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RESUMO 

 

O presente artigo tem por finalidade levar ao conhecimento alguns pontos sobre à 
Auditoria pelo mundo, estabelecendo conexão com o surgimento da Auditoria no 
Brasil, e também sobre a auditoria, suas causas, finalidades e objetivos. Com a 
evolução das empresas e a consequente competição do mercado tornam as 
empresas carentes de informações precisas e confiáveis capazes de levá-las à 
tomada de decisão mais segura possível. A Auditoria Interna e Externa surgiu para 
suprir às necessidades de informações que os usuários precisavam. 
 
PALAVRAS-CHAVE Auditoria; Empresa; Contador.  
 
  

INTRODUÇÃO 

 

O assunto de nossa pesquisa é a Auditoria, que é uma das diversas áreas 

de atuação dentro da contabilidade. O contador é o profissional que lida com a área 

financeira, econômica e patrimonial. Sendo o responsável pela elaboração das 

demonstrações contábeis e pelo estudo dos elementos que compõem o patrimônio 

monetário das companhias.  

O outro objeto de nossa pesquisa é a auditoria a qual compreende o exame 

de documentos, livros e registros, inspeções e obtenção de informações e 

confirmações, internas e externas, relacionados com o controle do patrimônio de 

uma empresa, tendo como exatidão desses registros e das demonstrações 
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contábeis deles decorrentes. O objetivo da Auditora é averiguar se as atividades de 

uma empresa estão de acordo com as disposições planejadas e/ou estabelecidas 

previamente, se forem implementadas com eficácia e se estão adequadas. 

É importante se entender sobre a Auditoria para termos conhecimento sobre 

os erros e fraudes de uma determinada empresa, pois cada erro e/ou fraude se torna 

um fardo cada vez mais pesado e difícil de suportar tornando a vida da organização 

mais curta.      

 Tendo como tema a história da auditoria, a qual é muito antiga e tomou um 

grande impulso com o desenvolvimento do capitalismo em meados do século XIX, 

tornando-se hoje uma das profissões mais importantes e/ou remuneradas da área 

contábil. 

A contribuição da Auditoria para nossa sociedade contemporânea está 

relacionada em colaborar com o desenvolvimento econômico e social no país, pois 

proporcionam altos investimentos, geração de empregos e implementações de 

projetos sociais. 

 Quando se trata das consequências, uma empresa que não tem 

conhecimento sobre a Auditoria e suas funções correm grandes perigos, pois pode 

estar sujeita a erros graves a qualquer momento, podendo ter um escândalo levado 

a público. 

A problemática da pesquisa se dará a partir dessa discussão: Qual a 

importância de realizar uma Auditoria dentro de uma organização? 

Uma das hipóteses mais plausível para responder essa pergunta é que se 

deve ter uma auditoria dentro de uma empresa para se evitar erros, fraudes e até 

mesmo futuros prejuízos. 

Em continuação aos objetivos gerais temos os objetivos específicos da 

auditoria em uma determinada empresa: Demonstrar as atividades realizadas por 

uma determinada empresa; Realizar o processo e identificar possíveis erros e/ou 

fraudes. 

Entende-se então que é de suma importância se ter conhecimento sobre a 

auditoria, por ela estar diretamente ligada a área da contabilidade e por trazer 

diversos benefícios ás empresas. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Abordam-se neste trabalho os conceitos de contabilidade e auditoria, que 

nós pesquisadores podemos resumir como sendo uma ciência de grande 

importância não só para as empresas, mas também para a sociedade. “A 

contabilidade pode ser considerada como um sistema de informação destinado a 

prover seus usuários de dados para ajuda-los a tomar decisões. ” (MARION, 2007, 

p.25) 

Seu principal objetivo é a prestação de dados, informações e relatórios que 

são usados para as tomadas de decisões. 

Desde o começo desse trabalho acadêmico viemos fazendo uma ligação 

entre a contabilidade e a auditoria, pois são áreas que estão interligadas entre si, o 

autor Attie (2006) comprova esses fatos com a seguinte afirmação:  “A evolução da 

auditoria decorre além da evolução da contabilidade, no desenvolvimento econômico 

de um determinado país, seu crescimento e a expansão de suas atividades, gerando 

uma complexidade na gestão e administração financeira das empresas.” 

Outro autor pesquisado para a realização da pesquisa foi CREPALDI (2009, 

p.03). “Pode-se definir a auditoria como um levantamento, estudo e avaliação 

sistemática das transações, procedimentos, operações, rotinas e das demonstrações 

financeira de uma entidade.” 

Entende-se então que a auditoria é que da credibilidade as demonstrações 

contábeis e as informações nelas contidas de uma determinada entidade. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Nesta parte do trabalho iremos apresentar todos os procedimentos adotados 

no trabalho. Estes estão inseridos em nosso meio acadêmico, pois eles requerem de 

nós a produção de um conhecimento científico, contribuindo assim para o avanço da 

ciência e para o desenvolvimento social. 

 Quando se fala em objetivos, este artigo tem por forma uma pesquisa 

exploratório-descritiva.  



ARTIGO 

 
 

 

 A pesquisa exploratória tem como finalidade observar, registrar, levantar 

e/ou analisar informações de um determinado objeto, proporcionando assim, um 

melhor entendimento na hora de construir uma pesquisa e visa oferecer informações 

sobre o objeto desta e orientar a formulação de uma determinada hipótese. Temos 

como exemplo “Os novos produtos que surgem no mercado; eles são originados por 

impulsos que a partir de uma pesquisa exploratória sobre os gostos das pessoas de 

um determinado meio social”. 

A pesquisa descritiva é usada para descrever fenômenos existentes, 

situações e eventos, identificar problemas e justificar os mesmos, visando esclarecer 

diversas situações e sendo uma das mais sistemáticas. 

EX.: Ela pode ser utilizada para descrever as características de uma 

determinada população utilizando-se de dados como, a idade das pessoas, o sexo 

para gerar uma observação sistemática. 

Severino (2007) mostra que para chegarmos ao conhecimento científico 

usamos de técnicas e objetivos seguindo um método e fundamentos 

epistemológicos. 

O autor cujo foi usado como referência na maior parte desde artigo foi 

Crepaldi (2009). Escolhemos o mesmo pela sua facilidade que tem de transmitir as 

informações através de diversos meios, sejam eles através de gráficos, tabelas e 

textos. 

Para ele, a natureza da auditoria procura determinar se as demonstrações e 

respectivos registros contábeis de uma empresa ou entidade merecem ou não 

confiança, isto é, a auditoria é um espaço para verificar se as demonstrações 

contábeis realmente refletem, ou não, a situação patrimonial, assim como os 

resultados das operações da empresa ou entidade que esta sendo examinada. 

Para a realização deste trabalho nós utilizamos da pesquisa bibliográfica que 

é o passo inicial na construção efetiva de um protocolo de investigação, quer dizer, 

após a escolha de um assunto é necessário fazer uma revisão bibliográfica do tema 

apontado. Essa pesquisa auxilia na escolha de um método mais apropriado, assim 

como num conhecimento das variáveis e na autenticidade da pesquisa; 
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Ela é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 
páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se 
estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se 
baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências 
teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 
 

Podemos citar como exemplo para a utilização deste procedimento, aquela 

pesquisa que tem como base um conteúdo já elaborado. A elaboração de um projeto 

de pesquisa e o desenvolvimento da própria pesquisa, seja ela uma dissertação ou 

tese, necessita estar baseados em planejamento cuidadoso, reflexões conceituais 

sólidas e alicerçados em conhecimentos já existentes. 

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto 

de suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento 

do pesquisador é parcial e limitado.  

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc. 

 

TABELA 1 – Pesquisa qualitativa em tópicos. 

 

 Tenta compreender a totalidade do fenômeno, mais do que focalizar conceitos 

específicos. 

 Coleta dados sem instrumentos formais e estruturados. 

 Analisa as informações narradas de uma forma organizada, mas intuitiva. 

Fonte: Elaborado a partir de: (POLIT et al., 2004 apud GERHARDT, SILVEIRA 2009, p. 34)  

 

Hoje em dia as grandes empresas não podem mais ser administradas sem 

um eficiente sistema de auditoria e sem este se tornam ineficazes quaisquer tipos de 

decisões que tenham de ser tomadas quanto à empresa. Assim evidencia a grande 

importância desta ferramenta no dia a dia das grandes organizações. 
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3. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

O auditor deve assegurar que os serviços contábeis de uma empresa está 

certo e honesto, ele não será responsável por possíveis fraudes ou erros, mas deve 

planejar seu trabalho avaliando todos os fatos e riscos que podem conter nos 

relatórios contábeis. Quando o auditor for planejar a auditoria deve verificar com a 

administração da entidade auditada sobre qualquer fraude ou erro que tenham sido 

detectados anteriormente, ele deve ter conhecimento suficiente das atividades de 

auditoria interna para auxiliar, planejar e a desenvolver eficazmente. 

Segundo La Rocque (1999, p. 51) “a fraude se constitui em prática 

perniciosa prejudicial à empresa”. As fraudes provocam, além de grandes perdas 

financeiras, outras consequências. No âmbito do ambiente de trabalho, provocam 

um clima de insegurança e desconfiança entre os funcionários e seus superiores, 

suspeitas e desconfianças sobre a capacidade de gestão de seus administradores, 

além de causar uma imagem ruim da organização junto ao público consumidor. 

De acordo com La Rocque (1999, p. 51) “os erros conscientes ou não levam 

a empresa para má situação, levando a penalidade do fisco e acarretando muitas 

perdas. Os erros são injustificáveis, uma vez que feita auditoria por pessoas 

qualificadas”. O erro pode ser considerado como uma ação involuntária, sem o 

intuito de causar algum problema. Embora possam ocorrer sobre os mesmos fatos e 

documentos (balanços, balancetes, livros comerciais etc.) são de características 

diferentes. A amplitude de erro e fraude vai além do que foi colocado acima, 

variando do tipo e escopo de serviço. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, procurou-se mostrar a história da contabilidade e da auditoria, 

que surgiu diante da necessidade de confirmação dos registros contábeis, em razão 

do aparecimento das grandes empresas que vem sobrepondo um espaço junto às 

organizações, num processo natural de reconhecimento do seu valor. 
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 Entende-se então que o principal objetivo do auditor é emitir sua opinião em 

relação ao funcionamento dos controles internos e aos resultados obtidos no setor. 

Para atingir seu objetivo, o auditor necessita planejar adequadamente seu trabalho, 

avaliar o sistema de controle interno a fim de estabelecer natureza, datas e extensão 

dos procedimentos de auditoria e colher evidências comprobatórias das 

informações. 

Conclui-se portando, que a auditoria é uma ferramenta que auxilia a 

administração da empresa, assegurando que os controles internos e rotinas de 

trabalho estejam sendo habilmente executadas e que os dados contábeis merecem 

confiança. 
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