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RESUMO  

O presente estudo caso teve por objetivo a aplicação da auditoria no estoque de um 
comércio de peças agrícolas, localizado na cidade de Marechal Cândido Rondon, 
Paraná. Há a necessidade de analisarem os procedimentos que são realizados no 
controle de estoque, ou seja, compras, armazenamento, vendas e registros 
contábeis. Em determinadas épocas do ano, com a safra, existe o aumento do 
número de clientes na loja, ocasionando possíveis falhas humanas ou até mesmo do 
sistema, prejudicando o controle de estoque. O objetivo é identificar falhas no 
controle de estoque, e adotar estratégias de prevenção, para que as mesmas não 
ocorram novamente. O método que foi utilizado para o desenvolvimento da pesquisa 
foi o estudo de caso onde pretendo apurar os erros e apontar possíveis soluções. Ao 
ser executado o estudo de caso, o responsável pela auditoria emitiu um relatório que 
conste o seu parecer o qual deve obter o resultado obtido, foram encontrados 
pequenas falhas e onde o auditor sugeriu as soluções para melhorias. 
 

Palavras - chaves: Auditoria Externa, Estoques, Comércio de Peças, Planejamento, 

Programa de Trabalho. 
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INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa tem como temática a Auditoria Externa: Estudo de caso 

em um Comércio de Peças Agrícolas de Médio Porte, da região de Marechal 

Cândido Rondon, com ênfase em um tipo de peça específica que será os 

Rolamentos. Onde foram coletadas informações relevantes que agregaram valores 

tanto para a empresa quanto para a nossa pesquisa. 

A pesquisa justifica-se pelo fato dos estoques pertencerem ao ativo, ou seja, 

são os bens que à Longo Prazo podem ser convertidos em valores monetários. 

Sendo assim, deve-se ter um controle rigoroso em relação aos estoques, pois os 

gestores devem estar cientes da veracidade das informações encontradas nos 

Balanço. 

Sendo assim, a pesquisa destina-se à procura de soluções para essas falhas 

que acontecem, agregando valores à instituição e mostrando a realidade para a 

empresa do que realmente se tem no estoque físico. 

A problemática do estudo se dará a partir desta pesquisa, onde a questão 

envolvida é: Como a Auditoria pode contribuir no controle dos estoques da empresa, 

evitando falhas sistêmicas e humanas? 

Como o controle de estoques é de responsabilidade da empresa, a auditoria 

servirá como um auxílio para a verificação da veracidade das informações obtidas 

com a contagem física das mercadorias para analisar a existência efetiva do 

estoque. 

Sendo assim, a hipótese provável é de que a Auditoria pode identificar 

imperfeições e ainda quão eficiente é o sistema adotado pela empresa. Através das 

informações obtidas, serão repassadas para os gestores, quais procedimentos tomar 

após a identificação dos erros, bem como qual é a melhor forma de solucionar este 

problema. 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar como a auditoria externa 

pode auxiliar a apontar as falhas que poderão estar ocorrendo no controle de 

estoque do comércio de peças agrícolas, bem como apontar sugestões para a boa 

gestão do estoque. Para que se alcance o objetivo geral serão identificados às 

formas de controle da empresa, serão coletadas informações pertinentes a entradas 



 

 
 

 
 

e saídas do estoque através dos papéis de trabalho próprio da auditoria para este 

tipo de verificação.  

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Inicialmente, a abordagem se deu em um ponto de vista teórica, sob as bases 

de uma pesquisa bibliográfica a qual cita Lakatos e Marconi (2010, p. 166): “A 

pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc.,” A 

finalidade foi aproximar as diversidades de conhecimento da área e colocar as 

teorias em confronto com as práticas atuais.  

O estudo de caso iniciou-se com a necessidade da empresa em averiguar se 

as informações relacionadas ao estoque estão corretas, e caso contrário será feita a 

análise de onde está o erro de todo processo. Para Santos (2002, p. 31): “Estudo de 

caso é a seleção de um objeto de pesquisa restrito, com o objetivo de aprofundar-

lhes os aspectos característicos. O objeto do estudo de caso pode ser qualquer 

fato/fenômeno/processo individual, ou um de seus aspectos”. 

O trabalho foi fundamentado por pesquisa documental, que tem como fonte 

documentos no sentido amplo. Neste caso, os conteúdos dos textos ainda não 

tiveram nenhum tratamento analítico, é ainda matéria-prima, a partir da qual o 

pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise. (SEVERINO, 2007).  

Sua organização é documental, onde se verificam os dados obtidos através 

de documentos, confrontando informações entre as diversas publicações sobre o 

tema, onde as mesmas comprovarão a veracidade dos dados encontrados.  

Portanto, serão utilizados documentos da empresa para obter o levantamento dos 

dados e analisa-los sobre sua veracidade e afim atingir o objetivo do trabalho. 

O estudo tem como objetivo desenvolver uma pesquisa exploratório-

descritiva, para que possamos ter como base, informações que nos façam 

compreender as principais dificuldades da empresa em questão.  Já a pesquisa 

descritiva, é necessária que seja feito um levantamento de dados, ou seja, a 



 

 
 

 
 

pesquisa exploratória para que se possa dar sequência com a descritiva. Onde será 

colocado, de forma organizada, os conhecimentos e as informações adquiridas.  

Portanto, a pesquisa descritiva vai além do levantamento de dados e a 

organização das ideias. Ela vem, para analisar e comprovar ou não as informações 

que foram obtidas com a pesquisa exploratória. Lakatos, Marconi (2010, p. 171) 

complementa o que vem a ser uma pesquisa exploratório-descritiva:  

 

Estudo exploratório-descritivos combinados – são estudos exploratórios que 
tem por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, 
por exemplo, o estudo de caso para o qual são realizadas análises empírica 
e teórica. Podem ser encontradas tanto descrições quantitativas e/ou 
qualitativas quanto acumulação de informações detalhadas, como as 
obtidas por intermédio as observação participante. Dá-se precedência ao 
caráter representativo sistemático e, em consequência, os procedimentos 
de amostragem são flexíveis; 

 

Assim as duas se faz necessárias, tanto para o nosso estudo quanto para 

qualquer tipo de pesquisa científica. Nesse sentido, elas necessitam uma da outra, 

para que se possa chegar a um resultado final. 

A auditoria de estoques será realizada em uma empresa Rondonense, 

situada na parte central de Marechal Cândido Rondon no estado do Paraná, sendo 

ela destaque principalmente na região Oeste, tendo como ramo de atividade o 

comércio de peças e máquinas agrícolas, sendo muito amplo o estoque da empresa. 

No estudo de caso serão apresentados uma avaliação dos resultados atuais do 

estoque da empresa e propostas de melhoria caso necessário, para a gestão das 

entradas e saídas e seus armazenamento para satisfazer as necessidades da 

empresa. 

O período de tempo escolhido para o levantamento de dados relacionados ao 

estoque será de dois meses. Onde apurar os saldos de determinadas peças para 

que possamos iniciar o nosso processo. Esta contagem será feita por amostragem, 

devido à grande quantidade de mercadorias que a empresa possui. “A amostragem 

é uma parcela convenientemente selecionada do universo (população); é um 

subconjunto do universo.” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p.147). Sendo assim, neste 

período, pretendemos verificar possíveis erros que acontecem no processo de 



 

 
 

 
 

compra e venda, com intuito de solucioná-los após esta localização. Conforme 

Franco e Marra (2009, p. 208): 

 

A auditoria por testes, ou por amostragem, compreende o exame de 
determinada porcentagem dos registros, dos documentos ou dos controles, 
considerada suficiente para que o auditor faça seu juízo sobre a exatidão e 
a legitimidade dos elementos examinados. 

 

 Escolhemos este local para o estudo de caso, devido à necessidade da 

empresa em controlar o seu estoque e ter informações reais com o que se tem no 

sistema e na parte física. 

Quanto a abordagem da pesquisa realizada, o método que aplicado foi o 

qualitativo, o qual Lakatos e Marconi (2011, p. 269) definem: 

 

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 
Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 
tendência de comportamento.  

 

A pesquisa faz uma abordagem qualitativa, utilizando na analise dos dados 

encontrados, a informação coletada se refere à coleta, buscou-se fazer 

interpretações, análise e observação dos fatos, para que possamos chegar a uma 

conclusão/solução do problema. 

 

1.1 AUDITORIA 

 

Auditoria é uma atividade que tem por finalidade examinar processos, 

sistemas e responsabilidades gerenciais de uma determinada empresa. Tem a 

intenção de verificar se os objetivos e políticas institucionais, orçamentos, regras, 

normas ou padrões da entidade estão em conformidade com os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade e pertinente à legislação específica. 

A auditoria consiste em um conjunto de procedimentos que tem por objetivo 

avaliar se os recursos estão sendo aplicados de maneira eficiente e econômica, 

assim como verificar se os resultados dos procedimentos estão sendo feitos 

conforme o programado pela entidade. Conforme Crepaldi (2009, p. 3) “Pode-se 



 

 
 

 
 

definir auditoria como o levantamento, estudo e avaliação sistemática das 

transações, procedimentos, operações, rotinas e das demonstrações financeiras de 

uma entidade.”. 

A auditoria não serve apenas para um levantamento de dados, e sim para 

confirmar a exatidão de cada informação. Nesse sentido, temos ainda a definição de 

Auditoria com Franco e Marra (2009, p. 28) que escreveu: 

 

A auditoria compreende o exame de documentos, livros e registros, 
inspeções e obtenção de informações e confirmações internas e externas, 
relacionados com o controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão 
desses registros e das demonstrações contábeis deles decorrentes. 

 

Sendo assim, empresas buscam pela Auditoria tanto interna quanto externa 

para averiguar se na entidade há ou não fraudes, erros ou inconsistências. Ainda 

assim, muitos diretores veem este trabalho de auditor como uma forma de prejudicar 

a instituição. Porém não, quanto mais fiel e transparente são as informações, menos 

são as chances de ocorrer problemas para os empresários. 

 

1.2 NORMAS DE AUDITORIA EXTERNA 

 

Como a maioria das profissões e até mesmo em nosso dia a dia, todos 

devemos seguir normas, com a auditoria não é diferente. As normas de auditoria 

servem para que os auditores sigam um padrão para realizar seus relatórios. 

Conforme Crepaldi (2009, p. 211): 

 

As normas de auditoria, juntamente com os procedimentos para sua 
implementação, estabelecem a ordem e a disciplina na realização do 
trabalho. E o que é mais importante, a observância dessas normas leva à 
realização de auditorias completas e objetivas, como resultados e 
recomendações palpáveis, fundamentos passíveis de serem justificados. 

 

Estas normas foram criadas com a finalidade de regimentar a profissão do 

auditor e todo o desenvolvimento do processo de auditoria. Sendo assim, Crepaldi 

(2009, p. 209) definiu:  

 



 

 
 

 
 

Por normas de auditoria são entendidas as regras estabelecidas pelos 
órgãos regulares da profissão contábil, em todos os países, com o objetivo 
de regulamentar o exercício da função do auditor, estabelecendo 
orientações e diretrizes a serem seguidas por esses profissionais no 
exercício de suas funções. 

 

Sendo assim, as normas de auditoria tem grande importância para a 

profissão, pois são através destas normas que os relatórios e as preparações para a 

realização dos trabalhos são feitas. E ainda segundo o CREPALDI (2009), “servem 

para medir a qualidade dos objetivos de auditoria e dos atos destinados a atingir 

estes objetivos”. 

No Brasil, o primeiro índice para as normas de auditoria teve início em 1972, 

baseando-se nos países mais desenvolvidos que foram os percursores destas aqui 

em nosso país. Estas normas foram desenvolvidas pelo Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil, que hoje é o Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON 

e foram oficializadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio da 

Resolução 321/72, e confirmadas pela Resolução n° 20, de 15-5-72, do Banco 

Central do Brasil (FRANCO; MARRA, 2009). 

Sendo assim, as normas de auditoria no Brasil é muito recente e a cada dia 

estamos evoluindo no processo de aprendizagem. Aprendemos muito com os 

percursores destas normas que contribuíram muito com o desenvolvimento do nosso 

país. 

 

1.3 AUDITORIA DE ESTOQUE 

 

Os estoques compõem um dos principais ativos da empresa, um 

procedimento fundamental à eficácia da auditoria é determinar as quantidades e a 

qualidade dos estoques, conferir a transparência dos cálculos referentes a seu valor, 

assim podendo aperfeiçoar os investimentos feitos para o estoque. A instituição deve 

empenhar-se em controlar e fazer vigilância permanente de seus estoques, sua 

guarda e movimentação. Para Crepaldi (2009, p. 517): 

 



 

 
 

 
 

Os objetivos dos auditores, com respeito ao exame dos estoques, 
compreendem o seguinte: determinação de que há bom controle sobre os 
estoques; verificação de que o cliente é realmente o proprietário do estoque; 
determinação de quantidades de estoque em mão do cliente; averiguação e 
certeza de que o cliente atribui preço adequado a seu estoque; 
determinação se há ônus sobre o estoque; determinação da possibilidade 
de venda do estoque existente, atentando para indícios, tais como 
mercadoria danificada, itens obsoletos etc.; determinação da forma correta 
de apresentação do estoque nas demonstrações financeiras. 

 

Os estoques são mercadorias conservadas na empresa, seja de forma de 

matéria-prima, materiais ou produtos prontos para serem comercializados, a 

auditoria em estoques tem por objetivo analisar se os estoques atendem a sua 

função, se estão em condições de uso ou venda, se não estão obsoletos, examinar 

se os critérios de avaliação estão de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade.  

A auditoria de estoque compreende grandes vantagens para os auditores, 

pois é um campo da auditoria que pode agregar muito para a empresa. Ou seja, 

pode-se sugerir um controle mais rigoroso, uma redução de custos para a instituição 

e muitos outros valores que podem ser agregados.  

A auditoria é uma importante ferramenta para confirmar a autenticidade nas 

demonstrações contábeis, o auditor deve estar atento para os valores que constam 

nas demonstrações contábeis, tendo em vista os princípios e normas da 

contabilidade. 

 

1.4 PLANEJAMENTO DA AUDITORIA 

 

O planejamento da auditoria é a etapa em que o auditor identifica as formas 

que serão trabalhadas na instituição auditada. Ou seja, quais os procedimentos 

adotados, quais informações buscar, etc. 

Para que o planejamento do auditor seja adequado para aplicar na empresa 

auditada, ele deve seguir alguns objetivos principais que devem ser seguidos. Para 

Almeida (2003, p. 154) esses objetivos são: 

 

 



 

 
 

 
 

Adquirir conhecimento sobre a natureza das operações, dos negócios e 
forma de organização da empresa; Planejar maior volume de horas nas 
auditorias preliminares; Obter maior cooperação do pessoal da empresa; 
Determinar a natureza, amplitude e datas dos testes de auditoria; Identificar 
previamente problemas relacionados com contabilidade, auditoria e 
impostos. 

 

Sendo assim, o auditor deve ter um planejamento bem organizado, para que 

se atinjam os objetivos. E ainda, é obrigatoriedade do auditor, pois as normas de 

auditoria exige esse procedimento de planejamento. 

 

1.5 PROGRAMA DE TRABALHO 

 

O programa de trabalho entende-se como o plano de ação para conduzir 

como será a execução do trabalho de auditoria, onde o mesmo será demonstrado 

em partes: Objetivos da auditoria; determinar a abrangência e os procedimentos no 

plano vertical, já no plano horizontal será demonstrado com o tempo estimando; 

referência e indicação dos exames. Conforme é citado por Attie (1998, p. 175): 

 

O programa de trabalho corresponde ao plano de ação voltado: a. no plano 
vertical, a orientar a execução dos trabalhos de auditoria com as seguintes 
subdivisões: objetivo de auditoria; determinação da abrangência do 
trabalho; procedimentos de auditoria. b. no plano horizontal, a controlar e 
indicar os trabalhos de auditoria realizados, com os seguintes subdivisões: 
tempo estimado; referência; indicação dos exames. 

 

O programa de trabalho tem como objetivo o planejamento da execução do 

trabalho de auditoria na organização, para que seja executado de forma eficiente, 

para conquistar resultados positivos e auxiliar no processo decisório das 

organizações. 

A construção de um programa de trabalho de auditoria apropriado deve 

possuir: a definição dos objetivos do exame, a identificação do universo a ser 

examinado, a definição e o alcance dos procedimentos a serem utilizados, o 

estabelecimento das técnicas apropriadas.  

 

 



 

 
 

 
 

1.6 PAPÉIS DE TRABALHO 

 

Os papéis de trabalho compõe a documentação preparada pelo auditor, dos 

fatos e informações adquiridos e as conclusões sobre os testes efetuados pela 

empresa. Segundo Attie (1998), os papéis trabalho são o conjunto de formulários e 

documentos extraídos na realização da auditoria, ou seja, é constituída de 

evidências do trabalho realizado bem como o fundamento de sua opinião. Sendo 

assim Almeida (2010, p. 67) definiu os objetivos dos papéis de trabalho: 

 

Os principais objetivos dos papéis de trabalho de auditoria são os seguintes: 
atender às normas de auditoria geralmente aceitas; acumular as provas 
necessárias para suportar o parecer do auditor; auxiliar o auditor durante a 
execução de seu trabalho; facilitar a revisão por parte do auditor 
responsável, para que ele se assegure de que o serviço foi efetuado de 
forma correta; servir como base para avaliação dos auditores; ajuda no 
trabalho da próxima auditoria (um conjunto de papéis de trabalho bem 
preparados serve de guia na auditoria do outro exercício social, 
concorrendo para que ela seja conduzida de forma mais eficiente); 
representar na Justiça (no caso de ser movida uma ação contra o auditor ou 
a firma de auditoria) as evidências do trabalho executado.  

 

O auditor deve ser cuidadoso na elaboração de seus papéis de trabalho, pois 

a elaboração do mesmo existe regras e normas a serem seguidas, pois deverá 

auxiliar o usuário presentes e até futuros na realização da auditoria. 

Além disso, os papéis de trabalho devem ser organizados para que o próximo 

auditor da instituição tenha completo entendimento do trabalho realizado. Nesse 

sentido, estes documentos devem ser arquivados de forma racional e sistemática. 

(Raymundo Sobrinho, 2016). Ainda segundo o autor “O auditor deve documentar, 

através de papéis de trabalho, todos os elementos significativos dos exames 

realizados que evidenciam ter sido a auditoria executada de acordo com as normas 

aplicáveis”. 

Entretanto, a principal finalidade do papel de trabalho é a de servir como base 

para o auditor elaborar o seu relatório/parecer, pois é através destes, que são 

comprovados os dados mencionados pelo auditor. 

 



 

 
 

 
 

1.7 PARECER E RELATÓRIO  

 

O parecer emitido pelo auditor independente, que deve ser elaborado 

basicamente, de três parágrafos, onde deve conter o referente à identificação das 

demonstrações contábeis e à definição das responsabilidades da administração e 

dos auditores; o relativo à extensão dos trabalhos; o que expressa a opinião sobre 

as demonstrações contábeis. Conforme expressa 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, é que o auditor determina seu entendimento sobre a 
representatividade e o conjunto dos mesmos. Seu exame de campo, 
concluído por intermédio de programa de trabalho, o endereça à obtenção 
de informações e fatos que determinam seu posicionamento e o impelem a 
análises, pesando e medindo efeitos de correntes das informações obtidas. 

 

O auditor deve fazer uma análise, por meio de amostragens, minucioso e 

sistemático do estoque, incluindo a contagem física, deve emitir um parecer que 

manifeste uma opinião clara e objetiva sobre as demonstrações auditadas. 

O parecer emitido pode apresentar quatro alternativas: sem ressalva; com 

ressalva; adverso e com abstenção de opinião. O parecer sem ressalva significa que 

todos os aspectos relevantes, que as demonstrações contábeis foram feitos de 

acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras 

de Contabilidade. O parecer com ressalva indica que algum valor ou demonstração 

contábil examinado não esteve de acordo com Princípios e Normas Contábeis, 

apenas modificado no parágrafo de opinião, com a utilização das expressões 

"exceto por" ou "com exceção de", referindo-se aos efeitos do assunto objeto da 

ressalva. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Para apurar os números coletados com a pesquisa, foram elaboradas tabelas 

que simplificam os resultados. Sendo assim, a Tabela 03 demonstra a apuração 

inicial da auditoria, ou seja, os saldos iniciais do estoque, tanto do mês de Julho 

quanto do mês de agosto. 



 

 
 

 
 

Tabela 03 – Apuração inicial do saldo do estoque 

Apuração inicial do saldo do estoque 

 Referência 

Saldo inicial - Julho 1169 
Ω 

Saldo inicial - Agosto 1259 
Fonte: autoras da pesquisa 

 

A Tabela 03 apresenta os saldos iniciais referentes a cada mês que foi 

realizado o estudo, sem as considerações de entradas e saídas. Sendo assim, este 

resultado demonstra os números “brutos” do estoque. 

Já a Tabela 04 mostra o saldo das notas fiscais de compra referentes ao mês 

de julho e agosto. 

 

Tabela 04 – Apuração das notas de entrada 

Apuração das notas de entrada 

 Referência 

Notas de entrada - Julho 82 
Ω 

Notas de entrada - Agosto 154 
Fonte: autoras da pesquisa 

 

A Tabela 05 demonstra os valores referentes às notas fiscais de venda 

referente aos meses que utilizamos para desenvolver a pesquisa. 

 
Tabela 05 – Apuração das notas de saída 

Apuração das notas de saída 

 Referência 

Notas de saída - Julho 139  
Ω 

Notas de saída - Agosto 152 
Fonte: autoras da pesquisa 

 

A Tabela 06, apuramos o saldo final do mês do de Julho e Agosto. Neste caso, 

identificamos convergência nos valores, onde a empresa vendeu mais do que havia 

sido apurado com os relatórios e notas de compra e venda. 

 

Tabela 06 – Apuração final do saldo do estoque 

Apuração final do saldo do estoque 

 Referência 

Saldo final - Julho 1112 
Ω 

Saldo final - Agosto 1261 



 

 
 

 
 

Fonte: autoras da pesquisa 
 

Para melhor visualização da confrontação dos resultados, elaboramos a Tabela 

07, a qual demonstra os valores de saldo inicial, compra, venda e o saldo final. 

 

Tabela 07 – Demonstração da confrontação 

Demonstração da confrontação 

 

 Saldo Inicial Compra Venda Saldo Final 

Julho 1169 82 139 1112 

Agosto 1259 154 152 1261 
Fonte: autoras da pesquisa 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A auditoria tem a incrível função de demonstrar à entidade onde estão 

ocorrendo às falhas e até muitas vezes demonstrar como proceder para a devida 

correção destas incoerências. 

Sendo assim, a pesquisa desde o início teve este objetivo: como a auditoria 

poderia auxiliar no controle de estoque da entidade. Nesse sentido, descobrimos 

falhas que poderiam ser evitadas com um pouco mais de controle tanto na parte das 

notas de entrada e saída, quanto no próprio controle de devoluções e condicionais. 

Desta forma, assim que concluída a pesquisa, estas incoerências serão 

apontadas aos donos para que os mesmo possam proceder de forma correta com as 

informações passada à eles. 
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