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RESUMO 

 

Introdução: A auditoria interna possui como função auxiliar todos os membros da 

administração no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, fornecendo-lhes 

análises, apreciações, recomendações e comentários que possam ser úteis à administração. 

Objetivo: o objetivo geral é mostrar a importância de seu uso nas organizações, beneficiando 

uma fiscalização maior nos controles patrimoniais com rigidez e clareza, proporcionando 

segurança aos administradores na tomada de decisão, trazendo amostragens e conclusões 

significativas para a empresa. Metodologia: A auditoria interna vem desempenhando um papel 

importante para as empresas, demonstrando cada vez mais que não é somente uma ferramenta 

de controle de erros e fraudes, mas que conduz o profissional em suas tomadas de decisões, 

assessorando no melhor para a empresa e levando a decisões eficazes. Resultados: A análise 

das informações contábeis por parte da auditoria interna, configura uma análise de todas as 

demonstrações financeiras, coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, 

registrando-os em forma de relatórios ou comunicados que contribuem de forma significativa 

para a tomada de decisões. A detecção das fraudes e erros são de suma importância para a 

empresa, devendo ela ser bastante criteriosa para o controle interno e contábil, tanto em termos 

de concepção quanto de funcionamentos efetivos, sempre buscando uma atenção especial para 

o controle de possíveis erros e fraudes. Portanto, a auditoria interna retrata um procedimento 
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para garantir a integridade dos investimentos, adequação e eficácia dos controles internos e das 

informações, juntamente com avaliação das demonstrações contábeis em conformidade com 

uma estrutura de relatório financeiro. 
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