observou-se uma aplicabilidade dos processos de auditoria interna dentro das empresas, 

demonstrando os melhoramentos e colaborações que os processos envolvidos podem trazer para 

o seu desempenho. Com a aplicação de um plano de auditoria mensal e após um plano anual 

para verificação e análise de informações. Conclusão: Ao concluir este estudo, pode-se 

verificar que a auditoria interna tem uma importante contribuição no processo decisório, sendo 

sua função de extrema importância na estrutura organizacional, por favorecer uma visão para 

formação e embasamento teórico-prático a administradores e demais usuários deste 

instrumento.  
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