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Resumo: Este artigo tem como objetivo mostrar as ferramentas de auditoria que o auditor pode 

utilizar dentro do processo, evidenciando que as informações obtidas sobre a empresa é de 

extrema importância para seu parecer ao final da auditoria. O mesmo sempre deve agir com 

ética, tendo honestidade e credibilidade da empresa auditada. A auditoria não serve apenas para 

encontrar fraudes ou erros da contabilidade, ela também evidencia informações para a tomada 

de decisões internas e para terceiros quando o assunto for sobre investimento, mercado externo. 

O auditor irá buscar todos os relatórios dentro das demonstrações contábeis que mostrará todos 

os resultados da empresa, todos os valores financeiros, onde a partir disso irá dar seu parecer. 

 

Palavras Chave: Auditoria – Demonstrações Contábeis – Resultados  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

   Este artigo tem como objetivo geral  realizar um estudo acerca de aspectos relevantes 

relacionados aos processos de auditoria, interna ou externa, em empresas de grande ou pequeno 

porte, focalizado nos demonstrativos contábeis. 

  Analisar a história da contabilidade e origem da auditoria ao longo do tempo e seu 

desenvolvimento as analise das demonstrações contábeis e financeiras, compreender que 

analisar estas demonstrações serve para auxiliar as empresas mediante os relatórios contábeis e 

expressando sua opinião com o relatório emitido por ele, sempre respeitando os princípios 

contábeis. 

  O surgimento da auditoria supostamente começou por volta do século XV ou XVI, os 

primeiros a fazerem uma auditoria foram os italianos que tinha os principais empreendimentos 

de estrutura da Europa. Em Veneza foi onde ocorreu sua oficialização da pratica da auditoria, 

em meados do ano de 1581, na primeira escola de contadores, no Brasil a auditoria chegou 
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mesmo em 1957 com o Instituto dos Contadores Públicos do Brasil, porém, a auditoria só foi 

oficialmente reconhecida no ano de 1968 pelo (BACEN) Banco Central do Brasil. 

  A auditoria foi crescendo e cada vez mais evoluindo, os donos e seus administradores 

começaram a implantar essa técnica dentro das organizações, para ajudar nos planejamentos 

estratégicos, estabelecer metas e na execução do planejamento perante as demonstrações 

contábeis das empresas ajudando nas tomadas de decisão.  

  Para se obter um melhor resultado perante o serviço prestado a auditoria não é diferente 

das outras funções, tendo que extrair informações das demonstrações contábeis ou até de algum 

outro documento ou ferramenta que prove os fatos ocorridos dentro da organização. 

  Para que a auditoria seja corretamente feita, alguns órgãos criaram normas contábeis, 

para que não possam fugir dos princípios contábeis, que o profissional da área possa expressar 

sua opinião perante as demonstrações contábeis e assegurando que esses relatórios sejam o que 

realmente representa suas origens, aplicações e o patrimônio apresentado pelas entidades 

auditadas. 

 

2. CONCEITOS DE AUDITORIA 

 

Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC T 11, 1997): 11.1.1.1 - A 

auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem 

por objetivo a emissão de parecer sobre a sua adequação, consoante os Princípios Fundamentais 

de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade e, no que for pertinente, a legislação 

específica.  

 

 “[...] a técnica contábil - através dos procedimentos específicos que lhe são 

peculiares, aplicados no exame de registro e documentos, inspeções, e na obtenção de 

informações e confirmações, relacionados com o controle do patrimônio de uma 

entidade - objetiva obter elementos de convicção que permitam julgar se os registros 

contábeis foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais e normas de 

contabilidade e se as Demonstrações Contábeis dele decorrentes refletem 

adequadamente a situação econômica financeira do patrimônio, os resultados do 

período administrativo examinado e as demais situações nelas apresentadas”. 

(FRANCO e MARRA, 1982, pg.26) 
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De uma forma mais resumida Lopes de Sá (2007), a auditoria é uma tecnologia contábil 

aplicada ao sistemático exame dos registros, demonstrações e de quaisquer informes ou 

elementos de consideração contábil, visando a apresentar opiniões, conclusões, críticas e 

orientações sobre situações ou fenômenos patrimoniais da riqueza aziendal, pública ou privada, 

quer ocorridos, quer por ocorrer ou prospectados e diagnosticados. 

Os livros em geral especializados em auditoria contábil têm registrado inúmeros 

conceitos, vários deles com ênfases diferenciadas, porém, similares entre si, de certa forma.   

 

2.1 Objetivos da Auditoria 

 

“A norma define como objetivo: um aumento no grau de confiança nas demonstrações 

contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a opinião do auditor 

externo sobre as demonstrações contábeis elaboradas, em todos aspectos relevantes e 

em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável”. (Melo e 

Santos, 2015, p.4). 

 

Em circunstâncias excepcionais e de acordo com que em relevância nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria – (NBC TA), o auditor deve executar os 

procedimentos alternativos para o cumprimento das exigências.  

De acordo com Melo e Santos (2015), caso haja possibilidade de não conseguir obter 

uma segurança razoável nas demonstrações contábeis, o auditor poderá emitir uma opinião 

modificada no seu relatório.  

 

2.2 Abordagens possíveis da auditoria 

 

O auditor interno ou externo está sujeito a várias abordagens dentro da empresa, essas 

abordagens estão classificadas como: 

• Auditoria das demonstrações financeiras ou contábil; Auditoria de conformidade; 

Auditoria operacional; Auditoria de avaliação de gestão; Auditora fiscal; Auditoria 

governamental; Auditoria de sistemas; Auditoria estratégica. 

 

Silva (2009, p. 16), define auditoria interna como sendo “um processo de trabalho voltado para 

avaliação da rotina administrativa, com base na verificação dos procedimentos operacionais”. 
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Franco e Marra (2001, p. 218): “A auditoria externa é aquela realizada por profissional 

liberal, auditor independente, sem vínculo de emprego com a entidade auditada e que poderá 

ser contratado para auditoria permanente ou eventual”. 

 

3. CONCEITO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS  

 

Na área contábil, existem inúmeros relatórios que elaborados de acordo com as 

necessidades dos usuários, como por exemplo: uma empresa de pequeno porte não contará com 

tanto detalhe como uma empresa multinacional que envolve acionista e um grande volume de 

negócios. Existem alguns relatórios que são obrigatórios de acordo com as Normas Brasileira 

de Contabilidade, chamado de Demonstrações Financeiras, ou ainda, Demonstrações 

Contábeis.  

Conforme descrito no Comitê de Pronunciamentos Contábeis – (CPC) 00 na estrutura 

conceitual, as demonstrações contábeis objetivam fornecer informações contábeis que sejam 

úteis nas tomadas de decisões e avaliações por parte dos usuários em geral. 

Por Franco e Marra (1992), entende que é todo e qualquer tipo de representação parcial 

ou global, de componentes patrimoniais, ou de variações do patrimônio extraídas de livros ou 

registros contábeis. O registro dos fatos contábeis, realizado de forma analítica e em ordem 

cronológica, não são suficientes para atingir a finalidade informativa a que se destina a 

Contabilidade, dada à heterogeneidade dos fenômenos patrimoniais. Daí a utilização, pela 

Contabilidade, de uma técnica expositiva que compreende a elaboração das chamadas 

demonstrações contábeis. Assim, todas as informações retiradas dos registros contábeis e 

apresentadas de forma expositiva, sintética ou analítica, para fins de informação, sobre o estado 

patrimonial e sobre as variações aumentativas ou diminutivas, por ele sofridas, são consideradas 

demonstrações contábeis. 

Existem algumas demonstrações obrigatórias que são: 

• Balanço Patrimonial  

• Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  

• Demonstrações do Resultado de Exercício 

• Demonstrações do Fluxo de Caixa 
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• Livros Contábeis 

 

3.1 Estrutura das demonstrações contábeis  

 

Os Demonstrativos Contábeis têm o objetivo de mostrar de forma sintética os 

componentes patrimoniais, outros elementos, visões e abordagens que tem sua disposição em 

grupos homogêneos e a classificação das contas podem ser realizadas de várias formas.  

 

“[...] Estrutura, análise e interpretação de balanços porque balanço é a denominação 

genérica pela qual designamos as principais DC. Tendo como objetivo estudar essas 

importantes demonstrações, não apenas sob os aspectos de sua composição, mas 

também sob os da natureza, estado e movimentação dos fenômenos patrimoniais que 

elas refletem. (FRANCO,1992, p.51) 

 

3.2 Balanço Patrimonial 

 

  O Balanço Patrimonial é um demonstrativo dos mais relevantes, pois evidencia o 

patrimônio das empresas. Segundo Capucio (2017) é um relatório contábil gerado após o 

registro de todas as movimentações financeiras de uma empresa em um determinado período.  

O Balanço Patrimonial é assim constituído: 

• Ativo: bens, direitos e as demais aplicações de recursos controladas pela entidade.  

• Passivo: obrigações para com terceiros, representando as origens dos recursos.  

• Patrimônio Líquido: Os valores próprios da entidade, a diferença positiva entre o valor do 

Ativo e o valor do Passivo. 

“No Balanço, o Patrimônio se encontra em equilíbrio, equilibra os bens e direitos com 

as obrigações e as participações dos acionistas. Desta forma, ele é a igualdade patrimonial. O 

Balanço Patrimonial mostra o Patrimônio da entidade tanto quantitativa quanto 

qualitativamente”. (Virtous, 2017). 

“Se fosse preciso definir em poucas palavras a função do balanço patrimonial, eu diria 

que é tornar clara a realidade financeira de uma empresa”. (Capucio, 2017). 

 

3.3 Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 
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A Demonstrações de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) objetiva registrar e 

demonstrar a variação patrimonial da entidade.  

 

“A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) tem como objetivo 

evidenciar as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio 

Líquido (PL) em um determinado período, inclusive a formação e utilização das 

reservas não derivadas do lucro”. (Valor Online, 2018). 

 

 

Para o site Portal da Contabilidade, a DMPL é uma demonstração das mais completas e 

abrangentes, pois evidencia a movimentação de todas as contas do Patrimônio Líquido durante 

o exercício social, inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro. 

Por mais importante que seja a DMPL, a mesma não é obrigatória para todas as 

empresas, apenas para as entidades de capital aberto, porém é muito utilizada pelos 

administradores para obter informações sobre seu Patrimônio Líquido.  

 

3.4 Demonstração do Resultado do Exercício 

 

“A DRE apresenta grande utilidade aos investidores, aos bancos 

financiadores, ao governo e aos administradores das empresas, que podem avaliar 

através dela sua capacidade e, quando necessário, modificar a administração da 

empresa. Quando a DRE retrata a real situação da empresa torna possível uma 

administração voltada para a eficiência e a competência, e é flexível aos interesses 

dos usuários de maneira geral”. (Tavares, 2012). 

 

Objetiva demonstrar a formação do resultado líquido através dos confrontos entre 

receitas, despesas e resultados apurados. 

Segundo Marion (2003, p. 127) “A DRE é extremamente relevante para avaliar 

desempenho da empresa e a eficiência dos gestores em obter resultado positivo. O lucro é o 

objetivo principal das empresas”. 

Para Iudícibus (2004), a Demonstração do Resultado do Exercício é um resumo 

ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período. É apresentada de forma 

dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as despesas e em seguida, indica-se o 

resultado (lucro ou prejuízo). 
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A DRE assim como outros relatórios é de suma importância para a entidade, 

evidenciando a saúde econômica da mesma. Por ser um documento detalhado, fornece aos 

usuários, informações que ajudam na tomada de decisões.  

 

3.5 Demonstração do Fluxo de Caixa 

A DFC tem como objetivo demonstrar as entradas e saídas de dinheiro do caixa de 

uma empresa e quais foram os resultados desse fluxo.  

“A DFC revela a origem e aplicação de todo o dinheiro que transitou pelo caixa, bem 

como o seu fluxo para um determinado período. Sua principal função é revelar as entradas e 

saídas de caixa de uma entidade durante um determinado período”. (Garcia, 2018). 

Conforme Assaf Neto e Silva (1997, p.38, apud site Portal Educação) explicam de 

maneira ampla, “é um processo pelo qual a empresa gera e aplica seus recursos de caixa 

determinados pelas várias atividades desenvolvidas”. Thiesen (2000, p. 10, apud site Porta 

Educação) complementa explicando que a DFC “permite mostrar, de forma direta ou mesmo 

indireta, as mudanças que tiveram reflexo no caixa, suas origens e aplicações”. 

É a partir da DFC que a empresa consegue se planejar financeiramente para realizar seus 

pagamentos, e verificar se terá condições de realizar investimentos. 

 

3.6 Livros Diários  

 

O livro diário é muito importante para a empresa, pois nele evidencia os lançamentos 

contábeis, conforme a data que ocorreram. Usado para auxiliar a empresa no seu controle 

interno e ter conhecimento da consistência do patrimônio que a empresa possui.  

Para o site Portal de Contabilidade:  

“O Livro Diário é obrigatório pela legislação comercial, e registra as operações da 

empresa, no seu dia a dia, originando-se assim o seu nome. A escrituração do Diário deve 

obedecer às Normas Brasileiras de Contabilidade. Sua inexistência, para as empresas optantes 

pelo Lucro Real, ou sua escrituração em desacordo com as normas contábeis sujeitam a empresa 

ao arbitramento do Lucro, para fins de apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social 

sobre o Lucro”. 
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Constitui-se em um dos livros contábeis mais completos, contendo informações precisas 

e cronologicamente organizadas, para verificação dos fatos registrados pela empresa.  

 

4. PROCEDIMENTOS DA AUDITORIA 

 

A profissão de auditor possui ligação com a contabilidade, que deixou de ser apenas 

aplicável às ações do escritório e passou a ser orientada a todos os fatos ocorridos na empresa.  

Para Lopes de Sá (2007), ao contador, bacharel em Ciências Contábeis, ou diplomado 

de acordo com a lei anterior à formação do curso de Contabilidade, é que se atribui o direito de 

realizar às tarefas de auditoria contábil, que assim, cabem aos portadores das carteiras 

profissionais de contador expedidas pelos conselhos de contabilidade. 

As funções do auditor vão muito além da tradicional fiscalização. Além de mostrar as 

falhas ou erros encontrados nas demonstrações e planos estratégicos, o auditor mostra 

preocupação em tentar minimizar essas ocorrências ao máximo, fazendo a manutenção.  

 

“Não há profissão capaz de adotar um conjunto de normas suficientemente 

pormenorizadas para descrever, por completo, os atos exigidos de seus membros ou 

as proibições a eles impostas. Consequentemente, devem-se fazer afirmações gerais 

para transmitir a ideia de que se espera boa qualidade em todos os aspectos da 

atividade profissional”. (COOK, 1983, pág.55) 

  

O auditor tem competências a serem seguidas, conforme o Manual de Auditoria 

publicado pelo CFC: 

“A função da auditoria requer do profissional competência técnica exigida do trabalho 

a ser executado com qualidade, credibilidade, autonomia, sigilo e relacionamento com outras 

pessoas, mantendo o equilíbrio e os padrões morais na conduta do auditor, observadas as 

normas brasileiras de auditoria e demais normas emanadas do Conselho Federal de 

Contabilidade ou por ele recepcionadas.” Além de todas essas funções o auditor precisa exercer 

a NBC PG 12 (R1) – que se trata da Educação Profissional Continuada, regulada pelos órgãos 

Comissão de Valores Mobiliários (CMV), pelo Banco Centro do Brasil (BCB) e pela 

Superintendência de Seguros Privados (Susep).  

 

4.1 Papéis de trabalho 
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De acordo com a resolução CFC 820/97, nos itens 11.1.3.1 e 11.1.3.2 e a NBC TA 230. 

11.1.3.1: Os papéis de trabalho de trabalho são conjuntos de documentos e      

apontamento com informações e provas coligidas pelo auditor, preparados de forma manual, 

por meios eletrônicos ou por outros meios, que constituem a evidência do trabalho executado e 

o fundamento de sua opinião. 

11.1.3.2: Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do auditor, responsável por 

sua guarda e sigilo. 

Segundo Yoshitake (2009), O auditor deve documentar, através de papéis de trabalho, 

todos os elementos significativos, dos exames realizados e que evidenciam ter sido a auditoria 

executada de acordo com as normas aplicáveis. Os papéis de trabalho devem ter abrangência e 

grau de detalhe suficiente para propiciar o entendimento e o suporte da auditoria executada, 

compreendendo a documentação do planejamento, a natureza, a oportunidade e a extensão dos 

procedimentos de auditoria, bem como o julgamento exercido pelo auditor e as conclusões 

alcançadas. 

As empresas devem fornecer os relatórios contábeis ao auditor, onde dentro do seu papel 

de trabalho o mesmo irá fazer suas anotações e dar seu parecer. 

Marion (2003, p.39) conceitua relatório contábil como a exposição resumida e ordenada 

de dados colhidos pela Contabilidade. Seu objetivo é relatar às pessoas que se utilizam da 

Contabilidade (os usuários) os principais fatos registrados em determinado período. 

“Pela importância que assume o relatório de auditoria no conjunto dos papéis e 

documentos que compõem o ‘dossiê suditorial’, ele deve ser redigido de forma clara, 

concisa, objetiva, imparcial, bem como isento de erros de redação e digitação que 

possa macular o bom conceito profissional do emitente.”. (BASSO, 2005, pág. 95) 

 

4.2 Ética do profissional de auditoria 

 

Os profissionais de auditoria são todos habilitados e especializados, portanto é preciso 

tralhar com ética seguindo a condução de auditoria em conformidade com as normas de 

auditoria de acordo com a NBC TA 200. 

Segundo Crepaldi (2000), ressalta a importância da ética: A ética profissional é de 

grande valia em todas as profissões, notadamente na de Auditor, que tem em suas mãos grande 
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responsabilidade, pois mediante seu serviço é possível conhecer todas as irregularidades, erros, 

falhas dentro do grupo de empresas, conhecendo o responsável hierárquico e executores das 

rotinas, que originam estas informações. Um bom auditor sempre se comporta dentro de um 

código de ética dos mais rígidos, pois somente assim conseguirá os resultados que dele se 

esperam e que exige a administração da empresa à qual presta sua colaboração. É 

imprescindível que o auditor adote padrões de conduta próprios de sua função.  

Tais padrões constituem a ética do exercício profissional.  

Como padrões éticos do auditor interno-externo, cumpre destacar: Bom-senso no 

procedimento de revisão e sugestão; Autoconfiança; Sigilo profissional; Discrição profissional; 

Capacidade prática; Sentido objetivo; Liberdade de pensamento e ação; Meticulosidade e 

correção; Perspicácia nos exames; Pertinácia nas ações; Pesquisa permanente; Finura de trato e 

humanidade. 

A função da auditoria: “[...] a função da auditoria deve ser exercida em caráter de 

entendimento e que o trabalho tenha e mereça toda a credibilidade possível, não sendo 

permissível existir qualquer sombra de dúvida quanto à honestidade e aos padrões 

morais do auditor. A pessoa do auditor deve ser a de alguém com profundo equilíbrio 

e probidade, uma vez que sua opinião influenciará outras pessoas, principalmente em 

relação a interesses financeiros e comerciais que eventuais acionistas, proprietários, 

clientes e fornecedores, dentre outros, possam ter”. (ATTIE, 1998, PÁG. 39) 

 

5. CONCLUSÃO 

As empresas de grande porte não são mais as únicas que necessitam de auditoria, as de 

pequeno porte vem buscando esse trabalho, pois a busca de informações para tomada de 

decisões, demonstrações das contas perante o fisco e apresentar a terceiros como acionistas, 

bancos, diretores executivos os resultados obtidos. 

Porém realizar uma auditoria não é uma tarefa fácil, e não pode ser realizada sem 

responsabilidade e conhecimento sobre o assunto, é preciso mostrar domínio sobre o que se 

analisa, e saber de qual maneira os resultados devem ser empregados nos relatórios para adiante 

evidenciá-los aos interessados, o auditor utiliza seu papel de trabalho para conferência desses 

resultados.  

O auditor deve analisar todas as demonstrações contábeis verificando as mudanças e 

exigência regulamentadas pelos órgãos, minimizando as falhas, erros que podem ser 

encontrados conforme analisadas. Lembrando que as demonstrações contábeis servem para 

relatar todas as informações da empresa, como saldos, despesas, entradas e saídas, dando as 
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diretores, acionistas visão do real estado da entidade ajudando da tomada de decisões e expor 

se o que está no papel é de fato verídico com o que realmente acontece na instituição.  

 Auditar uma empresa não pode ser feito por qualquer um, o auditor deve agir dentro 

dos padrões de ética, para alcança o resultado esperado pelos administradores e mostrando esses 

resultados de maneira que seja de fácil compreensão, pois as vezes os diretores não sabem 

interpretar o que auditoria de uma demonstração está evidenciando dentro das normas assim 

dificultando o administrador na sua tomada de decisão.  

E para completar a auditoria tem como intenção identificar os pontos fortes da empresa 

e potencializa-los. Ao localizar os pontos de melhorias em suas atividades, a entidade tem a 

chance de aperfeiçoar seu ambiente de trabalho. E quando o auditor encontra falhas e consegue 

minimiza-las, o clima organizacional pacifica-se, os colaboradores assumem o compromisso de 

eliminar problemas rotineiros, enfatizando o trabalho colaborativo. 
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