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RESUMO 

 

Demonstrar o valor de um departamento de auditoria, aliada a um bom controle interno das 

empresas, são fatos que podem contribuir para o sucesso da gestão empresarial em uma 

organização, esse é o foco desse trabalho. Ter o total controle sobre os dados que estão sendo 

gerados, reflete diretamente os demonstrativos que um escritório de contabilidade fornece 

para seus clientes. É essencial que estes demonstrativos sejam os mais reais possíveis para que 

o empresário possa tomar as decisões corretas, aplicando o princípio contábil da continuidade. 

Um departamento de auditoria implantado nos escritórios contábeis, torna-se uma ferramenta 

auxiliar, além dos serviços prestados, atuando na prevenção de erros, fraudes, desfalques, 

sobretudo, obtendo documentos contábeis com maior autenticidade. Pôde-se perceber pela 

pesquisa aplicada, que os escritórios não possuem um departamento de auditoria, além do 

mais, a grande maioria deles não dispõe de pessoas qualificadas para auditar as empresas. E 

consequente à isso, analisando pelo lado empresarial, a auditoria ajudaria na gestão das micro 

e pequenas empresas, as quais confiam no trabalho do contador e também, por nunca terem 

passado por um processo como este. Diante desses fatos, vemos a necessidade da auditoria no 

cenário atual como um departamento dentro dos escritórios, aliado não somente ao prestador 

de serviço contábil, mas principalmente como um fator positivo para empresários, como uma 

ferramenta de controle gerencial, desmistificando a auditoria, que por muitos ainda é vista 

como um agente punitivo meramente. 
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INTRODUÇÃO  

A auditoria tem por regra buscar a veracidade dos fatos dentro de uma organização, 

não há dúvidas que auditar empresas de pequeno e médio porte é um desafio, entretanto, 

poderá ser compensadora e proporcionar um relacionamento duradouro com o cliente. Quem 
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acredita que a auditoria é uma ferramenta de gestão empresarial aplicada apenas para as 

grandes empresas, engana-se, esse processo pode ser aplicado à pequenas empresas, 

contribuindo para uma obtenção de resultados e informações para o empresário. 

Este trabalho tem o propósito de questionar o processo de auditoria nos escritórios 

contábeis, aplicado em micro e pequenas empresas como ferramenta de controle gerencial. 

Para tal objetivo, o estudo investigou se os empresários têm o conhecimento sobre o processo 

de auditoria e do quanto isso pode auxiliar na gestão em relação a implantação de um 

departamento nos escritórios contábeis, com o intuído de agregar valor aos serviços prestados, 

bem como prevenir e auferir autenticidades nos documentos encaminhados por seus clientes. 

Mas para isso, se fez necessário evidenciar se a empresa passou por processo de auditoria 

contábil; Verificar quantos escritórios possuem um departamento de auditoria contábil; Aferir 

se empresas e prestadores de serviços contábeis possuem alguma forma de controle interno. 

Os escritórios ainda seguem o modelo amador na sua gestão administrativa, deixando 

de visualizar a importância da auditoria como ferramenta auxiliar para uma maior 

confiabilidade e garantia das informações geradas a partir dos documentos emitidos pelos 

seus clientes. A auditoria consiste em controlar as áreas-chaves nas organizações a fim de 

evitar situações que propiciem desfalques, fraudes e subornos. Salvaguardando o patrimônio 

da empresa auditada. Por isso, é de grande valia que os escritórios adotem um modelo de 

auditoria como segurança de seus serviços prestados, motivo que se dá por usarem as 

informações geradas do cliente para elaborar as demonstrações contábeis das quais o contador 

é o responsável em fornecer. 

A pesquisa em questão é qualitativa e explicativa, dividida em duas abordagens: a 

primeira é a teórica e a segunda à prática. Na teórica, elaborou-se uma pesquisa bibliográfica, 

constituída de livros, artigos científicos, da Internet e periódicos da área de estudo. Quanto a 

parte prática, fora utilizado planilhas eletrônicas, para tabular as informações coletadas, 

gerando assim os resultados obtidos, demonstrados em gráficos. A partir dos dados 

levantados, iniciou-se a análise dos mesmos. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Auditar empresas de pequeno porte embute desafios consideráveis para um contador, 

cabe a esse profissional contábil agregar valor ao cliente, e acima de tudo, expressar sua 

responsabilidade. Dentro do universo das empresas no Brasil, existem as micro e pequenas 



 
empresas que movimentam a economia do país, porém muitas delas sem controles e 

informações seguras, sendo elas as peças chaves e fundamentais nos escritórios de 

contabilidade. 

Utilizando técnicas próprias para controlar o patrimônio das organizações, com o 

propósito de demonstrar e fornecer informações sobre sua estrutura e composição, a 

contabilidade utiliza métodos para que o empresário possa tomar suas decisões de forma 

precisa e confiável. Attie (2011, p. 4), diz que: 

 

A contabilidade tem a finalidade precípua de promover os meios informativos e de 

controle com o intuito de coletar todos os dados ocorridos na empresa e que tenham, 

ou possam ter, impactos e causar variações em sua posição patrimonial. A 

contabilidade é o instrumento de medição e avaliação do patrimônio e dos resultados 

auferidos pela gestão da Administração da entidade. 

 

O reflexo da falta de um controle afeta diretamente a mensuração, a posição 

patrimonial da empresa através dos documentos por ela elaborados e todas as análises que 

possam ser feitas a partir das demonstrações contábeis. Conforme Franco e Marra (2001, p. 

267), “o principal meio de controle de que dispõe uma administração é a contabilidade”. 

Quando se menciona que o contabilista deve estar atento e preparado, faz-se uma 

ligação com a auditoria. Sua importância está na veracidade dos fatos registrados e do 

controle das organizações, principalmente no controle interno. 

Segundo Crepaldi (2013, p. 3): 

 

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 de contabilidade e pertinente a legislação especifica [...]. O 

desenvolvimento da profissão do contador na atividade de auditoria foi estruturado, 

fundamentalmente, na necessidade que tinham os usuários da informação contábil de 

contar com uma opinião independente e objetiva que agregasse credibilidade e 

confiabilidade as manifestações que a gerência faz, por meio das demonstrações 

contábeis, sobre a situação econômica e financeira da entidade. 

 

De forma simples, Attie (2011, p. 5), define auditoria como, “uma especialização 

contábil voltada a testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o 

objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado”. Neste ponto se ressalta a 

necessidade dos escritórios possuírem um departamento de auditoria aplicável à essas 

empresas de pequeno e médio porte, como uma ferramenta para auxiliar a gestão da entidade 

e proporcionar informações relevantes para a tomada de decisão. 

Pode-se dizer que a auditoria seria a técnica utilizada para avaliar os procedimentos 

internos e se as rotinas de trabalho estão sendo habilmente executadas. O trabalho de auditar 



 
consiste em monitorar as áreas-chave nas empresas com a finalidade de complementar a 

contabilidade, resguardando os interesses dos empresários, antever situações que possam 

propiciar erros, fraude, desfalques e subornos, por meio de testes.  Marion (2011, p.9), 

menciona que, “as empresas que não possuem uma contabilidade adequada são aquelas que 

possuem má gerencia (aqui pode-se incluir boa parte de pequenas empresas) é evidenciar 

ainda mais a importância da contabilidade”. 

O objetivo é sempre guardar e salvar o patrimônio das empresas, e essas ao saber que 

existe um controle aplicado pelos escritórios contábeis por profissionais especializados, 

possam usufruir desse serviço prestado, melhorando sua gestão. Segundo Crepaldi (2013, p. 

3): 

 

O objetivo principal da auditoria pode ser descrito, em linhas gerais, como o 

processo pelo qual o auditor se certifica da veracidade das demonstrações 

financeiras preparadas pela companhia auditada. Em seu exame, o auditor, por um 

laudo, utiliza critérios e procedimentos que lhe traduzem provas que assegurem a 

efetividade dos valores apostos nas demonstrações financeiras e, por outro lado, 

cerca-se dos procedimentos que lhe permitem assegurar a inexistência de valores ou 

fatos não constantes das demonstrações financeiras que sejam necessários para o seu 

bom entendimento. 
 

A importância que a auditoria interna tem em suas atividades de trabalho serve para a 

administração como meio de identificação de que todos os procedimentos de controle interno 

estão sendo efetivamente seguidos. De acordo com Almeida (2007), o administrador sente a 

necessidade de ter maior ênfase às normas e procedimentos internos, por não ter condições de 

supervisionar pessoalmente todas as atividades da organização. 

Franco e Marra, (2001, p. 28), conceituaram auditoria interna da seguinte forma: 

 

Consiste no exame de documentos, livros e registros, inspeções, obtenção de 

informações internas e externas, obedecendo às normas apropriadas de 

procedimentos, objetivando verificar se as demonstrações contábeis estão de acordo 

com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira 

uniforme. 

 

Os fatos contábeis merecem confiança e espelham fielmente posição econômica e 

financeira da organização, somente auditoria que é “simplesmente, a comparação imparcial 

entre o fato concreto e o desejado, com o intuito de expressar uma opinião ou de emitir 

comentários, materializados em relatórios de auditoria”. (ARAÚJO, 2004, p. 13). 

O tipo de auditoria varia de acordo com o recurso que se dá ao objeto, a classificação 

da auditoria é relativa à forma de interferência, podendo ser interna e externa. Diz Sá (1990, 



 
p. 38), “a Auditoria Interna geralmente adota processos que se assemelham aos da Auditoria 

Externa, porém sem se confundirem, porque não é possível uma seção de natureza 

fiscalizadora, composta por funcionários da própria empresa, desempenhar os mesmos papéis 

que um auditor externo pode realizar”. 

A Auditoria Externa é composta por um conjunto de procedimentos técnicos, e tem 

como propósito emitir o parecer sobre real posicionamento patrimonial e financeiro, as 

mutações do patrimônio líquido, o resultado das operações, demonstrações de fluxo de caixa, 

de valores adicionados da entidade auditada, conforme Crepaldi (2013, p. 74): 

 

O objeto de auditoria externa é o processo pelo qual o auditor se certifica de que as 

demonstrações financeiras representam adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa. Assim, o principal 

objetivo é emitir um parecer sobre as demonstrações contábeis de uma entidade, 

quanto a sua adequação consoante os princípios de contabilidade e as normas 

brasileiras de contabilidade. 

 

 Para Almeida (2007), ela é executada por um profissional independente, sem ligação 

nenhuma com as classes da empresa auditada. Sua medição é ajustada em contrato de serviço. 

Os exames e testes são implantados onde a necessidade de levantar questões explicativas para 

a conclusão do trabalho ajustado. 

A responsabilidade e consciência profissional de um auditor independente, mantem 

uma atitude mental também independente, ou seja, o auditor exerce seu trabalho com 

eficiência profissional e conservar seu grau de independência junto com a empresa, 

desprendido de qualquer interesse ou vantagem, seguindo sempre as normas vigentes que 

compete á auditoria. (SÁ, 1990). 

As normas de auditoria são entendidas como regras estabelecidas pelos órgãos 

reguladores da profissão contábil com o objetivo de orientar e fornecer diretrizes aos auditores 

no que compete o exercício da sua função. Segundo o Instituto de Auditores Internos do 

Brasil (2015), o propósito das normas é: 

 

- Delinear os princípios básicos que representam a prática de auditoria interna; 

- fornecer uma estrutura para execução e promoção de um amplo espectro de 

auditoria interna de valor agregado; 

- Estabelecer as bases para a avaliação de desempenho da auditoria interna e; 

- Promover a melhoria dos processos e operações organizacionais. 

 

Essas normas, associadas aos procedimentos de auditoria estabelecem a ordem e a 

disciplina na realização do trabalho, voltados para o resultado que não somente a 

administração da empresa almeja, mas um benefício para a sociedade. Isso deixa claro que as 



 
normas de auditoria são essenciais para que o profissional possa desempenhar de forma clara 

e objetiva seu trabalho, que é de buscar a transparências dos dados auditados. 

Ressalta-se que o controle interno não é igual à auditoria interna, é um procedimento 

adotado pela empresa que irá facilitar o trabalho do auditor interno ou externo. O Institut 

Français des Experts Comptables apout Crepaldi (2013, p. 464) define dessa forma o controle 

interno: 

 

Formado pelo plano de organização e de todos os métodos e procedimentos 

adotados internamente pela empresa para proteger seus ativos, controlar a validade 

dos dados fornecidos pela Contabilidade, ampliar a eficácia e assegurar a boa 

aplicação das instruções da direção. 

 

O controle interno possui uma importante relevância no auxílio da realização dos 

trabalhos de auditoria, facilitam o acesso dos auditores às informações dos diversos setores da 

empresa, propiciando subsídios para que estes possam avaliar a necessidade de maior ou 

menor quantidade de exames e análise a serem auditados. (ALMEIDA, 2009). 

A magnitude de algumas empresas impossibilita a gerência de administrar e/ou 

supervisionar pessoalmente as operações das empresas, contrariamente ao que está sendo 

descrito nesse artigo, o qual se refere às pequenas empresas, que possuem um fluxo de 

informações menos complexas e burocráticas, porém não menos necessárias de verificação e 

garantia dos fatos contábeis, ou seja, “o controle interno gira em torno dos aspectos 

administrativos, que tem influência direta sobre os aspectos contábeis”. (CREPALDI, 2013, p. 

474). 

O setor de controle interno tende a gerar informações a partir dos dados 

administrativos, que são a base para o setor contábil, os quais podem ser divididos em: 

controles contábeis e controles administrativos, conceituados por Crepaldi (2013, p. 472-473) 

da seguinte forma: 

 

Os controles contábeis compreendem o plano de organização e todos os métodos e 

procedimentos utilizados para salvaguardar o patrimônio e a propriedade dos itens 

que o compõem.  

Os controles administrativos compreendem o plano de organização e todos os 

métodos e procedimentos utilizados para proporcionar eficiência às operações, dar 

ênfase à política de negócios da empresa, bem como a seus registros financeiros. 
 

Esse procedimento serve como base ou início para a realização de uma auditoria, 

elevando assim, a importância deste para com a gestão das empresas. OLIVEIRA, PEREZ JR. 

e SILVA, (2009, p. 73) dizem que, “um sistema de contabilidade que não esteja apoiado em 



 
um controle interno eficiente é, até certo ponto, inútil, uma vez que não é possível confiar nas 

informações contidas em seus relatórios”. 

Informações contábeis distorcidas podem induzir a conclusões errôneas ou causar 

danos para empresa, principalmente no âmbito econômico. Isso ocorre pelo excesso de 

confiança dos gestores em relação aos seus subordinados, e principalmente por não ter um 

controle interno eficiente estruturado na organização, ainda mais quando se trata de pequenas 

empresas. 

 

A existência e o bom funcionamento de um sistema de controle, devidamente 

auditado, podem evitar à empresa elevados custos com fraudes, erros e omissões, 

pois um gestor munido de um bom controle interno possui maior probabilidade de 

acertar continuamente o processo decisório e atingir a eficácia almejada. Tornando 

de fácil percepção o ganho que poderá ter a empresa, com a implantação da 

normatização dos controles internos, que, além das demais vantagens do regimento, 

possibilitará finalmente maior confiabilidade em relação aos procedimentos 

adotados. (CREPALDI, 2012, p.70) 

 

Complementando o procedimento de auditoria, utilizam-se papéis de trabalho, para 

registrar de forma clara e objetiva a execução do processo de auditoria, servindo de base para 

fundamentar o parecer e comprovar que a auditoria foi executada de acordo com as Normas 

de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis. 

O Portal de Auditoria (2015) define dessa forma os papéis de trabalho: “constituem 

um registro permanente do trabalho efetuado pelo auditor, dos fatos e informações obtidos, 

bem como das conclusões sobre os exames. É com base nos Papéis de Trabalho que o auditor 

irá relatar suas opiniões e sugestões”. 

De acordo com Crepaldi (2013, p. 521): 

 

O auditor deve registrar nos papéis de trabalho informação relativa ao planejamento 

de auditoria, a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos aplicados, 

os resultados obtidos e as suas conclusões da evidência da auditoria. Os papéis de 

trabalho devem incluir o juízo do auditor acerca de todas as questões significativas, 

juntamente com a conclusão a que chegou, inclusive nas áreas que envolvem 

questões de difícil julgamento.  

 

Ou seja, a finalidade principal dos papéis de trabalho, é formar um conjunto de 

formulários e documentos que contém as informações e apontamentos feitos pelo auditor 

durante o seu exame, bem como as provas e descrições dessas realizações. 

Para um bom andamento na execução de uma auditoria, deve ser planejada uma 

sequência de trabalho a ser seguida. Após, o auditor avaliará os procedimentos do controle 

interno, efetuando a revisão dos mesmos. Ao executar os procedimentos de auditoria, o 



 
auditor aplicará testes de avaliação para colher as evidências, ou seja, os fatos ocorridos e, a 

partir deste, emitir um parecer com as deficiências do setor e sugestões de melhoria. 

Segundo Attie (2011, p. 93), “o parecer de auditoria é o instrumento pelo qual o 

auditor expressa sua opinião, em obediência às normas de auditoria; após a realização de todo 

o trabalho de campo, reunindo provas e evidências sobre as demonstrações contábeis”. O 

parecer do auditor é a realização conclusiva do contrato de prestação de serviços, após a 

conclusão da tarefa realizada de apuração de conformidade dos lançamentos contábeis 

exercidos pela organização auditada. 

Para Pereira (2011, p. 154): 

 

A primeira característica que o parecer de auditoria deve observar é a 

compatibilidade. Como visa a informar terceiros indeterminados, o parecer de uma 

determinada entidade auditada deve conter forma e requisitos tais que possam ser 

comparados com outros da mesma espécie emitidos pela análise das demonstrações 

contábeis de entidade diversa. 

 

Planejando obter comparabilidade, o relatório da auditoria deve seguir a uma 

padronização, que frequentemente é estabelecida pelos dirigentes assegurando que este ato 

citado se enquadre nos modelos. Diante disso, volta-se a reforçar o fato do profissional de 

contabilidade estar apoiado em ferramentas que o auxilie na execução das atividades, como 

um departamento de auditoria, aliado ao controle interno das empresas, evitando ou 

antecipando erros que possam vir a causar danos às empresas. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com intuito de apresentar a possibilidade de implantação de um departamento de 

auditoria nos escritórios contábeis, que busca através dos documentos auditados a 

autenticidade dos fatos gerados por seus clientes, atuando de forma preventiva, evitando-se, 

fraudes, desfalques, e, através dos pareceres e relatórios, a descrição do que se examinou nos 

documentos, caso necessário, sugerindo e apontando correções, do que poderá ser melhorado 

e/ou está em desacordo com a contabilidade. 

Muito além desses pareceres e/ou relatórios, esse trabalho de auditoria servirá de base 

para auxiliar o empresário de uma pequena empresa a implantar um controle interno. Através 

deste, melhorar seu empreendimento, tendo dados e demonstrações contábeis confiáveis, que 

nortearão as decisões a serem tomadas na gestão, e um crescimento saudável, se essa for à 

intenção. Em relação ao contador, as vantagens são em agregar valor para o próprio escritório, 



 
de cunho financeiro e gestão de qualidade, facilitando os trabalhos contábeis através da 

organização oriunda da auditoria. 

Para que isso fosse possível, no período de Julho de 2015 a Outubro de 2015, na 

Região Oeste do Paraná, aplicou-se aproximadamente 80 questionários, onde os entrevistados 

foram os clientes dos escritórios de contabilidade, proprietários de micro e pequenas empresas 

(foco desse trabalho). E aproximadamente 11 questionários para os contadores e proprietários 

dos escritórios contábeis. Suas questões abordaram a necessidade de um processo de auditoria 

para micro e pequenas empresas como forma de auxiliar controle gerencial. 

A pesquisa reuniu informações, em separado, sobre as duas posições estudadas: 

Gestores de pequenas empresas e Contadores. Indagando sobre o conhecimento, interesse e 

possibilidades que a auditoria pode trazer às organizações e escritórios contábeis, 

respectivamente. 

No ambiente contábil, a pesquisa focou em determinadas informações, para 

posteriormente analisar sobre a possibilidade de implantação de um departamento de auditoria 

e qualificação do quadro funcional para esta finalidade, sua aplicabilidade e se isto poderia ser 

um agregado financeiro para o escritório. Para todos os pesquisados, foram extraídos dados 

sobre o tempo de atuação no mercado, entendimento sobre o assunto, qualificação mínima 

necessária para iniciar este trabalho dentro do seu ambiente. 

Já para as ME’s4, o direcionamento foi outro: Saber quais das empresas pesquisadas, 

já sofreram auditoria, ou, se conhecem o assunto e sua relevância; Qual seria a aceitação, das 

empresas, caso os escritórios oferecessem este serviço adicional; e, se existem formas de 

controles internos nas organizações, sua aplicabilidade e os resultados sobre tal ferramenta. 

 

Quadro 1 – Tempo no Mercado de Trabalho dos Escritórios e Empresas 

Escritórios 
18% até 5 

Anos 

9% de 6 a 10 

Anos 

9% de 11 a 15 

Anos 

64% acima de 

15 anos 

0% não 

Responderam 

Empresas 
30% até 5 

Anos 

25% de 6 a 10 

Anos 

14% de 11 a 

15 Anos 

30% acima de 

15 anos 

1% não 

Responderam 

Fonte: dados de pesquisa (2015) 

 

Conforme os dados do Quadro 1, a pesquisa identificou a situação dos escritórios 

contábeis, na abrangência temporal de mercado, mostrando que abaixo de 5 anos, totaliza 

18%, entre 6 a 10 e de 11 a 15 anos, representam 9% respectivamente, e, na sua maioria, 64% 

                                                 
4 Micro e pequenas empresas. 



 
dos pesquisados atuam a mais de 15 anos, trazendo assim opiniões de profissionais iniciantes 

e outros já estabilizados, na área contábil, com intuito de se fazer uma leitura sólida 

tendências contábeis, principalmente com uma experiência e adaptações às diferentes 

atualizações no âmbito contábil.  

Por sua vez, as empresas, apesar do foco ser em ME’s, a pesquisa obteve um mesclado 

em tempo de mercado, sendo 30% empresas até 5 anos, 39% entre 6 a 15 anos em atividade, 

e, 30% que estão atuando por mais de 15 anos no mercado. Desta forma é possível fazer uma 

leitura de forma consistente, com organizações experientes e outras iniciantes, identificando 

como está sendo guiada a gestão destas empresas e suas possibilidades de mercado. 

 

Fonte: dados de pesquisa (2015) 

 

Com base nessa questão do tempo de atuação, e por entender que a auditoria se dedica 

a analisar os procedimentos e, para assim identificar falhas e deficiências, auxiliando a 

administração na condução da empresa, foi questionado aos empresários se eles sabem o que 

é um processo de auditoria, 72% responderam que sim, enquanto 28% assinalaram que não 

tem conhecimento do que é esse procedimento, conforme discriminado no Quadro 2, 

demonstrando que, apesar da auditoria ser um ramo da contabilidade recente, muitos tem 

noção do que esse método poderá ajudar para um melhor desempenho das atividades 

empresariais. 

Ainda de acordo com o Quadro 2, 100% dos escritórios contábeis não possui um 

departamento de auditoria, entretanto, 24% das empresas entrevistadas, responderam que já 

passaram por um processo, sendo que 23% delas tiveram seus objetivos atendidos e apenas 

1% disseram não ter o mesmo resultado. Nota-se que um percentual expressivo ainda não 

passou por um procedimento de auditoria representado por 76% das empresas pesquisadas, 

demonstrando que existe uma demanda para este trabalho. 

Diante dos resultados apresentados, foi analisado que as empresas que passaram por 

uma auditoria, procuram empresas terceirizadas para execução desse serviço, demonstrando 

Quadro 2 – Processo de Auditoria nas Empresas 

 

O empresário sabe o que é um processo de auditoria 

contábil? 
72% Sim 28% Não 0% Não Responderam 

A empresa já passou ou passa por processo de uma 

auditoria contábil? 
24% Sim 76% Não 0% Não Responderam 

Se a empresa já passou por um processo de 

auditoria, os resultados atendem/atenderam às 

expectativas da empresa? 

23% Sim 1% Não 76% Não Responderam 

O escritório possui um departamento de auditoria? 0% Sim 100% Não 0% Não Responderam 



 
que os profissionais da área contábil estão deixando de agregar valor ao seu trabalho, por não 

ter um departamento implantado, que possa atender a necessidade do cliente. 

 

Quadro 3 - Qualificação dos Colaboradores e Quantidade de Funcionários dos Escritórios 

Até 5 funcionários: 27% 

6 a 10 funcionários: 46% 

11 a 15 funcionários: 18% 

Acima de 15 funcionários: 9% 

O escritório, na atualidade, tem colaboradores 

capacitados para realizar o processo de auditoria? 
36% Sim 64% Não 

Fonte: dados de pesquisa (2015) 

 

A implantação da auditoria no escritório exige por parte de quem for desempenhar a 

função, conhecimento, dedicação, condições de mapear os processos da empresa a ser 

auditada, noção das normas, atualização e treinamentos constantes, condições de estabelecer 

um relacionamento cooperativo entre auditor e empresário. Atualmente, nos escritórios 

questionados, conforme Quadro 3, 36% afirmaram ter pessoas qualificadas e 64% não 

possuem, sendo que 27% dos escritórios possuem até 5 pessoas registradas, 46% de 6 a 10, 

18% de 11 a 15 e 9% acima de 15 funcionários. 

Apesar do número de funcionários dos escritórios que possuem acima de 15 

funcionários serem de 9%, há um número expressivo de colaboradores qualificados, 

percentual de 36% dos funcionários que se julgam aptos a aplicar auditoria, se distribuem nos 

escritórios em que trabalham. Isso demonstra que os, escritórios têm recurso humano 

qualificado, e podem sim estar utilizando esse conhecimento para melhorar o desempenho das 

micro e pequenas empresas, bem como, agilizar o processo interno de contabilização dos fatos 

contábeis de seus clientes, através dos documentos encaminhados por eles. 

Uma forma de contribuir com o auditor na execução dos seus trabalhos, é um controle 

interno estruturado, através de um manual de procedimento descrito, facilitando o 

mapeamento das rotinas diárias. Fazendo com que a auditoria desempenhe seu papel que é, de 

examinar por amostragem os documentos contábeis, quanto melhor o controle interno, mais 

ágil e compreensível será verificação dos dados. Quanto ao administrador da empresa, o 

controle interno vem a auxiliar na gestão, motivo pelo qual, não pode estar desempenhando 

todas as atividades, tendo que delegar funções aos subordinados, e esses ao desempenhar suas 



 
atividades, devem seguir os processos descritos, para a elaboração das informações 

gerenciais. 

 

Quadro 4 – Controle Interno Empresas e Escritórios 

A empresa tem conhecimento que através da auditoria, poderá definir 

rotinas internas, que facilitem o controle e o bom andamento das 

atividades diário? 

88% Sim 12% Não 

A Empresa tem conhecimento, que através da auditoria poderá receber 

sugestões e/ou recomendações de melhorias, na gestão da empresa? 
85% Sim 15% Não 

O escritório contábil tem ciência que através da auditoria, poderá 

trabalhar de forma preventiva o erro e/ou retrabalho aliado ao seu 

cliente, buscando assim a confiança e valorização do seu trabalho? 

91% Sim 9% Não 

O escritório tem o conhecimento que através do processo de auditoria, 

poderá contribuir o planejamento, desde o início das atividades até o 

crescimento, traçando diretrizes e corrigindo eventuais equívocos? 

91% Sim 9% Não 

Fonte: dados de pesquisa (2015) 

 

No Quadro 4, os dados revelam o conhecimento que as empresas têm, que através da 

auditoria poderá planejar melhor as rotinas internas, facilitando assim o bom andamento e as 

atividades diárias das organizações, 88% delas respondeu que tem esta convicção, sendo 

apenas 12% de opinião contrária.  Foram indagados se poderiam receber mais sugestões ou 

recomendações de melhorias na gestão da empresa e o número de respostas positivas foi de 

85% e apenas 15% acreditam que não faria diferença alguma o processo de auditora nesse 

tipo de controle.  

Já para os contadores, foram feitas as seguintes perguntas, se eles têm ciência de que 

através da auditoria ele poderia trabalhar de forma preventiva ao erro aliado ao seu cliente, 

buscando assim maior confiança e valorização de seu trabalho e também, se o mesmo teria 

conhecimento de que o processo de auditora poderia contribuir no planejamento desde o 

início das atividades de seus clientes, ou seja, a empresa até o crescimento dela traçando 

diretrizes e corrigindo eventuais equívocos. E em ambas estas perguntas 91% dos contadores 

responderam que sim, e apenas 9% disseram que não. 

Analisando estes dados podemos perceber que tanto as empresas como os contadores 

tem a mesma opinião, de que a auditoria seria uma ótima aliada para a gestão das empresas e 

uma excelente ferramenta para o planejamento e controle interno. Uma rotina de controle 

facilita no processo de auditora e quando se há uma rotina de auditoria, ela se torna ainda 

mais fácil de ser executada. Facilitando assim também o trabalho dos escritórios, pois os 

dados chegariam até eles com maior veracidade, podendo dar maior suporte aos seus clientes 



 
pelas sugestões e recomendações que o contador poderia fornecer, tendo assim, maior 

valorização do serviço prestado. 

Mas, infelizmente, pouco se vê deste tipo de prestação de serviços nos escritórios, 

encontra-se mais escritórios aliados à advocacia do que a auditoria, ou seja, o contador ao 

invés de poder prevenir um erro feito por seu cliente prefere solucionar o problema depois de 

gerado. 

Quando se fala em auditoria, os gestores de pequenas empresas têm em mente que ela 

visa punir, algo negativo; ao contrário disso, ainda não possuem a visão que através desse 

ramo da contabilidade, podem atuar de forma preventiva, evitando erros, fraudes, mas 

principalmente, ter confianças no resultados dos relatórios gerados, posicionando qual a real 

situação econômica e patrimonial da organização. Com essas informações, tomar decisões 

para o melhor andamento da empresa. 

 

Quadro 5 - Implantação de Departamento de Auditoria nos Escritórios 

Caso o escritório de contabilidade, implante um departamento de 

auditoria, a empresa concordaria em ser auditada, sabendo da 

importância e benefícios que poderá trazer para o melhor 

desempenho da própria empresa? 

87% Sim 13% Não 

A empresa concordaria em pagar e/ou rever os honorários, para ter 

esse trabalho extra? 
71% Sim 29% Não 

O escritório de contabilidade tem intenção de implantar um 

departamento de auditoria, para auxiliar na gestão das micro e 

pequenas empresas (seus clientes)? 

50% Sim 50% Não 

Fonte: dados de pesquisa (2015) 

 

Diante do exposto acima, o Quadro 5, faz uma análise comparativa entre a 

implantação de um departamento de auditoria, nos escritórios de contabilidade em relação à 

aceitação das empresas a serem auditas e se, estariam dispostas a pagar mais nos honorários, 

87% das empresas pesquisadas concordariam em ser auditas e apenas 13% não aceitaria 

passar por este processo. 

Como esse trabalho exige pessoas qualificadas para a execução do mesmo, caso venha 

a ser aplicado pelos escritórios de contabilidade em seus clientes, poderá ser necessário a 

contratação de novos funcionários, com a devida qualificação para a execução do processo de 

auditoria, ou, investir em treinamentos para capacitar alguns de seus atuais colaboradores, 

através de cursos e demais meios, para que haja o ideal conhecimento sobre o processo de 

auditoria, isso tudo, porque conforme mencionados anteriormente alguns escritórios possuem 



 
pessoas qualificadas, porém não para a quantidade demandada e além de necessitar de 

recursos operacionais e financeiros. 

Por ser um trabalho adicional do prestador de serviços, os empresários foram 

questionados se concordariam em rever e/ou pagar por este serviço de auditoria, 71% dos 

empresários concordariam com essa colocação e 29% não desembolsariam recursos 

financeiros para este fim. Em contra partida a esse questionamento, para que os escritórios 

apliquem a auditoria em seus clientes, perguntou-se aos contadores sobre a implantação desse 

departamento, 50% afirmaram que não tem intenção de implantar e outros 50% afirmaram 

que sim. Nota-se que em posse desses dados, o escritório está deixando de visualizar uma 

forma de agregar valor aos seus serviços e usar dessa ferramenta para auxiliar a gestão das 

empresas. 

 

Quadro 6 - Auditoria Como Ferramenta de Gestão 

A empresa tem conhecimento que a auditoria é uma ferramenta 

que auxilia, apoia e acompanha a contabilidade e finanças, poderá 

através deste melhorar o desempenho financeiro, até uma possível 

fraude, pela simples conferência da sua movimentação mensal? 

78% Sim 22% Não 

O escritório tem convicção que a contabilidade aliada à auditoria, 

pode contribuir para um melhor desempenho na gestão das micro 

e pequenas empresas? 

92% Sim 8% Não 

O escritório tem conhecimento que através de um processo de 

auditoria, poderá melhorar o desempenho de seus clientes 

auditados, além de contribuir na gestão, poderá ter uma maior 

autenticidade dos documentos por eles encaminhados? 

92% Sim 8% Não 

Fonte: dados de pesquisa (2015) 

 

No Quadro 6, as empresas foram questionadas sobre a importância da auditoria como 

uma ferramenta que auxilia para melhorar o desempenho de sua gestão, 78% afirmou que tem 

conhecimento que auditoria auxilia nesse processo, enquanto que 22% negaram esse 

questionamento. Por parte dos escritórios, 92% dos entrevistados, responderam que sim, a 

contabilidade aliada à auditoria contribui para um melhor desempenho na gestão das micro e 

pequenas empresas, bem como na autenticidade dos documentos enviados por seus clientes. 

Através disso, as demonstrações e análises geradas pelos escritórios se tornam ainda 

mais próximas da real situação financeira da organização, pelo fato de terem sido auditas, 

evitando fraudes e erros. Se tornando realmente uma ferramenta para a tomada de decisões e 

melhorias. 



 
Ao serem indagados sobre os relatórios elaborados pelo escritório de contabilidade, os 

quais possibilitam essa análise por parte do empresário, sobre a real situação financeira da 

empresa, um número expressivo de 31% respondeu que não há relatórios elaborados pelo seu 

contador, mesmo sabendo que a DRE, DRA, DMPL, DFC, Balancete, Balanço Patrimonial, 

são obrigatórios a serem gerados, todos estando à disposição dos clientes, em livros 

registrados, documentos oficiais apresentados ao fisco. Ou seja, o empresário sequer tem a 

preocupação de saber como está a situação empresa, ou, há uma falta de conhecimento que 

esses demonstrativos são gerados por seu contador. 

Com base nas informações descritas acima, a auditoria aliada a contabilidade, pode ser 

uma ferramenta capaz de contribuir para a gestão das empresas, não somente verificando os 

documentos, como intuito punitivo, mas sim, auxiliando a administração na sua organização 

das rotinas diárias, como base de apoio para a tomada de decisões. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste artigo, queremos demonstrar a importância de um departamento de auditoria 

implantado em um escritório contábil. Esse processo ainda é visto por muitos, aplicável 

apenas em grandes empresas, entretanto se adapta muito bem às pequenas empresas, talvez 

até de uma forma mais fácil, devido ao fluxo de informações ser menor, menos burocrático e 

a comunicação com os gestores ser direta. Para essas organizações de menor porte, as ME’s, a 

auditoria pode ser uma ferramenta que se aplica de forma eficiente, traz benefícios no sentido 

de um melhor controle gerencial, através dos controles de suas ações, uma vez que as 

empresas tendem a crescer. 

Assim sendo, a pesquisa deste artigo foi para o aprofundamento do conhecimento da 

auditoria, o qual pode contribuir para o sucesso das micro e pequenas empresas, disso 

agregando valor ao trabalho do contador, substituindo aos poucos a visão de “guarda livros” e 

passar a trabalhar como um “consultor” de seus clientes e consequentemente aumentar seus 

rendimentos financeiros 

Diante do exposto, sugerimos aos contadores, proprietários de escritórios de 

contabilidade, realizar um estudo para analisar a viabilidade econômica para a implantação de 

um departamento de auditoria, fato esse comprovado pelos 87% das empresas que 

assinalaram concordar em serem auditadas, caso seja implantado tal departamento, bem como 

pela crescente importância que a auditoria vem tomando no cenário corporativo, em 



 
consequência dos fatos relacionados pela corrupção no país. Outra ponto sugerido é, ao invés 

dos escritórios se aliarem ao um departamento de advocacia, trabalhando a conseqüência dos 

fatos (como ressaltado na análise dos dados), deveriam trabalhar a prevenção, base da 

auditoria. 
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