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RESUMO 

 

Introdução: A auditoria interna deve ser entendida como um meio necessário em se tratando 

de saúde financeira de empresas de médio porte. Esta constatação se refere à condição de 

assegurar a qualidade e fidedignidade das informações, uma vez que são realizados testes que 

atestam a veracidade dos dados contábeis e financeiros, levando a administração informações 

confiáveis. A importância da auditoria compreende uma avaliação criteriosa e sistemática de 

atividades realizadas, possibilitando confirmar se os procedimentos adotados estão de acordo 

com o planejamento. As melhorias para o controle interno e garantia da eficiência na gestão 

corporativa podem ser efetivadas com a auditoria quando se realiza consultoria no 

alinhamento da empresa com as novas exigências estratégicas de cada setor. Objetivo: O 

objetivo principal do estudo foi explicar a auditoria interna e sua importância para os 

controles internos e eficiência nos processos realizados em se tratando de empresas de médio 

porte. Metodologia: Para alcançar o objetivo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

considerando explicações acerca de um tema enfatizado, com base em referências teóricas 

publicadas em livros, revistas, periódicos e outros. Foi adotado o tema auditoria interna e 

realizada a pesquisa no Google acadêmico.  Dentre as plataformas de dados houve o contato 

com periódicos e revistas acadêmicas, Anais de Congressos Científicos dentre outros 

materiais consultados. A partir dos resultados encontrados ao longo do estudo, e tendo as 

obras e publicações correlacionadas com o tema, foi feita a discussão em torno do registro de 

informações, análise e interpretação de todas as informações acompanhadas. Considerações 

Finais: A auditoria interna é importante para os controles internos e a eficiência nos 

processos realizados em se tratando de empresas de médio porte. Ela vai além de apenas 

verificar a qualidade dos procedimentos adotados, mas também possibilita um plano de ação 

capaz de direcionar e auxiliar na conclusão de atividades, e soluções em falhas na organização 

administrativa, mantendo assim as empresas de médio porte atuantes em seu mercado. Em 
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meio às crescentes mudanças no ambiente empresarial, a auditoria interna nas empresas de 

médio porte desempenha uma contribuição para a melhoria da eficácia dos processos de 

gestão e controles, alertando e apontando soluções sobre os riscos que ocorrem, e utilizando 

técnicas de acordo com normas e princípios contábeis. 
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