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Este trabalho apresenta o resultado de estudo de caso 
com pesquisa sobre a percepção dos gestores de 
uma empresa do setor de autopeças estabelecida 

no Brasil frente à atuação da auditoria interna. O trabalho 
foi desenvolvido pela metodologia do estudo de caso com 
abordagem qualitativa, utilizando técnicas de pesquisa 
bibliográfica e documental. Como estratégia para a pesquisa, 
os dados foram coletados por meio de um questionário de 20 
perguntas objetivas, feito com base na escala Likert, sendo 
3 questões com o objetivo de traçar o perfil profissional dos 
respondentes e as outras 17 questões com objetivos específicos, 
para identificar o posicionamento dos gestores frente à 
atuação da auditoria interna. Para a aplicação do questionário 
aos gestores dessa empresa, utilizou-se a ferramenta survey 
monkey, na internet, com explicações das intenções e do 
compromisso de não revelar opiniões individualmente 
dos respondentes. As informações levantadas e analisadas 
revelam que a auditoria interna possui um papel importante 
na organização e, principalmente, uma aceitação por parte 
dos gestores da empresa analisada. Dessa forma, os dados 
levantados resultaram na identificação de uma gestão voltada 
ao risco pela empresa, demonstrando uma percepção positiva 
sobre a eficácia da autuação da auditoria interna, de forma a 
agregar valor tanto para companhia como também para suas 
atividades do dia a dia.
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