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Com a crise mercadológica e as constantes mudanças no comportamento do mercado, os 

gestores buscam ferramentas que agreguem, impulsionem e aprimorem a performance do seu 

modelo de gestão, de modo que se consiga obter uma visão holística dos processos 

executados nas organizações, podendo assim prevenir e minimizar os erros na tomada de 

decisão e reduzir os custos operacionais. Percebe-se, a partir daaplicação da auditoria interna, 

um instrumento ímpar,visto que a depender do porte e da complexidade dos processos 

organizacionais, o gestor não conseguirá participar de forma assídua de todos os 

procedimentos das atividades executadas dentro da empresa, logo a auditoria interna acaba 

por preencher essa lacuna dando maior segurança e precisão ao gestor natomada dedecisões 

de curto e longo prazo.Diante do exposto, o objetivo deste trabalho consiste em analisar a 

contribuição da auditoria interna para o aumento do desempenho da gestão empresarial. O 

estudo ocorrerá em uma organização localizada no município de Castro Alves/Ba no ano de 

2018, sendo constituída de uma pesquisa com abordagem qualitativa de caráter exploratório e 

descritivo. Para a coleta de dadosserão realizadas visitasin locopara a realização de entrevista 

semiestruturada com o gestor da organização.Após a realização deste estudo será possível 

compreender as contribuições da auditoria interna para o aumento do desempenho da gestão 

empresarial e a evidenciação da relevância queela traz para o gestor na tomada de decisão 

tornando-a mais precisa e assertiva por não serem feitas de forma empírica e sim com base na 

situação real em que a empresa se encontra. 
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