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RESUMO 
 

O presente artigo busca compreender o papel do auditor nas organizações, pois tem 
contribuído de maneira expressiva no desempenho das mesmas, tornando cada vez 
mais eficiente e eficaz, oferecendo constantes oportunidades de melhorias, 
fortalecendo os controles gerenciais e contábeis fazendo com que seja possível 
antecipar problemas existentes, para que suas causas sejam modificadas em tempo 
hábil e não seus efeitos. Para desempenhar suas atividades o auditor requer estar 
apto, ou seja, manter sua integridade, ética e responsabilidade social. Desse modo 
as organizações e os profissionais envolvidos juntamente com o auditor terão 
condições de compreender as vantagens de trabalhar de forma correta e legal, 
promovendo as alterações preventivas em suas rotinas de trabalho, de modo a 
obterem uma padronização nos processos executados, com tudo otimizando o 
desempenho da organização.  
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INTRODUÇÃO 
 

 
A presente pesquisa tem por objetivo abordar a função do auditor, tipos de 

auditoria e suas condições materiais para exercício de sua profissão dentro das 

organizações. 

A pessoa do auditor ao desempenhar sua função deve demonstrar 

segurança, confiabilidade e ética, alertando problemas futuros inerentes ao trabalho 

que vem sendo desenvolvido pelos colaboradores. Na maioria das vezes 

esclarecendo duvidas e efetuando questionamentos sobre os relatórios gerenciais e 

financeiros. 
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Verificamos a necessidade de profissionais qualificados para o desempenho 

da função de auditor, notando-se a importância de estar pesquisando em relação às 

funções desempenhadas pelo mesmo, principalmente nos segmentos empresariais 

que necessitam de orientações, até mesmo de rotinas e processos que aumentem 

sua lucratividade e diminuam suas perdas. 

A questão norteadora desta pesquisa é: Qual o nível de conhecimento que o 

Auditor necessita para o exercício de sua profissão? 

São inúmeras as condições para o exercício pleno de sua profissão dentre 

elas podemos citar: estar formado em nível superior, possuir inscrição no Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC), ter experiência comprovada na área de auditoria 

junto a um profissional habilitado.  

O papel fundamental da pessoa do auditor não acontece somente nas 

empresas, mas também prestando consultoria para a sociedade e entidades tais 

como Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

assessorando e planejando suas atividades cotidianas. 

As variáveis que devemos verificar são os exemplos de muitas empresas que 

na maioria das vezes fecham suas portas devido à falta de conhecimento e a 

necessidade de obter um profissional qualificado para estar auditando a empresa em 

tempo hábil de prever sua falência.  

 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 
A auditoria teve início a partir do século XX em oposição as outras profissões, 

apontando para correções, soluções e recomendações que trarão segurança a 

própria empresa auditada, desse modo verificou – se a diferença entre os tipos de 

auditores. 

  
Segundo as palavras de um historiador da contabilidade, a auditoria começa 
em época tão remota quanto a contabilidade. Sempre que o avanço da 
civilização tinha implicado que a propriedade de um homem fosse confiada, 
em maior ou menor extensão, a outra, a desejabilidade da necessidade de 
verificação da fidelidade do último, tornou – se clara. Na Grécia eram 
realizadas inspeções nas contas de funcionários públicos; os romanos 
comparavam gastos com autorizações de pagamento e os nobres de 
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castelos medievais ingleses indicavam auditores que revisavam os registros 
contábeis e relatórios preparados pelos criados (BOYNTON, et al. 2002, p. 
34). 

 
 Devido à necessidade de estar verificando os trabalhos que eram executados 

pelos colaboradores notou – se a importância de ser efetuado por pessoa de 

confiança e que possuísse o determinado conhecimento exigível relativo à área e o 

resultado pretendido pelo proprietário. 

 

Para exercer a profissão de auditor são requeridas qualidades tais como 
competência; equilíbrio emotivo; integridade moral; paciência; habilidade de 
raciocínio, pesquisa e observação; honestidade; auto senso de julgamento; 
e sigilo. O auditor que não desempenhar bem suas funções, e que por 
desídia ou inoperância deixar de apurar ou apontar falhas, fraudes, ou 
irregularidades, poderá ser penalizado por ação cível ou penal movida pelos 
acionistas, credores, fornecedores, clientes, ou pessoas que se basearem 
em seus relatórios ou certificados para transacionar com a entidade 
auditoriada (FLORENTINO, 1988, p. 143). 
 
 

Para o exercício da função o profissional deverá estar apto e cumprir com 

suas funções legais e desempenhar seu papel com ética e respeito não agindo de 

forma impulsiva nem passível de erro e sigilo perante os demais membros da 

empresa auditada. Com tudo sendo excluído de possíveis medidas processuais e 

civis. 

A auditoria externa ou auditoria independente surgiu como parte da 
evolução do sistema capitalista. No início, as empresas eram fechadas e 
pertenciam a grupos familiares. Com a expansão do mercado e o 
acirramento da concorrência, houve a necessidade de a empresa ampliar 
suas instalações fabris e administrativas, investir no desenvolvimento 
tecnológico e aprimorar os controles e procedimentos internos em geral, 
principalmente visando à redução de custos e, portanto, tornando mais 
competitivos seus produtos no mercado (ALMEIDA, 1996, p. 24). 
 

 O surgimento da auditoria ancorou-se na indispensável necessidade, por 

parte dos usuários, sobre a real situação econômica e financeira do patrimônio das 

empresas auditadas, essencialmente, no surgimento de grandes empresas, e 

simultaneamente com o desenvolvimento econômico que permitiu a participação 

acionaria na formação do capital de muitas empresas, gerando crescente dificuldade 

na administração dos negócios e de processos financeiros. 
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A administração da empresa, com a expansão dos negócios, sentiu a 
necessidade de dar maior ênfase às normas ou aos procedimentos internos, 
devido ao fato de que o administrador, ou em alguns casos o proprietário da 
empresa, não poderia supervisionar pessoalmente todas as atividades. 
Entretanto, de nada valia a implantação desses procedimentos internos sem 
que houvesse um acompanhamento, no sentido de verificar se estes 
estavam sendo seguidos pelos empregados da empresa (ALMEIDA, 1996, 
p. 25). 
 

Devido ao crescimento das organizações foi necessário a implantação de 

supervisores que pudessem analisar e supervisionar o trabalho que estava sendo 

desenvolvido pelos colaboradores e também acompanhar se o trabalho estava 

sendo executado de maneira correta. 

 

O auditor externo não tem vínculo empregatício com a empresa, 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 e as origens e 
aplicações de recursos da empresa examinada, menor volume de testes, já 
que o auditor externo está interessado em erros que individualmente ou 
cumulativamente possam alterar de maneira substancial as informações das 
demonstrações contábeis (ALMEIDA, 1996, p. 26). 
 
 

O auditor deve investigar se há falhas e erros nos procedimentos, e não focar 

nas pessoas deve buscar evidências em suas auditorias, ou seja, efetuar 

investigação dos fatos. Deve manter uma visão independente dos erros, evitando 

formular juízos ou cair em omissões. Saber ouvir e verificar os procedimentos 

desenvolvimentos em torno dos trabalhos executados. 

 Respeitando as ideias da empresa a ser auditada, jamais deverá impor o seu 

ponto de vista. Não querer ser o dono da verdade ou até mesmo discutir com o 

cliente, saber o que o mesmo pensa sobre o assunto, caso necessário fazer 

ponderações. 

            Ter discrição ao desenvolver seu trabalho não fazendo comentários tais 

como: “aquele departamento faz tudo errado”. Ser claro na expressão verbal e 

escrita, ter capacidade de observação, profissionalismo e comportamento ético. 

       
A auditoria contábil teve grande crescimento em seu ramo desde os anos de 
1775, aprimorando seus conhecimentos até os dias de hoje devido 
principalmente a grande importância de estar registrando as ocorrências a 
fim de prevenir erros e incorreções contábeis (LUNKES et al. 2011, p. 37). 

 



ARTIGO 

 
 

 

O profissional auditor como pessoa teve grande evolução no decorrer dos 

anos, em função das necessidades das organizações de registrar as movimentações 

financeiras e contábeis empresariais, prevenindo erros que consequentemente 

provocariam perdas significativas na empresa. 

 

De acordo com os processos normativos das resoluções do conselho 
federal de contabilidade Resolução/CFC N° 560/83 e Resolução/CFC n° 
678/91, 700/91, 752/91, 752/93, 780/95, 781/95, sintetizamos as principais 
competências dos auditores, que diferenciam dos demais contabilistas: 
Assistência aos comissários, síndicos, liquidantes e aos conselhos fiscais 
das sociedades anônimas, Auditoria contábil das empresas, das entidades 
públicas, e das entidades não governamentais, Análise de balanços, 
variações orçamentarias, comportamento de receitas, desempenho 
econômico, além da determinação da capacidade econômico-financeira das 
empresas nos conflitos trabalhistas e de tarifas (MÜLLER, et al. 2001, p. 
38). 
 

 

Desta forma, no exercício da profissão o auditor deve apresentar 

independente de sua formação profissional, ética e social, a conduta, em prol das 

organizações em que está desempenhando sua função, não sendo aceitável realizar 

qualquer ação em benefício próprio ou de terceiros, sempre respeitando os 

princípios éticos profissionais da auditoria. 

 
A Resolução n°: 321/72, o Auditor independente, deverá apresentar 
responsabilidade profissional e social, mediante as organizações e a 
sociedade, assumindo controles com total eficiência, transmitindo 
independência profissional as empresas auditadas, oferecendo uma estrutura 
adequada, recursos metodológicos, tecnológicos, e honorários condizentes 
(MAGALHÃES et al. 2001, p. 40). 

 

A função do auditor vai muito além de apenas fiscalizar os registros contábeis, 

averiguar falhas nos sistemas, como também realizar manutenção dos mesmos, 

atuando de maneira a prevenir eventuais desvios, sempre priorizando a qualidade 

de forma que as conformidades sejam minimizadas. 

 

A opinião formada pelo auditor precisa estar apoiada em bases sólidas, 
alicerçada em fatos comprovados, evidencias factuais e informações 
irrefutáveis. O auditor é em essência, um elemento ligado a investigações 
minuciosas que lhe deem a certeza de que os dados submetidos ao exame 
são, ou não, exatos. Caso obtenha provas concretas suficientes que o 
convençam, precisa estar seguro para convencer, por outro lado, pessoas 
que não estejam ligadas ao fato. O auditor precisa ser seu próprio 
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controlador, atuar como o fiel da balança, não se permitir chegar a 
conclusões precipitadas devido a falta de substancia das provas colhidas ou 
a interferência de pontos de vista diferentes dos seus. Cada uma das provas 
obtidas precisa ser adequadamente pesada. Todo ponto de vista deve ser 
analisado. O auditor precisa avaliar cada elemento quanto a sua 
objetividade, importância, validade e confiabilidade. A dificuldade ou o custo 
da prova a ser obtida não podem constituir-se em impedimentos para não 
obtê-la, a menos que o auditor a julgue desnecessária (ATTIE, 1998, p, 131-
132). 
 

Com relação às técnicas de trabalho que o auditor utiliza o mesmo deve estar 

amparado com ferramentas sólidas confiáveis, exatas que lhe permitam analisar e 

demonstrar a atitude que deverá ser tomada, obter provas convictas dos relatórios 

analisados, resultado exato da decisão correta a ser tomada com relação ao 

trabalho auditado para que a verificação que vem sendo desenvolvida na 

organização ou até mesmo em casos de impedimento de insolvência antecipada 

através dos documentos auditados.  

Logo, o auditor somente poderá fazer pronunciamentos ou emitir pareceres 

sobre o material examinado após todos os meios e provas se esgotarem a fim de 

determinar suas afirmações e dar seu parecer final sobre o trabalho que lhe foi 

incumbido a ser examinado com toda responsabilidade e ética. 

A qualidade no trabalho executado pelo auditor é também de suma 

importância através de fundamentos éticos, eficiência no trabalho a ser executado. A 

prestação de bons serviços é a única forma de se adquirir bons clientes, de certo 

modo a forma mais segura para alcançar o sucesso na carreira profissional. 

 

2. METODOLOGIA 
 
 

O presente procedimento metodológico utilizado neste estudo teve como foco 

um estudo exploratório – descritivo. A pesquisa exploratória tem por finalidade como 

o nome já diz explorar um determinado assunto, por se tratar de uma pesquisa 

bastante especifica, levando em consideração que devemos aprofundar o assunto a 

ser explorado de modo a identificar dados, que possam ser agregados ao estudo a 

ser realizado. 

A pesquisa exploratória é aquela que se caracteriza pelo desenvolvimento e 
esclarecimento de ideias, com objetivo de oferecer uma visão panorâmica, 
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uma primeira aproximação a um determinado fenômeno que é pouco 
explorado. Esse tipo de pesquisa também é denominada “pesquisa de 
base”, pois oferece dados elementares que dão suporte para realização de 
estudos mais aprofundados sobre o tema (GONSALVES, 2003, p, 65). 

 
Caracteriza - se como pesquisa exploratória o desenvolvimento e os objetivos 

do estudo a ser realizado, tendo como início uma pesquisa mais aprimorada, 

cientificam e prática. Verificando os elementos relacionados aos dados a serem 

pesquisados e os resultados obtidos. 

Outro ponto da metodologia a ser observado é a pesquisa descritiva que tem 

por objetivo como o nome já diz descrever o item ou objeto a ser pesquisado. Uma 

de suas características é a utilização de técnicas de pesquisa e coleta de dados. 

 

A pesquisa descritiva objetiva descreve as características de um objeto de 
estudo. Dentre esse tipo de pesquisa estão as que atualizam as 
características de um grupo social, nível de atendimento do sistema 
educacional, como também aquelas que pretendem descobrir a existência 
de relações entre variáveis. Nesse caso, a pesquisa não está interessada 
no por que, nas fontes do fenômeno; preocupa-se em apresentar suas 
características (GONSALVES, 2003, p, 65). 

 

Tem por objetivo descrever as características do objeto de estudo, ou seja, 

sua procedência, espécie, cor, tipo, tamanho, etc. Segundo Lunkes a auditoria 

contábil obteve grande crescimento a partir do ano de 1775, pois foi visto a 

necessidade de prevenir os erros e incorreções contábeis. 

Desse modo o profissional estaria mais bem qualificado para o exercício de 

suas atribuições. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de materiais 

didáticos elaborados constituídos principalmente de livros e artigos científicos.     

          

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas 
já trabalhadas 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 (SEVERINO, 2007, p, 122). 
 

O estudo torna – se mais elaborado por poder contar com ideias de diversos 

autores e pesquisadores, com isso a pesquisa fica mais dinâmica de modo a ser 

utilizada por diversos estudantes. 
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Para dar continuidade neste estudo, a metodologia utilizada foi uma pesquisa 

bibliográfica, o material utilizado foram basicamente, livros específicos e inerentes ao 

assunto, também utilizamos de nosso próprio conhecimento e vivencia em relação 

ao assunto abordado. 

Levando em consideração a necessidade que as empresas têm em manter 

seus relatórios corretos, verificamos a importância do papel do auditor dentro das 

organizações, desse modo aprofundamos o estudo para que todos que necessitem 

de informações sobre o assunto, possam utilizar nossa pesquisa como objeto de 

conhecimento. 

A pesquisa qualitativa não pode ser traduzida em números.  Pode ser 

interpretada através dos fenômenos, dos dados coletados, ou seja, textos reais, 

escritos ou orais, não verbais, e atribuição de significados, são estes os elementos 

básicos de nosso estudo. 

 

A pesquisa qualitativa preocupou-se com a compreensão, com a 
interpretação do fenômeno, considerando o significado que os outros dão as 
suas práticas, o que impõe ao pesquisador uma abordagem hermenêutica 
(GONSALVES, 2003, p, 68).  
 

 
O estudo trata particularmente de abordagem qualitativa partindo do princípio 

que não são utilizados estudos com números ou quantidades, mas sim com dados 

qualitativos, ou seja, informações retiradas de autores, a pesquisa também pode ser 

composta por informações, dados, imagens, vídeos e documentos. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÕES 
 
 
Apesar de a auditoria ser um instrumento comprovadamente indispensável 

para atender as exigências do mercado, onde todos estão aprendendo a lidar, 

existem profissionais que a utilizam apenas para o cumprimento de obrigações 

legais ou como mero controle de custos.  
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Levando em consideração a responsabilidade civil e criminal o auditor deve 

se resguardar quanto suas obrigações junto à empresa auditada, não causando 

danos, evitando que o mesmo possa ser punido e responsabilizado. 

 Para o exercício da profissão, o profissional deverá adotar uma postura 

adequada conforme sua ética profissional e zelo, em relação ao cliente a ser 

auditado. 

Portanto, o profissional no papel do auditor deverá estar plenamente 

preparado para as diversas situações, que possam vir a ocorrer durante sua carreira 

profissional, tornando – se capaz de corresponder às expectativas e aos objetivos 

planejados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O material pesquisado deste estudo com relação ao papel do auditor tem por 

objetivo demonstrar quais as necessidades que o profissional necessita para 

acompanhar o mercado, inclusive os sistemas de informações integrados, sendo 

este capaz de atender as organizações onde a força do trabalho é bem treinada e 

valorizada. 

A partir de novos modelos de relatórios que possam detectar problemas e 

buscar soluções para os próprios auditados. Procurando formas de melhoria e 

relacionamento das organizações auditadas com seus auditores, em consequência 

gerando um incentivo ao comportamento ético e profissional de ambas as partes.  

Alguns auditores demonstram não conhecer e aplicar as vantagens que um 

bom trabalho pode oferecer, quando valorizados proporcionam um desenvolvimento 

profissional excelente, contribuindo diretamente para agregar resultados positivos e 

confiáveis às organizações. 

Portanto, influenciando diretamente na alta administração, reconhecendo e 

utilizando da auditoria como uma excelente ferramenta, capaz de oferecer 

informações e garantir um perfeito funcionamento de seus controles e cumprimento 

de suas obrigações junto a órgãos e diretoria. 
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Com tudo, a auditoria não fornece a solução para todos os problemas 

existentes nas organizações, mas através de seus trabalhos consultivos, fornece 

uma base sólida para a tomada de decisão e melhor condução para a organização 

alcançar seus objetivos de forma segura e ética. 
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