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RESUMO  

 

O presente estudo bibliográfico irá analisar a importância de ser feita a auditoria 
dentro das pequenas e grandes empresas, não apenas para detectar falhas e se 
certificar da exatidão dos documentos, mas também para construir a confiança e 
credibilidade entre empresas e usuários. Podemos afirmar que a auditoria consiste 
em um conjunto de procedimentos técnicos para a analise de documentos 
financeiros, sendo alguns deles, o balanço patrimonial, demonstração do resultado 
de exercício, demonstração do valor agregado, demonstração de lucros e prejuízos 
acumulados. Ao demonstrar o resultado de uma empresa, é de extrema importância 
que todas as demonstrações apresentadas no relatório contábil estejam de forma 
clara, para o entendimento dos dados analisados, facilitando a tomada de decisões, 
principalmente quando se trata de investimentos e apuração de lucro. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente tema abordado na pesquisa é a Auditora. Entende-se que sua 

função seja oferecer opiniões formadas em relação à competência da contabilidade 

dentro da entidade contábil. A auditoria compreende a avaliação de documentos 

contábeis para evitar erros e fraudes que podem ocorrer em uma organização. 

 Dentro do campo da auditoria, optamos por abordar o ramo das 

demonstrações financeiras e sua utilidade dentro de instituições. Onde buscaremos 

saber como funcionam, porque são importantes, e quais suas finalidades. 

As demonstrações financeiras que auditadas, são relevantes nas empresas, 

pois eleva o nível de confiança dos seus usuários e torna a entidade mais 

conceituada e com maior credibilidade em todos os âmbitos, além de torna-la mais 

participativa no desenvolvimento do nosso país. 

Ela ajuda o empreendedor na tomada de decisões, para auxiliar no melhor 

planejamento financeiro, evitando o descontrole do mesmo. Utilizando-se de 

informações obtidas para a segurança dos dados prestados ao fisco. 

A Auditoria das demonstrações, não são importantes somente nas empresas 

de grande porte, mas também nas empresas de médio e pequeno porte. Porque nas 

pequenas e medias instituições, são feitas de modo a colaborar para o seu 

desenvolvimento, ou seja, tornarem-se grandes organizações. Nas grandes, são 

utilizadas para mantê-las fortes e estáveis. 

A questão que orienta esta pesquisa bibliográfica, se dará pela problemática 

apresentada através de: Qual seria a vantagem realizar a Auditoria nas 

demonstrações financeiras de uma entidade, para evitar erros e defraudações ou até 

mesmo gerar danos irreversíveis? 

A provável hipótese é de que a análise e compreensão dos documentos 

contábeis são fundamentais para o apontamento e resolução de possíveis erros 

contidos nas demonstrações, sendo assim, a Auditoria gera a confiabilidade dos 

dados contábeis transmitidos. 

Temos como objetivo geral: Esclarecer em relatórios, se realmente os dados 

fornecidos estão totalmente de acordo com a legislação, sem erros ou alterações 
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que, de alguma forma, possam comprometer o bem-estar da empresa. Tendo como 

objetivos específicos: Descrever o conceito de auditoria das demonstrações 

financeiras e sua importância; Apresentar os tipos de demonstrações mais utilizadas 

(obrigatórias); Identificar quais os tipos de sociedades empresariais, e o tratamento 

das demonstrações de acordo com cada sociedade; 

Contudo, as demonstrações financeiras têm como objetivo principal, 

apresentar informações corretas, que possam ter credibilidade e confiabilidade, para 

serem apresentadas a seus usuários e ao fisco. 

  

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Esta pesquisa bibliográfica tem como objetivo identificar a origem e 

descrever o conceito de auditoria, o conceito de relatórios financeiros, demonstrar os 

principais relatórios contábeis usados, as sociedades empresariais existentes e as 

obrigatoriedades para as mesmas, e dessa forma apresentar sua relevância para as 

empresas, e esclarecer o que a auditoria pode trazer de positivo para as 

organizações perante a sociedade no geral. 

Perez Junior (1998, p.13) fala um pouco sobre como ocorreu o surgimento e 

começo da pratica da auditoria: 

 

A prática de auditoria surgiu provavelmente no século XV ou XVI na Itália. 
[...] O reconhecimento oficial da prática de auditoria também ocorreu na 
Itália (Veneza), onde em 1581 foi constituído o primeiro Colégio de 
Contadores, para cuja admissão o candidato tinha de completar 
aprendizado de seis anos como contador praticamente e submeter-se a 
exame. 
 

Assim, podemos afirmar que os italianos foram os pioneiros da 

contabilidade, sendo que eram responsáveis por grandes empreendimentos que 

surgiram na Europa medieval. Naquela época, a auditoria era um pouco restrita à 

apuração das demonstrações que aprovavam sua exatidão.  

Conforme Attie (1998, p.25), “a auditoria é uma especialização contábil 

voltada a testar a eficiência do controle patrimonial implantado com o objetivo de 

expressar uma opinião sobre determinado dado”. Logo, se tem a auditoria como uma 
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ramificação da contabilidade, que tem por objetivo averiguar a eficiência do controle 

do patrimônio empresarial.  

A contabilidade foi desenvolvida para informar os gestores sobre o 

desenvolvimento de seu patrimônio com o auxilio de documentos financeiros. A 

auditoria é uma especialização da contabilidade, que procura nos documentos 

financeiros emitidos possíveis erros. 

  

A auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de 
procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre 
sua adequação, consoante os princípios fundamentais da contabilidade e 
pertinente à legislação específica. (CREPALDI, 2009, p.3) 

  

De acordo com esta informação, podemos entender que as demonstrações 

contábeis, se constituem por meio de procedimentos que auxiliam a emissão 

documentos com informações adequadas, seguindo os princípios contábeis e a 

legislação vigente. 

Para Attie (1998, p.31) o objetivo a ser alcançado pela auditoria é: 

 

O objetivo do exame normal de auditoria das demonstrações financeiras é 
expressar uma opinião sobre a propriedade das mesmas, e assegurar que 
elas representem adequadamente a posição patrimonial e financeira, o 
resultado de suas operações e as origens e aplicações de recursos 
correspondentes aos períodos em exame, de acordo com os princípios de 
contabilidade aplicados com uniformidade durante os períodos. 

 

Assim, podemos entender que a auditoria das demonstrações financeiras 

tem por finalidade analisar documentos contábeis e dar um parecer sobre sua 

veracidade, evitando fraudes na companhia auditada. O exame deve ser feito dentro 

das normas e procedimentos da auditoria, gerando assim, a credibilidade e 

confiabilidade das informações contidas nos relatórios lançados pela empresa. 

Segundo Almeida (1996, p. 123), “planejar significa estabelecer metas para 

que o serviço de auditoria seja de qualidade e a um menor custo possível.” 

Compreende-se assim, que antes de tudo, o auditor necessita adquirir conhecimento 

em relação à empresa para poder auditá-la.  

Dessa maneira, ele precisa saber das atividades realizadas pela entidade e 

sua complexidade, conhecer os relatórios e pareceres e outras informações que o 
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ajudem a determinar os procedimentos adequados a serem adotados para a 

execução da auditoria em determinada entidade. 

De acordo com Marion (2009, p.46) “Os dados coletados pela Contabilidade 

são apresentados periodicamente aos interessados de maneira resumida e 

ordenada, formando, assim, os relatórios contábeis”. [grifos do autor]. Os dados que 

são informados pela contabilidade, formam um relatório contábil. Ele serve 

basicamente para relatar os fatos protocolados pelo contador da empresa em um 

dado período para os interessados no andamento da entidade. Os relatórios podem 

ser conhecidos também como informes contábeis, demonstrações financeiras ou 

contábeis. 

As demonstrações são elaboradas a partir de registros, documentos e livros 

que estão presentes no sistema da contabilidade de qualquer tipo de organização. 

Sendo que, a estrutura das mesmas é de suma importância para que sejam 

transmitidos de forma adequada, todos os informes a respeito do desempenho da 

entidade.  

A obrigatoriedade de apresentação de determinadas demonstrações varia 

de acordo com o tipo de sociedade empresarial. Existem dois tipos principais: “A 

S.A. (ou companhia), que se caracteriza por seu capital dividido em partes iguais 

chamadas ações [...]” (MARION, 2009, p.47) 

As Sociedades Anônimas são as sociedades de capitais, pois visa acumular 

dinheiro. O capital que é dividido em partes iguais (ações), pertence a muitos 

proprietários, que são chamados acionistas. Por lei, elas precisam apresentar no 

final de cada exercício social as demonstrações financeiras, que são elaboradas 

pela sua diretoria com base na escrituração contábil, e devem publicar no Diário 

Oficial ou em um jornal de grande circulação onde se situa a empresa. “A Ltda., [...] 

se caracteriza por seu capital dividido em quotas [...]” (MARION, 2009, p.47)  

A empresa Limitada realiza atividade empresarial menos complexa que a 

das sociedades anônimas. O lucro dos sócios que é dividido em quotas é formado 

por dois ou mais proprietários, que são chamados sócios ou quotistas. Eles 

contribuem com bens avaliáveis em dinheiro para a formação do capital social. Não 
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precisam de divulgação das suas demonstrações contábeis em jornais ou qualquer 

coisa do tipo. 

As principais demonstrações contábeis obrigatórias são: Balanço Patrimonial 

(BP); Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPAc); Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE); Demonstração do Valor Adicionado (DVA); 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). 

Segundo Kroetz (2000, p.36) “nele se sintetiza, na forma de origem e 

aplicações, a riqueza da entidade, servindo de ferramenta para análises e controles, 

objetivando estudar o comportamento e tendência do patrimônio”. O Balanço 

Patrimonial apresenta a situação do patrimônio financeiro de uma empresa em 

determinado momento. É dividido em ativo e passivo, onde no ativo encontram-se 

bens e direitos, e no passivo as obrigações e o patrimônio líquido. 

A Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados de acordo com 

Marques (2002, p.40) “possibilita a evidência clara do lucro do período, a sua 

distribuição e a sua movimentação ocorrida no saldo da conta de lucros ou prejuízos 

acumulados.” Descreve movimentações que ocorrem na conta de lucros ou 

prejuízos do patrimônio líquido que são acumulados. 

Com isso podemos considerar que, estas demonstrações retratam 

movimentações que provocam alguma mudança no saldo para mais ou para menos. 

Podendo apresentar lucros obtidos em exercícios anteriores com ajustes, 

adicionando o resultado do exercício atual, de modo a apresentar o saldo que se 

acumulou no final do período, apurando lucro ou prejuízo. 

Marques (2004, p.39) afirma que a Demonstração do Resultado do Exercício 

“é a apresentação, em forma resumida, das operações realizadas pela empresa, 

durante o exercício social, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do 

período”. 

Dessa forma caracteriza-se basicamente por um relatório contábil que 

demonstra o resultado que se obteve em um certo período de tempo. Nesses tipos 

de demonstrações são computados os custos, despesas, encargos, perdas, pagos 

ou incorridos, que correspondem a receitas e rendimentos ganhos dentro do 

exercício social. 
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A Demonstração do Valor Adicionado objetiva evidenciar a contribuição da 
empresa para o desenvolvimento econômico-social da região onde está 
instalada. Discrimina o que a empresa agrega de riqueza à economia local 
e, em seguida, a forma como distribui tal riqueza. (IUDÍCIBUS et. al., 2000, 
p. 31) 
 

O DVA evidencia a responsabilidade social da entidade, identificando assim, 

os benefícios trazidos para a sociedade econômica onde a empresa está situada. 

Nesses relatórios constam as riquezas conquistadas pela organização, e onde e 

como são distribuídas. 

José Neto (1999, p.92) identifica a Demonstração do Fluxo de Caixa como “o 

saldo aritmético entre entradas e saídas de moedas no caixa a cada instante, 

realizado e/ou projetado durante um determinado período, proveniente do 

movimento operacional da empresa”. 

Esse relatório tem como objetivo demonstrar a ocorrência de modificações 

na posição financeira da entidade, mostra em detalhes todas as entradas e saídas, 

ou seja, as principais fontes e aplicações do patrimônio. 

 Sobre a relevância da auditoria, Lima (2012, p.9) diz que: 

 

É por meio do conhecimento da auditoria que se pode formar uma visão 
mais crítica do funcionamento da empresa de um determinado setor, 
permitindo que se responda a uma série de questões que envolvem os 
aspectos operacionais ou financeiros da organização. 

 

A relevância da auditoria se dá porque, através dela são feitas análises nos 

relatórios financeiros, averiguando se eles foram adequadamente elaborados com 

práticas contábeis confiáveis, se elas atendem os requisitos legais, regulamentares e 

societários, determinando a correta posição financeira da empresa. 

Sendo assim, pode-se afirmar que as demonstrações contábeis se 

constituem de uma estrutura econômico-financeira nas organizações como elemento 

fundamental para o conhecimento da auditoria, sendo de grande importância para a 

saúde da empresa, pois ela tem por objetivo apresentar a situação patrimonial da 

mesma. Através das demonstrações obrigatórias nas empresas, como o Fluxo de 

Caixa e Balanço Patrimonial, o auditor pode se certificar que ela não tem 
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irregularidades no seu funcionamento, e também verificar a eficiência do controle 

patrimonial. 

Para o desenvolvimento deste artigo, utilizamos o método de pesquisa 

exploratório-descritiva. Segundo Severino (2007, p.123) a pesquisa exploratória, 

“busca apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando 

assim um campo de trabalho, mapeando as condições de manifestações desse 

objeto”. Este tipo de pesquisa dedica-se ao levantamento bibliográfico e documental. 

É caracterizada pela flexibilidade e versatilidade, não são usados procedimentos 

formais de pesquisa, não exigindo coleta de dados. E para Santos (2006, p.73) a 

pesquisa descritiva “têm como objetivo descrever as características de um fenômeno 

ou de um fato, estabelecendo relações entre suas variáveis”. Sendo assim, entende-

se que essa pesquisa é caracterizada pelo estudo da frequência com que algo 

ocorre ou que relação existe entre duas ou mais variáveis. 

Para o alcance de nosso objetivo, utilizamos como norte da pesquisa 

conceito de Attie (1998), onde fala que Auditoria serve para testar a eficiência do 

controle da empresa sob seu patrimônio, e expressar opinião sobre como a 

contabilidade esta sendo feita. 

Seguindo este norte proposto, utilizamos como procedimento técnico, a 

pesquisa bibliográfica, a qual Severino (2007, p.122) conceitua como: 

 

Aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de 
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses 
etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros 
pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos 
temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das 
contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos”. 

 

Sendo assim, a pesquisa bibliográfica procura por meio de referencias de 

teóricos publicados, a resolução de um problema. Requer tempo, dedicação e 

atenção por parte de quem resolve fazê-la. O levantamento bibliográfico pode ser 

realizado em livros, periódicos, artigos de jornais, sites da internet entre outras 

fontes. 

As demonstrações financeiras têm fundamental importância à empresa, pois 

tem como função, informar pontos positivos e negativos por meio de princípios 
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contábeis. Ela irá guiar a empresa pelos caminhos que seu gestor interpretar, como 

por exemplo, por meio da utilização de métodos, facilitar o controle da organização, 

para assim tomar uma decisão correta. 

Para auxiliar na melhor forma de se fazer cálculos, podemos utilizar o 

software Contábil Phoenix, que é um excelente programa, que auxilia gerar relatórios 

e informações contábeis, que tem como, alguma de suas funções, a produção de 

Relatórios e gráficos gerenciais; Gráfico de comportamento de contas contábeis; 

Fluxo Financeiro; Controle do Ativo Imobilizado; Lançamentos contábeis; Balanço 

Patrimonial; Demonstração de Resultado do Exercício, entre outras funções. 

Pode-se afirmar que este artigo, pode ser utilizado em qualquer empresa. 

Pois o presente estudo bibliográfico teve como finalidade destacar a fundamental 

importância que a auditoria tem nas entidades, bem como sua utilização para evitar 

erros e apuração de lucros ou prejuízos obtidos. 

A abordagem escolhida para a realização deste artigo foi a da pesquisa 

qualitativa, a qual, Richardson (1999, p.90) afirma que: 

 

Pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada 
dos significados e características situacionais apresentadas pelos 
entrevistados, em lugar produção de medidas quantitativas de 
características ou comportamentos.  
 

Na pesquisa qualitativa não são admitidas regras precisas, ela é rica em 

dados descritivos e trabalha principalmente, o universo dos significados, ela é um 

método indutivo que serve para entender como o indivíduo age, pensa e reage.  

Portanto essa pesquisa proporciona compreensão do contexto do problema 

apresentado, e pode ser definida como um estudo não estatístico, por identificar e 

analisar com profundidade dados de difícil entendimento de determinado problema. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Partimos do pressuposto, de que a relevância da auditoria das 

demonstrações contábeis se deu, através da problemática de qual seria a vantagem 

de se realizar estas demonstrações dentro de uma entidade, para evitar erros e 
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defraudações, que pudessem ocasionar erros irreversíveis. Para tal 

problematização, tínhamos a hipótese de que esta problemática era causada pela 

falta de compreensão nos dados transmitidos, e não percepção dos mesmos, 

durante estas análises.  

Através dos teóricos pesquisados, podemos entender que todos têm uma 

visão parecida sobre o que consiste o tema abordado, pois para Attie(1998) , a 

Auditoria das demonstrações financeiras, serve para testar a eficiência do controle 

patrimonial que esta sendo exercido. Já Crepaldi, considera que, ela é feita como 

modo de emitir pareceres legais, e constatar se esta tudo conforme consta na lei 

vigente.  

Após análise detalhada de outros teóricos, podemos considerar como correta 

a hipótese, que foi apresentada no início do trabalho. Sendo assim, podemos 

entender que, quando feita corretamente as demonstrações dentro das entidades, 

evitamos vários problemas futuros, que podem ser evitados apenas com a 

compreensão correta dos dados e percepção de erros apresentados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos entender nesta pesquisa exploratório-descritiva e qualitativa que a 

auditoria tem um papel de grande relevância para as empresas. Pois quando se 

audita os documentos financeiros de uma organização são evitados erros na 

contabilização e possíveis subornos. 

Confirmamos que as demonstrações bem-feitas e auditadas são de extrema 

importância para o bom andamento das organizações, e que: BP, DLPA, DVA, DFC 

e DRE são as principais demonstrações financeiras exigidas no mercado para as 

empresas S.A. e Ltda. Podemos entender também, que relatórios bem construídos e 

auditados ficam livres de erros, gerando assim maior credibilidade e confiabilidade 

aos usuários da contabilidade da empresa. 

Constatamos também que as demonstrações financeiras devem ser 

publicadas com os resultados do exercício anterior para que possam ser 

comparados com o atual. Porém nas demonstrações que seus números forem de 
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grandes valores, pode ser feito a retirada dos três últimos dígitos. No caso da sua 

retirada, deve-se apresentar no cabeçalho a expressão “em $ milhares”. 

É importante ressaltar que a contabilidade foi principalmente desenvolvida 

para passar aos gestores informes sobre seu patrimônio, sendo que, a auditoria é 

apenas uma especialização da contabilidade, na qual são contabilizadas possíveis 

defraudações dentro das organizações, sejam elas pequenas ou grandes, e 

demonstrar a seus usuários todo ponto positivo e negativo que vem ocorrendo com 

sua empresa. 

Para ser feita a auditoria e preciso estabelecer metas e planejar o serviço, 

para que ele não tenha um custo muito alto para a organização, sendo assim é 

compreensível que o auditor precisa conhecer a entidade que vai auditar para maior 

eficiência do seu trabalho, possibilitando assim um maior rendimento à empresa com 

mais eficiência e menos despesa. 

Também citamos sobre o software Contábil Phoenix, que é uma ótima 

ferramenta na utilização da contabilidade, oferecendo assim uma melhor qualidade 

no trabalho do auditor dentro da entidade, sem erros e fraudes sobre os dados 

utilizados. 

Para a elaboração de uma boa demonstração financeira os resultados devem 

ser apresentados em relatórios contábeis de forma que o usuário a entenda, sem 

haver dúvida sobre o desenvolvimento dos saldos apresentados e comparados ao 

ano anterior, para saber se as metas estipuladas foram alcançadas. 

Sendo assim o trabalho desenvolvido tem total objetivo em esclarecer duvidas 

aos usuários da contabilidade, tornando suas duvidas em entendimento sobre as 

demonstrações contábeis. Podemos afirmar que as demonstrações servem para 

testar à eficiência do controle patrimonial que esta sendo exercido e a partir do 

momento em que a contabilidade estiver errada, isso pode acarretar sérios danos a 

empresa durante a comparabilidade, impactando até mesmo na tomada de decisões 

de investimentos a empresa. E enfim, consideramos que as demonstrações 

financeiras só ficam perfeitas quando o auditor é uma pessoa confiável, séria e que 

se dedica a seu trabalho, fazendo-o de maneira coerente e organizada a fim de 

trazer o melhor possível à empresa. 
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