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RESUMO  

O presente estudo visa compreender a aplicação da Auditoria Externa nas contas de 
disponibilidades (caixa e banco) de uma empresa, sendo no ramo farmacêutico, 
situado no Município de Toledo no Estado do Paraná. A problemática em questão 
será as contas de disponibilidades estão sendo lançadas conforme os princípios que 
regem a contabilidade e se estão corretamente classificados? Por isso nosso 
objetivo será um levantamento dos relatórios contábeis das contas de 
disponibilidades com os extratos bancários para analisar e detectar possíveis falhas 
com relação a sua realidade empresarial, para fiscalização e orientação dos 
administradores. A Auditoria é de suma importância para todas as empresas, a 
mesma não serve somente para encontrar possíveis fraudes, mas sim para garantir 
a confiança dos seus usuários, sendo o patrimônio da entidade o seu principal foco, 
pois é através da Auditoria que é verificado se as informações contábeis estão 
coerente deste que não infringi nenhum principio contábil. Podendo ser aplicado de 
duas maneiras: Internas e Externa. A Auditoria interna será avaliada em um contexto 
geral da empresa, onde o funcionário está ligado à mesma, sendo sempre uma 
pessoa de confiança auxiliando os administradores nas suas respectivas funções. Já 
a Auditoria Externa será feito somente em um departamento por um profissional que 
não tem vínculo com a empresa visando credibilidade das Demonstrações 
Contábeis. 
Palavras-chave: Auditoria. Disponibilidades. Controle Interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Sul Brasil – FASUL 

1
 Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Sul Brasil – FASUL 

 
3
 Docente da  FASUL - ORIENTADOR 

4
 Docente FASUL  CO- ORIENTADOR 

mailto:emaildoautor@fasul.edu.br


 

 
 

 
 

INTRODUÇÃO  

 

A Auditoria serve como instrumento para os administradores, auxiliando na 

tomada de decisões, tendo como finalidade avaliar se os fatos contábeis são 

confiáveis e se estão sendo aplicados conforme os Princípios da Contabilidade. 

O processo de Auditoria pode ajudar na identificação de possíveis erros e 

fraudes nas disponibilidades, e se de fato as contas pertencem a empresa através 

das analises das Demonstrações Contábeis, auxiliando na melhor maneira para 

corrigir as mesmas e contribuindo na tomada de decisão dos gestores. 

A justificativa deste trabalho se da a partir da importância de se verificar se 

as disponibilidades da empresa estão de acordo com as Normas da Contabilidade. 

Fazendo uma conferência dos extratos mensais bancários e contábil, balanço 

patrimonial, livro razão e livro diário. 

O problema em questão surgiu a partir da necessidade de confirmação das 

disponibilidades com relação às Normas Contábeis. A questão que orienta esta 

pesquisa exploratória é a seguinte: as contas de disponibilidades estão sendo 

lançadas conforme os princípios que regem a contabilidade e estão corretamente 

classificados? 

 O objetivo geral é identificar e verificar através do processo de Auditoria, as 

irregularidades que ocorrem nas disponibilidades e se estão corretamente 

classificadas evitando assim serviços desnecessários e repetitivos.  

Tendo ainda como objetivos específicos descrever os conceitos de auditoria, 

diferenciando a auditoria interna e externa e o planejamento da auditoria; Verificar os 

procedimentos da implantação da auditoria, os papéis de trabalho; Analisar as 

disponibilidades da empresa e os relatórios e pareceres da auditoria. 

Sendo assim entende-se que é de suma importância estudar sobre a 

auditoria, pois ela está ligada diretamente com o setor da contabilidade verificando 

informações precisas sobre a situação financeira da empresa, auxiliando na tomada 

de decisão. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

1.2 DISPONIBILIDADES DA EMPRESA 

 

A auditoria da disponibilidade tem por objetivo verificar e determinar a 

existência das disponibilidades da empresa nas contas Banco, Caixa ou com 

terceiros e se de fato essas contas pertencem à empresa auditada, verificar se são 

utilizados os princípios da contabilidade geralmente aceitos para o seu registro. Nas 

contas Caixa e Banco, são registrados os recursos disponíveis em moeda no 

momento. 

Para um ativo ser classificado no grupo de Caixa e Banco é necessário que 

não haja nenhuma restrição quanto ao uso emitido.  Os cheques imediatos e ainda 

não entregues aos beneficiários não devem ser considerados como redução de 

caixa e bancos (ALMEIDA, 2010).  

 O Caixa da empresa, é onde todos os dias registram as entradas a saídas 

de dinheiro, por ter um grande fluxo de movimento, muitas vezes fica difícil de ser 

controlado. Um erro pode desencadear uma diferença no seu saldo, por isso o 

auditor deve ter bem definido o objetivo que quer alcançar com o estudo dessa 

conta, sendo que a análise deverá ser mais detalhada para se chegar ao objetivo 

definido. 

O principal objetivo da auditoria das disponibilidades é verificar se os valores 

registrados nas demonstrações financeiras são de fatos verdadeiros, se o que está 

registrado no caixa da empresa realmente confere como os lançamentos das 

demonstrações, verificar se há algum tipo de restrição ou se está tudo em 

conformidade. 

 
1.2.1 ASPECTOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

O auditor externo deve ter conhecimento sobre a administração financeira 

para que ele consiga entender o funcionamento das contas e Caixas e Bancos e 

fornecer sugestões construtivas para o aprimoramento das políticas financeiras da 

empresa (ALMEIDA, 2010). 

Para Almeida (1996, p.136) os principais pontos que o auditor externo deve 

observar são os seguintes: 



 

 
 

 
 

  
 Se é elaborado orçamento financeiro; se existe boa base para a elaboração 
desse orçamento( não é feito em base aleatória);  se as provisões do 
orçamento são precisas;  se o orçamento é revisado periodicamente para 
garantir sua eficácia;  se é preparado relatório comparando os resultados 
efetivos com as previsões e indicado por escrito os motivos das principais 
variações;se os valores de caixa pequena são excessivos ou requerem 
reposição muito frequente; se as sobras de caixa e banco, ou seja, que não 
será utilizado de imediato nas operações da empresa, são aplicadas;  se a 
empresa está utilizando os meios mais baratos de financiamentos; se existe 
uma centralização no controle dos recursos mantidos em diversos locais ,de 
modo a evitar que um local tenha excesso de recursos em quanto outro 
toma empréstimo; se existe uma política definida para os descontos 
financeiros;  se diariamente é preparado relatório de recursos em caixa e 
bancos, de forma a permitir que a administração  da empresa exerça efetivo 
controle sobre estes. 
 

Dessa forma o auditor deve saber sobre a área financeira para poder 

interpretar os relatórios financeiros fornecidos, para realizar um trabalho de auditoria 

de forma que consiga detectar possíveis falhas no sistema, e verificar se estão 

utilizando o dinheiro de forma correta e de acordo com os princípios contábeis. 

 

1.2.2 CONTAGEM DE CAIXA 
 

Para realizar a contagem de caixa o auditor deve tomar alguns cuidados, 

para que tenha validade. 

 O Auditor deve se preocupar com a contagem inesperada para evitar 

possíveis manipulações que possam esconder as faltas de numerários; com o 

número de caixa existente com o intuito de evitar manipulações e transferências 

entre eles, devendo verificar se a contagem esta sendo realizada no mesmo tempo 

que a contagem rotativa; se há a presença do responsável na contagem do caixa, 

sendo que após os números serem contados deve ser entregue um recibo assinado 

pelo responsável de Caixa, para isentar o auditor de qualquer diferença que possa 

ocorrer; já em relação ao papel de trabalho o auditor deve preencher a tinta depois 

da contagem do caixa, sendo observado alguns requisitos como o nome do caixa, 

nome do responsável pelo numerário, data e hora da realização da contagem, 

listagem de todos os itens constantes no caixa, e o recibo de devolução de 

numerário contado. (ATTIE, 1998) 

Para que a auditoria tenha mais validade, é necessário que a contagem do 

caixa seja realizada inesperadamente, evitando assim que ocorra uma manipulação 



 

 
 

 
 

com o objetivo de esconder a falta de números, o auditor deve verificar as 

transferências realizadas entre eles, para que não ocorra nenhuma forma de 

manipulação ou fraude. Após a conferência o responsável deve emitir um recibo 

onde deve constar o nome do caixa, data e hora, listagem de todos os itens 

movimentados para ao auditor. 

 

1.2.3 CONTAS BANCÁRIAS 
 

Na análise das contas bancárias o auditor pode utilizar vários procedimentos 

para atingir seus objetivos. 

Segundo Attie (1998, p.258) na verificação das contas bancárias o auditor 

deve se preocupar com: 

 
 As conciliações bancárias, com as confirmações do saldo bancário, com os 
extratos bancários para verificar se os débitos e os créditos foram normais e 
se estão sendo contabilizados corretamente, se os que ficaram pendentes 
são comprovados no período subsequente. 

 

Quando o auditor for verificar as contas bancárias deverá confirmar os 

saldos das contas, extratos bancários para analisar se os débitos e créditos estão 

em acordo com a contabilização, se houve alguma movimentação pendente de 

conciliação e no período deve ser realizada uma nova conferência para verificar se 

de fato as contas pertencem à empresa auditada.  

 A auditoria nas contas bancárias tem como objetivo analisar os extratos 

bancários para verificar se estão sendo corretamente contabilizados e tentar detectar 

possíveis erros para serem corrigidos. 

Para realizar a auditoria das disponibilidades caixa e banco e necessário que 

seja seguido alguns procedimentos, como verificar se estão sendo movimentadas 

corretamente, se os lançamentos e as demonstrações estão de acordo com as 

normas e princípios contábeis. 

 

1.3  AUDITORIA  

 

A auditoria surgiu a partir de uma necessidade em decorrência da Revolução 

Industrial acelerando a sua evolução no ramo econômico e impulsionando assim 

muitas empresas a ter um controle para confirmação da realidade econômica e 



 

 
 

 
 

financeira da entidade. A auditoria tem como base para verificação os documentos, 

livros, registros, obtenções de informações e confirmações internas e externas, 

focando sempre no seu controle patrimonial. 

Hanson (1955 apud SÁ; LOPES, 2002, p.24) conceitua a Auditoria como  “... 

o exame de todas as anotações contábeis, a fim de comprovar sua exatidão, assim 

como a veracidade dos estados ou situações que as ditas anotações produzem.” 

Portanto a Auditoria é uma confirmação das demonstrações contábeis, onde cabe 

ao auditor verificar e analisar se estes dados são realmente verdadeiros.  

Segundo Crepaldi (2009, p.03) “a auditoria pode ser definida como o 

levantamento, estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, 

operações, rotinas e das demonstrações financeiras de uma entidade”. Pode se 

dizer que a auditoria é aplicada á todos os setores da entidade fazendo um 

levantamento e um estudo do caso, para então emitir o seu parecer final. 

    A Auditoria é um dos elementos principais no levantamento das 

informações contábeis, medindo a veracidade  na prestação de contas por parte da 

entidade.  

 

1.4 AUDITORIA EXTERNA 

 

 A auditoria externa é executada por um auditor independente, sem ligação 

trabalhista com a empresa auditada. Pela responsabilidade que o auditor 

independente necessita, é preciso ter competência profissional. O auditor externo 

deve se preocupar com a prevenção e detecção de fraudes. 

Segundo Attie (1998, p. 206) “A auditoria independente realiza o exame das 

demonstrações financeiras de uma empresa com o propósito de expressar uma 

opinião sobre a justeza com que apresentam a situação financeira e o resultado das 

operações para o período examinado”.  

Conforme Crepaldi (2009, p. 286): 

  

[...] o auditor independente necessita planejar adequadamente seu 

trabalho, avaliar o sistema de controle interno relacionado com a parte 
contábil e proceder à revisão analítica das contas do ativo, passivo, 
despesas e receitas, a fim de estabelecer a natureza, datas e extensão dos 
procedimentos de auditoria, colher as evidências comprobatórias das 
informações das demonstrações financeiras e avaliar essas evidências. 
 



 

 
 

 
 

Segundo Almeida (2010), o auditor externo é uma pessoa que presta serviço 

para uma entidade, onde o preço cobrado é pessoal. Pela concorrência no mercado, 

o auditor colhe todas as informações necessárias, como as disponibilidades, e 

estipula assim quantas horas será preciso para se concluir a auditoria. Estas horas 

são fixadas com base nas taxas- padrão, seja ela em índices ou moeda estável, 

como o dólar. 

 

1.5 AUDITORIA INTERNA 

 

As empresas, conforme crescem vão deixando de ter confiabilidade nas 

informações e dados, facilitando assim os erros e fraudes. Devido a isto, houve uma 

necessidade de se dar mais atenção aos procedimentos internos. Mas para isso os 

administradores precisavam estar supervisionando todos os setores, o que 

infelizmente não poderia acontecer pela sobrecarga deste. 

O auditor interno também não tinha tempo suficiente para estar verificando 

se estes procedimentos estavam sendo cumprido pelos empregados, pois seu 

serviço estava sobrecarregado no exame das demonstrações contábeis. 

Sabendo-se disso, se faz necessário um controle de máxima autoridade nas 

empresas, que é a auditoria interna. Este Auditor é uma pessoa de confiança para 

os empresários onde está diretamente ligados á empresa por meios trabalhistas, 

com a função de gerenciar por meios de analises e avaliações se os integrantes da 

entidade estão cumpridos o que foi lhe impostos. 

Segundo Crepaldi (2009, p.26): 

 
A auditoria interna compreende os exames, análises, avaliações, 
levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a 
avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade 
dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos 
interligados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vista a assistir 
à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. 

  
O auditor precisa ter um conhecimento de todo o processo da empresa, para 

assim estar tendo provas concretas para o seu exame em questão. Também 

testando a qualidade dos trabalhos, os revisando e sugerindo melhorias ao trabalho 

ou processo, para o alcance dos objetivos, não deixando que os administradores 

interfiram e cumprindo sempre as normas de auditoria.  



 

 
 

 
 

1.6 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da análise da empresa objeto de estudo, utilizou-se 

uma pesquisa exploratória descritiva, com intuito de compreender as questões que 

envolvem a auditoria das disponibilidades. Pois o exame deverá verificar a 

veracidade  das informações tanto as registradas contabilmente como a respectiva 

contagem física e de controles internos.  

Fonseca (2009, p.22) descreve que: 

 
A pesquisa descritiva conforme diz o próprio nome, descreve uma realidade 
tal como está apresentada, conhecendo e interpretando por meio da 
observação, do registro e da analise dos fatos ou fenômenos (variáveis) ela 
procura responder questões do tipo "o que ocorre" na vida social, política, 
econômica sem, no entanto interferir nessa realidade. 
  

A pesquisa descritiva é como o processo será executado com todos os 

detalhes. Dessa forma se busca com esta, fazer o levantamento do material 

necessário para realizar a auditoria das disponibilidades.  

Para 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 manifestação desse objeto”. Assim a mesma tem como 

finalidade o aprofundamento em um determinado assunto, permitindo realizar uma 

análise e desenvolvimento do projeto.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, utilizou-se pesquisa 

documental, que se refere aos documentos e relatórios contábeis da própria 

empresa analisada no estudo.  

 
A pesquisa documental é aquela que organiza e guarda documentos úteis 
retirados de fontes perecíveis. Trata-se de passar para pastas 
sistematicamente organizadas, documentos cuja conservação seja julgada 
importante. Assim recortes de jornais, xerox de revistas, apostilas etc. são 
fontes que nem sempre são encontradas disponíveis fora da época de sua 

publicação. (SEVERINO, 2007, p. 71) 
 

Assim a coleta de dados foi realizada nos livro razão, diário, extrato bancário 

e controles internos. O que possibilitou analisar a veracidade dos registros existentes 

na empresa com os registrados contabilizados. 

Além da pesquisa documental, outro procedimento utilizado foi o estudo de 

caso que consiste em realizar a auditoria na empresa objeto do mesmo. 



 

 
 

 
 

 
Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma 
entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema 
educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em 
profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que supõe 
ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais 
essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o 
objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de 
caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 
procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, 
ou uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma 
perspectiva global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de 
estudo do ponto de vista do investigador (FONSECA, 2002, p. 33). 

 
O estudo de caso pode ser realizado em uma ou mais áreas especificas de 

uma empresa. No estudo em questão, utilizou-se a área das disponibilidades que 

envolve Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de Curtíssimo Prazo. Sendo que a 

Auditoria busca a verificação, analise, avaliação e  comprovação da veracidade das 

informações financeiras auditada. 

O estudo de caso ocorreu em uma empresa varejista do ramo farmacêutico 

localizada na cidade de Toledo no estado do Paraná. Esta empresa foi selecionada 

considerando a possibilidade facilitada ao acesso das informações necessárias, visto 

que uma das pesquisadoras trabalha no escritório de contabilidade que presta 

serviço para a mesma, bem como houve o imediato interesse e autorização do 

proprietário.  

O período escolhido para ser auditado foram três meses, escolhidos de 

forma aleatória, que compreende julho, agosto e setembro de 2015. Foram 

selecionados apenas três meses em virtude do fluxo de caixa ser grande, e não 

haveria tempo hábil para realização de uma auditoria de porte maior. 

 

 

 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

1.Examinamos os documentos do comercio Farmacêutico levantados nos 

meses de julho, agosto e setembro de 2015, sendo eles: Livro Razão Caixa, Razão 

Bancos, os extratos bancários e uma planilha de fluxo de caixa feita diariamente 

pelo sócio. Como parte de nosso exame e sob nossa responsabilidade, 



 

 
 

 
 

apresentamos esse parecer, com comentários e sugestões, sobre problemas que 

possam estar ocorrendo na conta de disponibilidade, que vieram a nosso 

conhecimento. 

2.Cabe informar que nosso trabalho foi efetuado de acordo com as normas 

de auditoria geralmente aceitas, com o objetivo de formarmos uma opinião sobre os 

referidos documentos, e, consequentemente, este relatório não abrange todos os 

problemas que possivelmente seriam detectados com maior profundidade. 

3.Analisando os documentos: Livro Razão Caixa e Planilha do Fluxo de 

Caixa, foram encontrados não conformidades onde após averiguação dos fatos 

verificou-se a discrepância nos valores lançados pelo comércio, onde este não 

considerava o saldo anterior. Em nossa opinião, essa prática não está de acordo 

com os princípios fundamentais da contabilidade. 

4.Verificando os demais documentos, não foram encontradas divergências 

na questão de numerários, no período de julho a setembro de 2015, sendo que todo 

o material analisado e confrontado não apresentou inconformidades nos valores, 

tanto nos documentos apresentados pelo escritório contábil bem como os fornecidos 

pelas empresa, exceto nos mencionados a cima.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que a auditoria interna e externa é de fundamental 

importância para uma organização, observaram-se  vantagens de se aplicar uma 

auditoria nas disponibilidades, com a realização da auditoria pode-se ter uma visão 

da real situação do disponível da empresa, com informações coerentes e 

apresentadas de forma a não deixar dúvidas sobre a veracidade dos fatos 

apresentados, e se estes condizem com o que está declarado nos relatórios e 

lançamentos. No caso do Comércio Farmacêutico foram observados alguns pontos 

que precisam ser mudados, pontos que se referem à forma em que se aplica a 

planilha do fluxo de caixa pelo administrador, onde se faz necessário a consideração 

do saldo final. 

Através da realização da auditoria externa, não foram localizados erros que 

teriam poderiam vir a causar transtornos para a empresa, somente transtornos 

pessoais, de não se saber ao certo o quanto a empresa possui de lucro ou prejuízo . 



 

 
 

 
 

Sendo assim, pode se afirmar que a auditoria é de extrema importância, pois sua 

realização nos dá uma maior segurança para o repasse de informações fidedignas 

que auxiliarão o comércio, no setor administrativo para que haja um melhor 

planejamento de seus recursos financeiros e suas aplicações, contribuindo para com 

que isso não se repita em situações futuras. A auditoria contribui de forma 

significativa para a descoberta de fraudes ou desvios de dinheiro dentro da 

organização. Neste caso o administrador será orientado e poderá estar tomando 

uma decisão a respeito de solucionar o problema. 

Os relatórios da auditoria são os reflexos da análise realizada pelo auditor, e 

estes devem conter informações completas e precisas de todo o resultado apurado 

durante a auditoria. Dando um parecer sobre a situação financeira, que compreende 

o disponível da empresa. A mesma deve apresentar as falhas e problemas de maior 

importância, fazendo observações e sugestões de melhoria, sendo que o mesmo 

deve ser convincente de modo que as recomendações ganhem apoio, para que 

sejam realmente implantadas. 

 Observa-se que o objetivo da auditoria não se restringe somente a 

descoberta de erros e fraudes, mas também como forma de proteção contra os 

mesmos, evitando punições como multas e penalidades fiscais, contribuindo de 

forma eficiente para a produção de informes a respeito da realidade da situação das 

demonstrações contábeis. Com o término dos levantamentos foi feito o parecer da 

auditoria, este parecer foram disponibilizados para empresa em copia eletrônica. 

Todas as inconformidades, bem como o parecer da auditoria realizada nessa 

empresa estão na sua respectiva tabela e também as marcações correspondentes 

nos livros e extratos que estão em anexo, o que de fato se pode observar é que é de 

extrema importância a realização de uma auditoria dentro de uma organização 

independente desta ser pequena, media ou grande porte, pois através da realização 

da auditoria pode-se evidenciar fatos que provavelmente jamais teriam sido vistos e 

assim futuramente poderia estar trazendo problemas para a organização. Assim 

essa auditoria contribui tanto de forma a estar levantando e corrigindo erros bem 

como de forma preventiva para evitar que estes não sejam recorrentes. 
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