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Introdução: O trabalho mostra a importância da auditoria interna na detecção de
fraudes. Deve-se levar em conta o constante desenvolvimento das empresas para
conduzir o crescimento tecnológico de suas atividades econômicas, o aumento no
número de funcionários, a grande movimentação em suas contas e por não
conseguirem acompanhar as exigências das leis e das instruções normativas, tornou
difícil o trabalho de um grupo limitado de funcionários das empresas em geral. Neste
sentido, cada vez mais os gestores buscam por auxílio, em especial a Auditoria Interna.
O auditor interno é funcionário da própria organização auditada e possui a função de
assessorar. Objetivo: O trabalho tem por objetivo levantar e analisar os artigos de
revistas publicados no site Google Acadêmico no ano de 2014, cujo tema seja auditoria
interna na detecção de fraudes contábeis. Metodologia: A pesquisa realizada neste
trabalho é descritiva em relação aos seus objetivos. Foi constituída uma pesquisa
bibliométrica que utiliza uma abordagem quantitativa, com intuito de fornecer
informações relevantes para o desenvolvimento da análise dos artigos levantados.
Caracteriza as obras sobre o aspecto de conhecimento de quem são os principais
pesquisadores e suas respectivas contribuições para a auditoria dentro do contexto de
detecção de erros e fraudes contábeis. As características levantadas na análise dos
artigos que compõem a amostra foram: autores, quantidade de autores por artigo,
palavra-chave, objetivos, resultados alcançados e quantidade de obras mais citadas
pelos artigos. Resultados: Após a análise dos oito artigos selecionados, conclui-se que:
62,50% foram escritos somente por dois autores; 50,00% possuem três palavras-chave,
apareceram com maior frequência as palavras: Controle Interno (4 vezes); Auditoria
Interna (3 vezes); Fraude (3 vezes) e Contabilidade (2 vezes). Os demais termos
apareceram apenas uma vez. Em relação aos objetivos: 75% da amostra são pesquisas
exploratórias e 25% descritivas. Quanto ao tratamento de dados: 37,5% são
quantitativas e qualitativas; 37,5% quantitativas e 25% não identificaram. Em 62,5%
dos artigos, independentes do objetivo trazem em seus resultados que a auditoria
interna é uma ferramenta eficaz para evitar/combater a fraude e 37,5% dos artigos
analisados deixa implícita a importância da auditoria interna, associando-a a questão
de segurança, resolução de problemas e riscos. Em relação às citações: 62,5% deles
utilizam menos de 30 obras para sua construção, e 37,5% utilizam mais de 31 obras.
40% citam a mesma obra duas vezes, 30% citam três vezes, 10% cita uma vez e 20%
citam cinco vezes. Conclusão: Concluiu-se que o objetivo proposto para a composição
deste trabalho foi alcançado, em razão de que as publicações necessárias para a
pesquisa foram inteiramente levantadas e analisadas, também, foi feita a caracterização
de fraudes contábeis no contexto de auditoria, descrevendo o papel da auditoria interna
na detecção desse ato desonesto.
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