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RESUMO  

 

A atividade de auditoria interna tem se tornado uma ferramenta de gestão importante nas 

organizações, por meio da avaliação dos controles e dos riscos internos e consequentes 

recomendações de pontos de melhoria. Nesse contexto, este artigo teve o objetivo de 

investigar a implantação e as práticas de auditoria interna em uma Operadora de Plano de 

Saúde (OPS) de grande porte, localizada no estado da Paraíba. Para tanto, realizou-se um 

levantamento de campo com a utilização de questionário para a coleta de dados junto a 30 

gestores no nível tático. Os resultados revelaram que a auditoria interna tem contribuído para 

o fortalecimento dos controles internos, embora a resistência às mudanças e o 

desconhecimento da função da auditoria interna tenham dificultado a sua implantação. Os 

relatórios da auditoria interna retratam a realidade das áreas auditadas e as recomendações 

apresentadas contribuem para a melhoria e a eficiência do sistema de controle interno da OPS, 

na percepção dos gestores pesquisados. O aspecto da comunicação entre a equipe de auditoria 

interna, os gestores e os auditados, o que inclui a apresentação e discussão dos relatórios de 

auditoria, pode ser melhorado. Conclui-se que, a partir do monitoramento contínuo dos 

controles internos, é possível identificar erros, falhas e oportunidades de melhorias, sendo esta 

a função da auditoria interna como ferramenta de gestão, de modo a reduzir riscos e aumentar 

resultados. 
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1 INTRODUÇÃO 

O surgimento de grandes organizações, o desenvolvimento dos negócios e a expansão 

dos mercados provocaram a necessidade do fortalecimento das estruturas empresariais 

internas, uma vez que, em tempos de maior competitividade, as perdas decorrentes de fraudes 

e ineficiências comprometem ainda mais o desempenho corporativo, tornando indispensável a 

elaboração e o cumprimento de estatutos, regimentos internos, normas e a delimitação de 

processos operacionais na organização.  

Em busca de melhores modelos de gestão e impulsionadas por grandes escândalos 

corporativos, as empresas tornaram-se adeptas à governança corporativa, definida por 

Zdanowicz (2014, p. 204) como “um conjunto de práticas e relacionamentos entre 

Associados, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho 

Fiscal, visando otimizar o desempenho da organização”.   

Na visão de Imoniana, Matheus e Perera (2014), a auditoria interna surge como órgão 

fundamental no processo de governança corporativa, sendo responsável pela salvaguarda dos 

ativos da organização. Desse modo, a auditoria interna tornou-se uma importante ferramenta 

de gestão, todavia, para cumprir sua função é necessário conhecer os tipos de gestão, 

evidenciar os pontos fortes e fracos da organização e avaliar o uso das informações 

apresentadas pela auditoria. 

A valorização e expansão da auditoria ocorreram em virtude do novo objetivo 

atribuído às normas de auditoria interna de contribuir com a governança corporativa, por meio 

da avaliação e da melhoria dos processos internos, em que os valores e as metas são 

estabelecidas, comunicadas e o seu cumprimento monitorado (IIA, 2012). 

Segundo Odar e Chambers (2015), a auditoria interna foi percebida como sendo um 

processo de verificação de conformidade para oferecer garantias sobre o fluxo de 

informações, as ferramentas analíticas, a interpretação de informações ou o impacto de 

eventos do mercado sobre o modelo de negócio. Segundo esses autores, atualmente, a 

auditoria interna possui a função de fornecer uma garantia para a administração e também tem 

uma relação direta de assessoria ao conselho de administração.  

Neste contexto de necessidade de melhorias gerenciais e operacionais, as organizações 

privadas da área de saúde, face à complexidade e aos riscos inerentes ao negócio, têm adotado 

metodologias de fortalecimento de suas estruturas internas, na busca da eficiência e eficácia 

no controle dos processos.  

No âmbito econômico, como alternativa de modelo de negócio em saúde, têm-se as 

cooperativas de trabalho médico, regidas pela Lei nº 5.764/1971, as quais se inseriram no 

mercado de saúde comercializando planos de assistência à saúde junto a empresas e entidades 

associativas, sendo pioneiras na operação dos planos individuais e familiares, a partir de 

meados da década de 1970 (Figueiredo, 2012). 

Com a promulgação da Lei nº 9.656/1998, que estabeleceu aspectos sobre os planos e 

seguros privados de assistência à saúde, as cooperativas médicas se depararam com 

obrigações financeiras e técnicas, o que, por sua vez, impulsionou a busca por modelos de 

gestão profissionalizados e consolidados em conformidade com as melhores práticas do 

mercado, o que inclui a implantação da auditoria interna como mecanismo de assessoramento 

ao conselho de administração. Além dessas legislações, tem-se a Lei nº 9.961/00, que criou da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), orgão encarregado do desenvolvimento de 

várias políticas e ações visando ao acompanhamento e monitoramento do mercado de saúde 

suplementar no País. 

É nesse cenário que a pesquisa se desenvolveu, com vistas a responder à seguinte 

questão: Qual é a percepção dos gestores de uma Operadora de Plano de Saúde da 

Paraíba, de grande porte, quanto à implantação e às práticas da auditoria interna? E 



 

 

como objetivo geral tem-se investigar a percepção dos gestores de uma Operadora de Plano 

de Saúde da Paraíba, de grande porte, quanto à implantação e às práticas da auditoria interna.   

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta seção discorre-se sobre aspectos geais da auditoria interna e, em particular, no 

contexto das OPS. 

2.1 A Importância da Auditoria Interna 

Boynton, Johnson e Kell (2002, p. 932) expõem que, conforme o Institute of Internal 

Auditors (IIA), a auditoria interna é definida como:  
Uma atividade independente, de fornecimento de segurança objetiva e de consultoria 

que visa acrescentar valor a uma organização e melhorar suas operações. Trazendo 

para a organização uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliação e 

melhoria da eficácia de seus processos de gerenciamento de risco, controle e 

governança, ajuda-a a atingir seus objetivos.  

Assim, a definição do IIA estabelece que a “auditoria interna é uma atividade 

independente e objetiva, que presta serviços de avaliação e consultoria e tem como objetivo 

adicionar valor e melhorar as operações de uma organização” (Lélis & Pinheiro, 2012, p. 

214). Nesse sentido, enquanto órgão de assessoramento à administração, a auditoria interna 

possui a função de avaliar os controles internos e acompanhar tecnicamente os resultados 

alcançados pela organização. 

Face às novas funções, Odar e Chambers  (2015) defendem que atualmente a auditoria 

interna tem um papel amplo de fornecer uma garantia para a administração e também tem 

uma relação direta de informação para o conselho de administração e/ou a auditoria externa e 

os comitês de risco. 

Quanto ao contexto de expansão e o consequente reconhecimento da importância da 

auditoria interna, Lélis e Pinheiro (2012) declaram que isto se deve ao fato de que a auditoria 

interna pode contribuir para um melhor desempenho dos processos, a melhoria da estrutura 

dos controles internos e uma eficiente gestão de riscos. A característica de beneficiar e 

contribuir para a melhoria interna quebra o paradigma punitivo e fiscalizador, 

tradicionalmente atribuído à auditoria interna, colaborando para o desenvolvimento dos 

trabalhos da auditoria interna, uma vez que, os auditores internos possivelmente não serão 

mais vistos como “inimigos” no ambiente de trabalho. 

Devido a esta função contributiva da auditoria interna, o IIA define em seu código de 

ética que a auditoria interna é uma atividade independente e de consultoria, destinada a 

acrescentar valor e melhorar as operações de uma organização (IIA, 2012). Assim sendo, a 

auditoria interna assiste à administração da organização na consecução dos seus objetivos, 

atuando na avaliação dos controles internos e contibuindo para a sustentabilidade da gestão e 

consequentemente do negócio. 

Os controles internos de cada organização possuem suas particularidades, portanto, 

cada uma deve implementar o sistema de controle interno que melhor se adéqua ao seu ramo 

de atividade e tamanho, levando em consideração a relação custo/benefício.  

As organizações passaram a utilizar cada vez mais nos últimos anos de ferramentas de 

gestão para impulsionar seus negócios, posto que são elas que auxiliam os gestores a 

atingirem seus objetivos, quais sejam: aumentar receitas, diminuir custos, buscar inovação, 

otimizar o uso de recursos, realizar investimentos de expansão, aprimorar a qualidade dos 

produtos ou se planejar para o futuro. Cabendo ao gestor identificar a ferramenta mais 

adequada para sua organização, analisando as vantagens e desvantagens de cada uma. (Silva 

& Vieira, 2015). 

A auditoria interna é considerada uma ferramenta de gestão, à medida que pode 

fornecer uma garantia para que a avaliação e o acompanhamento de todos os riscos-chave 



 

 

dentro de uma organização venham a ter uma melhor gestão de modo que ela possa alcançar 

seus objetivos estratégicos (Basioulds, 2012). Assim, a atuação da auditoria interna representa 

um importante papel de staff organizacional (Fernández-Laviada, 2007; Răvaş, 2011; 

Basioulds, 2012), significando que o seu desempenho e assessoramento à administração têm 

sido considerados relevantes nos processos de tomada de decisão. 

Lenz e Sarens (2012) defendem que a auditoria interna deve atuar de maneira 

verdadeiramente independente da gestão e que ela pode ser o fornecedor da garantia para a 

avaliação e o acompanhamento dos riscos. Para Odar e Chambers  (2015), é particularmente 

importante ressaltar o fato de que a auditoria interna e os seus comitês focavam restritamente 

no processo e nos controles internos dentro da organização, não captando outros fatores de 

riscos que afetavam as organizações.  

Percebe-se, assim, que atualmente, face às evoluções no contexto dos negócios, a 

auditoria interna precisa desempenhar um papel com enfoque mais amplo, conhecendo e 

alinhando-se à gestão e à governança da organização, verificando as práticas da 

administração, as diretrizes da administração, as habilidades e as demandas dos gestores, de 

modo a assessorá-los com informações capazes de influenciar no desempenho e na mitigação 

de riscos. 

 

2.2 Auditoria Interna em Operadoras de Planos de Saúde 

Mesmo que a saúde seja um direito de todos e um dever do Estado, estando 

estabelecido na Constituição Federal do Brasil (1988), é visível a existência da dualidade 

público-privado dentro do sistema de saúde brasileiro. Assim, com o crescimento do setor 

privado na assistência à saúde, notadamente no mercado de saúde suplementar, as OPS têm se 

deparado com a forte regulação por parte da ANS, de modo que, para a subsistência das 

operadoras, tornam-se indispensáveis os controles internos e uma gestão de riscos eficientes. 

Face às regulamentações da ANS, as OPS de grande porte, ou seja, aquelas que 

possuem mais de 100.000 usuários, obrigatoriamente, devem ter suas demonstrações 

contábeis auditadas por uma auditoria independente (externa). Assim, cabe demonstrar as 

principais diferenças entre o auditor interno e o auditor externo, o que também representa as 

diferenças entre a auditoria interna e a auditoria externa, conforme expõe o Quadro 1: 

 
Quadro 1 – Características do auditor interno e auditor externo 

Auditor interno Auditor externo 

É empregado da empresa auditada Não tem vínculo empregatício com a empresa 

auditada 

Menor grau de independência Maior grau de independência 

Executa auditoria contábil e operacional Executa apenas auditoria contábil 

Os principais objetivos são: verificar se as normas 

internas estão sendo seguidas, verificar a 

necessidade de aprimorar as normas internas 

vigentes, verificar a necessidade de novas normas 

internas, efetuar auditoria das diversas áreas das 

demonstrações contábeis e em áreas operacionais  

 

O principal objetivo é emitir um parecer ou opinião 

sobre as demonstrações contábeis, no sentido de 

verificar se estas refletem adequadamente a posição 

patrimonial e financeira, o resultado das operações, as 

mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa 

da empresa examinada. Também, se essas 

demonstrações foram elaboradas de acordo com os 

princípios contábeis e se esses princípios foram 

aplicados com uniformidade em relação ao exercício 

social anterior  

Maior volume de testes (tem maior tempo na 

empresa para executar os serviços de auditoria)  

 

Menor volume de testes, já que está interessado em 

erros que individualmente ou cumulativamente 

possam alterar de maneira substancial as informações 

das demonstrações contábeis  

Fonte: Almeida (2009, p.6) 



 

 

Como a realização de auditoria externa já é uma prática em OPS de grande porte, 

estas, agora, também se voltam para a auditoria interna. Em vista aos desafios e à 

complexidade de atuação na saúde suplementar, as OPS buscam as melhores práticas de 

gestão, em particular, a adoção da auditoria interna como ferramenta de gestão. De acordo 

com Khilf e Samaha (2016), a auditoria interna, responsável por avaliar controles internos e 

riscos, pode caracterizar as organizações que a possuem, como detentora de um ambiente 

capaz de associar atributos da governança corporativa. Esta corresponde a regras, sistemas e 

procedimentos que garantem a melhor proteção e o equilíbrio entre os interesses dos gestores 

da organização, acionistas e outras partes interessadas (Khilf & Samaha, 2016). 

As OPS atuam comercializando planos de saúde, individual e coletivo, sendo o 

primeiro contratado pelo usuário (pessoa física) junto à operadora, e o coletivo caracteriza-se 

pela contratação de empresa (pessoa jurídica). O produto comercializado pelas OPS é a 

assistência à saúde, portanto, são operações que requerem controles internos e gerenciamento 

de riscos eficientes, sob pena de comprometer a sustentabilidade econômica do 

empreendimento.  

Nesse contexto, a auditoria interna atua na avaliação e no fortalecimento das estruturas 

internas de controle, o que é corroborado por Odar e Chambers (2015) ao afirmarem que os 

auditores internos podem fornecer garantia de forma independente para o conselho de 

administração, relacionada aos riscos internos e externos enfrentados pelo negócio da 

organização. 

Quanto à execução das funções de auditoria interna, Lélis e Pinheiro (2012) 

esclarecem que a atividade de auditoria engloba uma sequência de etapas, sendo estas 

executadas por meio de procedimentos baseados em normas e padrões, utilizando-se de 

ferramentas de apoio específicas para cada tipo de trabalho. Ainda asseveram que as etapas de 

uma auditoria interna podem ser agrupadas em três macroetapas: o planejamento, o serviço de 

campo, e o reporte e o acompanhamento. 

O planejamento compreende a definição de objetivos, de escopo e de recursos a serem 

utilizados, bem como o prazo de realização do trabalho, incluindo a subdivisão de horas 

trabalhadas por auditor participante da equipe de auditoria interna. A metodologia para 

execução do serviço de campo é definida pela equipe, isso no que tange aos testes de 

observância e os substantivos, os quais devem ser capazes de obter evidências suficientes e 

relevantes para o cumprimento dos objetivos da auditoria. Por fim, a terceira etapa 

compreende o reporte e o acompanhamento dos serviços, sendo este através do relatório de 

auditoria, o qual é composto estruturalmente pelos pontos de controle observados, testes 

aplicados e recomendações da auditoria interna (Lélis & Pinheiro, 2012). 

O reporte dos resultados encontrados e das recomendações da auditoria interna são 

encaminhados à administração para as tomadas de decisões da gestão, cuja escolha ocorre 

após a análise e a apreciação dos informes repassados pelo auditor ao gestor. Portanto, o 

auditor pode ser considerado um importante parceiro no processo decisório, pois conhece 

cada área da empresa detalhadamente, podendo, assim, auxiliar a gerência na implantação de 

melhorias (Silva & Vieira, 2015). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A construção do conhecimento científico necessita de uma linha de orientação pautada 

por passos que indiquem o caminho a ser seguido pelo pesquisador, para tanto, alguns 

procedimentos metodológicos devem ser utilizados para o alcance do objetivo da pesquisa.   

A presente pesquisa é do tipo exploratória e descritiva e foi realizada em uma OPS de 

grande porte localizada no estado da Paraíba, tendo como delineamento o levantamento de 



 

 

campo, que consiste no questionamento direto dos sujeitos cujo comportamento está sendo 

objeto de estudo (Gil, 2008). 

A OPS possui 45 anos de existência e é formada por aproximadamente 1700 médicos 

de todas as especialidades. Esta OPS possui a maior rede de assistência médico-hospitalar 

privada do Estado da Paraíba, isto para oferecer aos seus 145.000 usuários do plano de saúde. 

Sua estrutura organizacional se apresenta conforme as práticas de Governança Corporativa, 

em que existem os Conselhos Fiscal, de Administração, Ético e Técnico, bem como a Gestão 

Executiva Superior, subdividindo os cargos de Diretoria. Na estrutura de governança, inseriu-

se a Auditoria Interna como um órgão de assessoramento ao Conselho de Administração.  

A amostra foi composta por 30 gestores que atuam na OPS, os quais desempenham 

funções táticas na organização, subordinados aos órgãos da Administração e aos Conselhos da 

Cooperativa. A escolha dos participantes ocorreu por acessibilidade e levou em consideração 

o seu entendimento acerca das questões tratadas na pesquisa e a sua disponibilidade para 

participar da pesquisa no momento da aplicação do questionário. 

O levantamento de dados foi realizado por meio de um questionário composto por três 

blocos de questões, abrangendo: (I) as características do perfil sociodemográfico dos 

respondentes; (II) a percepção sobre a implantação da auditoria interna; e (III) a percepção 

sobre as práticas da auditoria interna, conforme apresentado no Quadro 2.   

 
                                           Quadro 2 – Composição do Instrumento de Coleta de dados. 

Bloco Conteúdo 

I Caracterização do perfil sociodemográfico do respondente 

II Percepção sobre a implantação da auditoria interna 

III Percepção sobre as práticas da auditoria interna 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

Para análise dos dados foi utilizada o cálculo de frequências, medida de estatística 

descritiva, e os resultados apresentados em tabelas para visualização das tendências das 

respostas dos pesquisados.   
  

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

O perfil sociodemográfico dos gestores da OPS foi composto pelos seguintes 

indicadores: gênero, faixa etária, grau de escolaridade e área de formação acadêmica, 

conforme apresentado na Tabela 1.  

 

                                        



 

 

Tabela 1 - Perfil sociodemográfico dos pesquisados 

Indicadores Frequência (%) 

1. Gênero 

 Feminino 53 

Masculino 47 

2. Faixa etária % 

Até 30 anos 26 

De 31 a 46 anos 57 

47 a 62 anos 17 

3. Grau de escolaridade % 

Ensino superior 20 

Pós graduação (Especialização) 70 

Mestrado 04 

Doutorado incompleto 03 

Doutorado 03 

4. Área de formação acadêmica %  

Administração 30 

Ciências Contábeis 17 

Comunicação e Marketing 11 

Direito 11 

Psicologia 10 

Economia 03 

Enfermagem 03 

Engenharia Civil 03 

Fisioterapia 03 

Nutrição 03 

Tecnologia da Informação 03 

Medicina 03 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Os dados revelaram que 53% dos gestores participantes da pesquisa são do gênero 

feminino e 47%, masculino, havendo, assim, pequena predominância de gestores do gênero 

feminino. Quanto à faixa etária, a maioria dos pesquisados (57%) encontra-se na faixa etária 

mediana entre 31 a 46 anos, seguidos pelos que estão na faixa etária até 30 anos (26%) e pelos 

que estão na faixa etária de 47 a 62 anos, correspondendo a 17% deles.  

Sobre o grau de escolaridade, 70% dos respondentes afirmaram possuir pós-graduação 

lato sensu (Especialiazação), seguidos pelos que informaram ter o ensino superior completo 

(20%) e doutorado (6%). Os que têm título de mestrado e doutorado incompleto, respresentam 

apenas aproximadamente 4%, cada.   

A formação acadêmica dos pesquisados concentrou-se, principalmente, nas áreas de 

Administração (30%), Ciências Contábeis (17%), Comunicação e Marketing (11%), Direito 

(11%) e Psicologia (10%).  

Quanto à implantação da auditoria interna na OPS pesquisada, buscou-se a opinião dos 

sujeitos quanto à divulgação desse processo, ao seu conhecimento acerca das normas de 

auditoria interna, às dificuldades no processo de implantação e aos principais benefícios 

trazidos com a implantação, obtendo-se os resultados apresentados nas Tabela 2, 3 e 4. 

 



 

 

Tabela 2 – Implantação da auditoria interna  

Divulgação Frequência (%) 

Não houve divulgação 3 

Houve pouca divulgação 17 

A divulgação foi satisfatória 43 

A divulgação foi ampla 37 

Conhecimento das normas da auditoria interna Frequência (%)  

Acesso pela intranet 50 

Recebimento de cópia física 44 

Não acessei pela intranet 03 

Outra: reunião com as gerências 03 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Assim, prevaleceu entre os pesquisados a percepção de que a divulgação da 

implantação da auditoria interna foi satisfatória (44%) e ampla (37%), contudo, 17% deles 

consideraram que houve pouca divulgação. Questionados sobre o conhecimento das normas 

da auditoria interna, 93% afirmou ter o conhecimento dessas normas e suas funções, sendo 

que 50% tiveram acesso pela intranet (canal interno de comunicação da OPS) e 44% tiveram 

acesso à cópia física das normas, que foi enviada pela própria equipe da auditoria interna. 

Adicionalmente, destaca-se que, além desses canais de divulgação, foram realizadas reuniões 

individuais com os gestores para a apresentação da auditoria interna, suas atividades, seus 

procedimentos e sua metodologia de execução das atividades. 

A Tabela 3 retrata as dificuldades percebidas pelos gestores pesquisados no processo 

de implantação da auditoria interna. 

 
Tabela 3 – Dificuldades na implantação da auditoria interna  

Dificuldades para implantar a auditoria interna Frequência (%) 

Sim, existem dificuldades 93 

Não existem dificuldades 07 

Fatores que dificultam a implantação da auditoria interna Frequência (%)  

Resistência a mudanças 43 

Desconhecimento sobre a função da auditoria interna 23 

Cultura de processos e controles internos pouco difundida 17 

Receio de ser auditado 10 

Falta de divulgação da auditoria interna 07 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Quanto às dificuldades no processo de implantação da auditoria interna, 93% dos 

gestores reconheceram que existem dificuldades nesse processo. Dentre os fatores que 

contribuem para este fato, tem-se, principalmente, a resistência a mudanças, apontada por 

43% dos respondentes, seguida pelo desconhecimento sobre a função da auditoria interna, 

apontada por 23% dos pesquisados. Essa falta de conhecimento sobre a auditoria interna pode 

estar associada à insuficiência na divulgação da sua implantação, conforme apontado por 20% 

dos pesquisados, apresentado anteriormente.  

No que se refere à resistência a mudanças, Kegan e Lahey (2010) esclarecem que na 

perspectiva de mudanças pessoais, torna-se necessário alteração de padrões de 

comportamento, modificações em processos de trabalho e novos esforços para adequação aos 

mecanismos e às atividades que são resultados da atuação da auditoria interna. Segundo 



 

 

Johnston (1999), a resistência à mudança inclui os seguintes aspectos: entraves à 

compreensão, barreiras à aceitação e barreiras para executar as mudanças, contudo, estes 

elementos ou forças existem porque eles são partes da própria natureza de qualquer 

organização. 

Cumpre destacar que outro fator revelante quanto à dificuldade de implantação da 

auditoria interna foi a cultura de processos e controles internos pouco difundida, o que, 

possivelmente, decorre do fato da OPS não ter, até então, setores específicos de controle 

interno, compliance ou auditoria interna.  

Processo consiste em um conjunto de atividades independentes, que são 

propositadamente estruturadas para fornecer uma saída específica que pode ser um evento, 

uma entrada ou um gatilho para outros processos ou ações humanas (Omar, 2016). A 

dificuldade advinda da insuficiente difusão da cultura de controles internos pode ser resultado 

da não compreensão das necessidades de mudanças, da falta de conhecimento sobre a 

importância da auditoria interna ou da comunicação interna deficiente. 

Por outro lado, os gestores também indicaram os principais benefícios trazidos com a 

implantação e a atuação da auditoria interna, conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Benefícios trazidos pela auditoria interna 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Vê-se, assim, que os principais benefícios na percepção dos pesquisados foram a 

melhoria dos controles internos (29%), a correção de eventuais falhas e não conformidades 

(22%) e o assessoramento à alta administração (18%). De acordo com Biscalquin e Vieira 

(2015), a função principal da auditoria interna é a avaliação e a melhoria dos controles 

internos e por consequência, a correção de não conformidades. 

Os benefícios de dar suporte à estrutura de governança corporativa, reduzir custos e 

desperdícios e oferecer vantagem competitiva somaram 30% na opinião dos gestores 

pesquisados. Estes benefícios também estão relacionados à função da auditoria interna, uma 

vez que, o reporte dos resultados identificados após a execução dos trabalhos da auditoria 

interna pode contribuir para a governança corporativa, e ao passo que a auditoria interna 

corrige falhas e não conformidades há a concretização da redução de custos.  

Quanto à atuação da auditoria interna na OPS pesquisada, buscou-se a opinião dos 

sujeitos quanto a alguns aspectos, tais como, recomendações da auditoria, relatório, e 

comunicação, conforme evidenciados na Tabela 5.  

 

 

Principais benefícios Frequência (%)  

Melhoria dos controles internos                         29 

Corrigir eventuais falhas e não conformidades                         22 

Assessorar à alta administração                         18 

Dar suporte à estrutura de governança corporativa                         15 

Reduzir custos e desperdícios                         14 

Oferecer vantagem competitiva                         02 



 

 

Tabela 5 – Atuação da auditoria interna                                                 

Questões  
Concordo 

totalmente 
Concordo 

Não tenho 

opinião 
Discordo 

Discordo 

totalmente 

As recomendações da auditoria interna 

são construtivas e contribuem para a 

melhoria dos controles internos. 

40% 48% 12% - - 

O relatório da auditoria interna reflete a 

situação atual da área auditada. 

 

20% 52% 24% 4% - 

A comunicação entre a equipe da 

auditoria interna e a área auditada se dá 

de forma direta e transparente. 

24% 40% 20% 16% - 

O resultado dos trabalhos da auditoria 

interna são apresentados e discutidos 

com a área auditada. 

20% 36% 28% 16% - 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

Os dados revelaram que 88% dos gestores pesquisados concordam que as 

recomendações da auditoria interna são construtivas e contribuem para a melhoria dos 

controles internos, o que evidencia uma percepção positiva e alinhada com o que fora 

apontado como o principal benefício trazido pela auditoria interna, qual seja, a melhoria dos 

controles internos. 

Quanto aos relatórios da auditoria interna, 72% dos gestores concordaram que o 

mesmo reflete a realidade da área auditada, o que demonstra o alinhamento da auditoria e os 

processos e riscos internos de cada área auditada. No entanto, 24% dos pesquisados 

informaram não ter opinião sobre esse aspecto e apenas 4% deles discordou da afirmativa, 

sinalizando uma associação negativa entre o resultado dos trabalhos da auditoria interna e a 

realidade da área auditada. 

A comunicação entre a equipe de auditoria interna e a área auditada pressupõe o 

entendimento das solicitações de informações e documentações necessárias à realização dos 

testes de auditoria. Sobre esse aspecto, 64% dos gestores concordaram que a comunicação se 

dá de forma direta e transparente, ao passo que 36% deles indicaram insatisfação acerca dessa 

comunicação, o que pressupõe a necessidade de melhoria dos canais e das formas de 

comunicação entre os auditores e os gestores. 

Na perspectiva da apresentação e discussão dos relatórios da auditoria interna, 56% 

dos gestores concordaram com a afirmação de que os resultados dos trabalhos da auditoria 

interna são apresentados e discutidos ao final de cada encerramento de atividades. Contudo, 

44% discordaram (ou não souberem opinar) dessa afirmativa, sinalizando que os resultados da 

auditoria nem sempre são discutidos e/ou apresentados às áreas auditadas.  

Por fim, buscou-se correlacionar alguns aspectos da auditoria interna e a formação 

acadêmica dos participantes, obtendo-se os resultados apresentados na Tabela 6. 
 

Tabela 6 – Aspectos da auditoria interna e Formação acadêmica  

Contribuição da auditoria interna para o processo decisório Formação acadêmica 

Importante 48% são Contadores ou Administradores 

Muito importante 43% são Administradores ou Economistas 

As recomendações da auditoria interna contribuem para 

melhoria dos controles internos 
Formação acadêmica 

Concordo totalmente 75% são Contadores ou Administradores 

Concordo   37,5% são Administradores 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 



 

 

Os aspectos dispostos na Tabela 6 se referem à contribuição da auditoria interna para o 

processo decisório, em que 48% dos respondentes que afirmaram ser importante, possuem 

formação acadêmica em Ciências Contábeis ou Administração, sendo seguidos por 43% cuja 

formação predominante continua sendo a Administração. 

Quanto ao questionamento sobre a contribuição da auditoria interna para a melhoria 

dos controles internos, cerca de 75% dos respondentes que concordaram totalmente que as 

recomendações elencadas pela auditoria interna contribuem para o fortalecimento do sistema 

de controle interno da OPS têm formação em Ciências Contábeis ou Administração. Entre os 

que concordaram com essa premissa, 37,5% são Administradores. Os profissionais dessas 

áreas tendem a ter um conhecimento técnico acerca dos controles internos mais aprofundado 

e, consequentemente, uma melhor compreensão da auditoria interna. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No mercado complexo e de risco de saúde suplementar, a auditoria interna é 

considerada um importante instrumento de gestão e de suporte na tomada de decisão. Ao 

ampliar o seu campo de atuação, tratando a estrutura da organização a partir de sua gestão, a 

auditoria interna vem se destacando como órgão de assessoria à alta administração.  

No presente artigo buscou-se investigar a percepção dos gestores de uma Operadora de 

Plano de Saúde da Paraíba, de grande porte, quanto à implantação e as práticas da auditoria 

interna.   

Apesar dos gestores terem sido comunicados e preparados para a implantação da 

auditoria interna, por meio de acesso às normas, depararam-se com algumas dificuldades, 

principalmente a resistência às mudanças e o desconhecimento sobre a função da auditoria 

interna. 

Quanto à atuação da auditoria interna, observou-se que os gestores da OPS veem a 

auditoria na sua função de apresentar melhorias aos controles internos e correções de não 

conformidades identificadas. Intui-se, assim, que prevalece entre eles a visão de que a 

auditoria interna não é apenas um detector de falhas e erros, mas, uma ferramenta de 

processos e de melhoria contínua, ou seja, tornou-se uma parceira na busca por constantes 

mudanças preventivas. A auditoria interna também é percebida como um órgão de 

assessoramento à alta administração, ao buscar o fortalecimento das estruturas internas da 

organização, o que corrobora os aspectos teóricos e conceituais abordados.   

Segundo os pesquisados, os relatórios emanados da auditoria interna refletem a 

realidade da área auditada, são construtivas e contribuem para a melhoria dos controles 

internos, o que evidencia o compromisso da auditoria interna em promover a cultura de 

controles internos na organização. 

Os pontos que sinalizaram a necessidade de aprimoramento foram a questão da 

comunicação entre a equipe de auditoria interna, os gestores e os auditados, o que inclui a 

apresentação e discussão dos relatórios de auditoria, de modo a tornar as orientações e 

recomendações mais efetivas.    

A auditoria interna, face aos benefícios associados à sua atuação, pode reduzir os 

riscos e contribuir para o crescimento e o fortalecimento do sistema de controles internos da 

organização, pois este é de fato o objetivo atribuído à auditoria, na atualidade. Contudo, seu 

papel precisa ser devidamente compreendido e valorizado de modo gerar os impactos 

econômicos e comportamentais esperados.  
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