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1 RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo geral tratar da importância da auditoria contábil 

para empresas de pequeno porte. Abordamos conceitos de auditoria contábil, 

capacitação profissional do auditor, credibilidade empresarial e empresas de 

pequeno porte. A importância da auditoria em pequenas empresas refere-se ao 

aumento da credibilidade das mesmas no mercado, além do aumento da eficiência 

operacional derivada da análise de um relatório que condiz com as expectativas do 

contratante. Através de analise dos conceitos citados e de um estudo de caso 

verificamos que a auditoria contribui no aumento da credibilidade da organização 

junto ao mercado, sendo sua função de extrema importância para prevenção de 

problemas e direcionamento de rumos, por prover perspectivas e embasamento 

teórico às empresas. Nossa metodologia foi baseada em pesquisas bibliográficas e 

consultas em sites específicos com o intuito de passar o mais profundo 

conhecimento da área e poder demonstrar o quão e proveitoso pode se tornar. 

 

Palavras-chave: Auditoria. Empresas. Credibilidade. Organização. 

 

2  INTRODUÇÃO 

A contratação de uma empresa de auditoria contábil pode acarretar em um 

aumento da credibilidade empresarial, visto que tal atitude aumenta a transparência 

dos resultados divulgados ao mercado, pois permite antecipar certas 

vulnerabilidades da empresa e corrigi-las em tempo hábil.  

As empresas de pequeno porte são consideradas atualmente como uma das 

maiores fontes de emprego de nosso país, sendo também responsáveis por boa 

parte da fonte de renda aplicada no comércio em geral.  

Considerando que o risco de uma empresa abrir falência, ou mesmo entrar 

em dificuldades financeiras, é muito grande, é extremamente importante a existência 

de controles internos que garantam a qualidade e eficiência de seus resultados. 

Logo, faz-se necessário apurar se os controles aplicados estão sendo bem 

empregados a ponto de atingir seus objetivos. Será que é possível convencer uma 

empresa de pequeno porte de que a auditoria é viável para aumentar sua 

credibilidade perante os investidores? 
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Toda organização, independentemente de seu porte, visa aumentar sua 

participação junto ao mercado em que está inserida. Para tanto é aconselhável uma 

auditoria externa, pois a adoção de tal processo pode ajudar na implementação de 

uma consultoria, que pode, por exemplo, avaliar a existência de procedimentos 

passíveis de terceirização, priorizando a principal atividade econômica da empresa. 

É possível também avaliar a existência de retrabalho e reduzir custos com a 

exclusão de processos desnecessários. Além disso, se a empresa tornar-se de 

grande porte, já estará habituada aos processos adotados e não sofrerá tanto com 

as transformações oriundas da mudança de nível. 

 

3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é elucidar a real importância de uma auditoria para 

uma empresa de pequeno porte, demonstrando que a sua contratação é viável e 

vantajoso para a organização.  

 

4 METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de materiais publicados em livros, 

artigos e materiais online. A pesquisa bibliográfica foi realizada com o objetivo de 

colher informações a respeito de algo que queremos mostrar em referência ao que 

vem acontecendo no ambiente empresarial.  

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007, p.61) a pesquisa bibliográfica 

“constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se 

busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. 

Realizaremos um estudo de caso com o simples objetivo de poder evidenciar 

de uma forma prática um parecer de um auditor independente e demonstrar como e 

por que as auditorias são realizadas. 

O estudo de caso nada mais é do que uma análise detalhada de um ou mais 

fatos que nos permitem o conhecimento amplo e aprofundado para que possamos 

explicar fatores fortuitos de uma determinada ocorrência ou em episódios confusos.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 
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Com o crescimento acelerado das atividades econômicas das empresas e 

das dificuldades que os gestores enfrentam para cuidar e controlar individualmente 

de cada setor devido à falta de tempo, preparo e/ou suporte adequado para 

realização de sua missão leva-nos a perceber a importância da auditoria nas 

organizações empresariais. 

Procuramos no presente trabalho demonstrar a importância da auditoria 

contábil para empresas de pequeno porte. Para tanto realizamos pesquisas 

bibliográficas sobre os principais conceitos de auditoria, objetivos e diferentes tipos. 

Agregaremos também um caso real de auditoria em empresa, a fim de defender e 

proporcionar maior conhecimento sobre o tema. 

 

5.1 Auditoria Contábil 

A auditoria pode ser definida como uma avaliação criteriosa e sistemática de 

atividades desenvolvidas em uma organização ou setor, a fim de confirmar se os 

procedimentos adotados estão de acordo com o planejamento e normas pré-

determinadas afirmam Melo e Santos (2012).  

Conforme mencionado, a auditoria contábil é uma das ramificações da 

contabilidade que possibilita adquirir conhecimento em diversas áreas de contábeis. 

Através da aplicação de testes para conferência, a auditoria permite verificar se 

todas as operações estão sendo realizadas em conformidade ou se há necessidade 

de algum ajuste nas técnicas utilizadas. 

No entanto, Yoshitake (2009) afirma que a expressão “auditoria contábil” 

relaciona os conceitos de contabilidade e auditoria, ou seja, a contabilidade produz 

as informações que serão validadas posteriormente através da auditoria. Diz 

também que a execução de um processo de auditoria em uma empresa aumenta a 

credibilidade e segurança com relação às informações contábeis fornecidas por ela, 

além de acrescer a transparência. 

Em pouco tempo depois Perez Junior (2012) afirma que a auditoria visa 

exprimir aos seus usuários uma visão imparcial e fundamentada em normas e 

princípios.  
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5.1.1 Conceito de Auditor 

De acordo com Perez Junior (2012), auditor é um contador com conhecimento 

em diversas áreas da contabilidade, que alia tal conhecimento com seu 

entendimento relacionado a normas e procedimentos de auditoria, a fim de obter 

elementos que subsidiem a fundamentação e emissão de seu parecer. Attie (2011) 

afirma que auditor é o profissional que conduz a auditoria, não sendo este um termo 

exclusivo do ramo contábil. 

Infere-se, então, que o auditor é um técnico com alto grau de conhecimento 

de contabilidade, fato que o permite emitir parecer sobre a veracidade e 

credibilidade dos dados fornecidos, a fim de satisfazer as necessidades dos usuários 

das informações contábeis. 

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade TA  500, o objetivo de um 

auditor é definir e realizar técnicas de auditoria que possibilitem obter evidências de 

auditoria adequada e que possibilite fundamentar sua opinião.  

 

5.1.2 Tipos de Auditoria  

Mostraremos abaixo um breve resumo dos três tipos de auditoria. 

Ressaltamos que tanto a interna quanto a externa possuem praticamente o mesmo 

objetivo, mudando somente seu modo de execução e a forma com que cada auditor 

é vinculado à empresa. 

Tabela 1 - Auditores 

Auditor Usuários Objetivo 

Independente 
ou Externo 

Acionistas, investidores, 
credores, governo e 
público externo á empresa 
em geral. 

Atendimento de exigência legal 
ou estatuaria. 

Interno 
Administradores e público 
interno à empresa em geral 

Atender exigências 
operacionais e administrativas. 

Fiscal 
Governo Federal, Estadual 
ou Municipal. 

Evitar sonegação de tributos. 

Fonte: (PEREZ JUNIOR, 2012, p. 04) 
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5.1.3 Capacitação Profissional do Auditor 

O auditor contábil para exercer sua atividade deve ser cadastrado em 

diversos órgãos e submeter-se a exames periódicos que testam sua competência 

técnica e profissional. Dentre os principais, podemos citar a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e o Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI). 

A Comissão de Valores Mobiliários definiu por meio da CVM nº 308, de 14 de 

maio de 1999, o registro e o exercício da atividade de auditoria independente. Já o 

Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI) é normatizado através da 

resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC 2015) n.º 1.495, de 20 de 

novembro de 2015, que formaliza que o contador devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC) tem direito ao registro no CNAI, desde 

que aprovado no Exame de Qualificação Técnica. 

Para a capacitação dos Auditores existe a NBC PG 12, que trata diretamente 

sobre a educação profissional continuada (EPC). A norma mostra que a EPC é 

obrigatória para os profissionais de Contabilidade que têm registro no CNAI e se 

baseia em atividades específicas que visam preservar, renovar e aumentar os 

conhecimentos, as competências técnicas e as aptidões multidisciplinares dos 

profissionais de contabilidade.  

A última alteração da norma NBC PG 12 feita em 07 de janeiro de 2016 

consiste na inserção de novos profissionais de contabilidade, dentre eles aqueles 

que exercem a profissão de auditor independente ou até mesmo sócio de empresa 

de auditoria externa. (CRC SP, 2016) 

 

5.2. Credibilidade Empresarial 

A credibilidade de uma empresa é sempre questionada por seu público, 

sendo que a falta de planejamento, estratégias ou técnicas de comunicação 

corporativa podem transmitir uma ideia de vulnerabilidade e influenciar seus clientes 

de tal modo que sua imagem pode ser prejudicada.  

As empresas podem ser visualizadas de forma positiva quando geram 

empregos, lançam novos produtos e atuam com incumbência social. E negativas 

caso não tenha uma boa repercussão de seu produto, preço incompatível com a 

qualidade, falhas, acidentes, etc... 

Ganhar a confiança dos clientes não é fácil, mas é um dos mais importantes 

bens que as pequenas empresas podem ter. Com uma boa credibilidade, a imagem 
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da empresa se propaga e fica muito mais fácil do pequeno empreendedor crescer. 

(ZUINI, 2013) 

 

5.3 Empresas de Pequeno Porte 

No artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, 

empresas de pequeno porte são definidas como: 

 A sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n

o
 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no 
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 
conforme o caso, desde que: 
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 
igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e 
II – no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano- 
calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais). 

 
Esta lei é conhecida como Lei Geral das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte e rege diversos aspectos relacionados aos tipos de empresa citados, 

simplificando o dia a dia das mesmas, reduzindo burocracias, estimulando 

exportações, dentre outros. (PLANALTO, 2006) 

Com relação à quantidade de funcionários, Santos e Veiga (2014) definem 

que uma empresa pode ser considerada de pequeno porte quando seu quadro 

funcional possui entre 20 e 99 funcionários se do ramo industrial ou entre 10 e 49 

funcionários se do ramo de comércio e serviços. 

Não podemos deixar de mencionar que empresas de pequeno porte não tem 

obrigação publica de prestação de contas, estas elaboram demonstrações contábeis 

somente para fins gerais e usuários externos, como por exemplo um proprietário que 

não esteja envolvido com a administração da mesma, credores existentes e 

potenciais ou agencias de avaliação de credito.(NBC TG 1000,2009) 

 

5.4 A Importância da Auditoria Contábil Para Empresas de Pequeno Porte 

Longenecker, Moore e Petty (1997) afirmam que existem várias formas para 

implementação de auxílio externo em uma instituição, com o propósito de oferecer 

conselhos e orientações aos administradores da companhia, a fim de possibilitar que 

a organização ofereça lucro, melhorando assim seu gerenciamento para diminuir 

sua vulnerabilidade no mercado. Os autores também consideram que a fraqueza de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
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uma empresa de pequeno porte deriva da ineficiência em seu gerenciamento, sendo 

que este problema é universal e, às vezes, inevitável.  

 Segundo Melo e Santos (2012), a auditoria alinhada a boas práticas de 

gestão contribui para as organizações, oferecendo credibilidade em suas 

demonstrações contábeis, fazendo com que a empresa se torne cada vez mais 

sólida e bem vista perante investidores.  

A palavra auditoria diversas vezes torna-se sinônimo de crises, sendo assim, 

teoricamente, somente empresas em apuros teriam necessidade de utilizá-la. 

Entretanto, uma avaliação externa é fundamental para o crescimento da empresa e 

para seu bom funcionamento, não devendo ser feita somente em momentos de 

colapso.  

O trabalho do auditor é traçar metas efetivas e direcionar correções de rumos 

quando necessário. Podemos dizer que é como se, para conter um princípio de 

enfarte, a empresa fizesse exames preventivos ao invés de uma cirurgia de alto 

risco. (TERRA, 2014). 

 

6 RESULTADOS 

Iremos apresentar um estudo de caso real de uma auditoria externa efetuada 

pela Alfa e Cia na empresa Beta em fevereiro de 2011. Foram examinadas as 

demonstrações contábeis da empresa, que compreendiam o balanço patrimonial em 

31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, das 

mutações do patrimônio liquido e dos fluxos de caixa para exercício findo daquela 

data, assim como os resumos das principais práticas contábeis e demais notas 

explicativas. 

A auditoria externa é responsável por expressar uma opinião sobre as 

demonstrações financeiras apresentadas, conduzindo o processo de acordo com as 

normas brasileiras e internacionais. Tais normas requerem o cumprimento de 

exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 

o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações estão livres de 

distorção relevante, independente se causada por erro ou fraude.  

Em nosso caso, a Alfa e Cia forneceu além do parecer de auditoria um 

serviço de consultoria, pois constatou em suas análises despesas excessivas 
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relacionadas a alguns setores que não faziam parte da atividade principal da 

organização, sugerindo a terceirização dos mesmos. Verificou também em quais 

áreas as despesas podiam ser contidas, a fim de que a empresa pudesse investir 

valores em setores que trariam maior retorno financeiro. Ressaltamos que a 

consultoria é efetuada independentemente da auditoria. 

Conforme citado anteriormente, é essencial que os exames sejam efetuados 

em concordância com as normas de auditoria e compreendam o planejamento dos 

trabalhos, considerando criteriosamente a necessidade de avaliar suas contas de 

acordo os saldos e volume de transação, além de analisar seus sistemas contábeis 

e controles internos. É necessário também testar todas as informações fornecidas 

pela administração da empresa, através de da técnica como circularização, a fim de 

examinar se os dados concedidos são verídicos e subsidiam as demonstrações 

contábeis divulgadas. 

No caso em estudo, o auditor julgou que a evidência de auditoria obtida foi 

suficiente e apropriada para fundamentar uma opinião, onde afirmou que as 

demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentaram adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa 

Beta em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e seus fluxos 

de caixa para o exercício findo daquela data, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. 

Levando em consideração que nosso caso trata de uma auditoria em 

empresas de pequeno porte, é importante ressaltar que é facultativo ao auditor citar 

ou não de forma notória e sem retenção a conformidade com a Norma Brasileira de 

Contabilidade TG 1000, sendo que ele também pode fornecer tal informação em sua 

opinião no relatório. (CARNEIRO, et al.,2012) 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dada à necessidade das empresas de pequeno porte tornarem-se mais 

eficientes em um mercado em constante mudança e altamente competitivo, torna-se 

um diferencial para essas instituições o uso da auditoria, pois se provou através da 

metodologia aplicada que um exame minucioso de seus controles internos pode 

trazer grandes benefícios para as mesmas, possibilitando aumentar sua participação 

no mercado em que estão inseridas. 
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Observamos que a auditoria é um ramo que necessita de conhecimento em 

diversas áreas da contabilidade, sendo que é essencial ressaltar que o principal 

objetivo do auditor é exercer técnicas específicas, baseadas nos dados fornecidos 

pela empresa e por terceiros, que fundamentem a elaboração do parecer final.   

A contratação da auditoria ainda não faz parte das prioridades das empresas 

de pequeno porte porque muitas vezes é considerada de alto custo, contudo 

verificamos que os possíveis benefícios a serem adquiridos podem compensar o 

investimento. O aumento na transparência das demonstrações contábeis, derivado 

da análise efetuada por um auditor não vinculado à empresa, traz consigo um 

aumento na credibilidade da organização junto ao mercado e a possíveis 

investidores. 

Deste modo, a avaliação dos processos e dos controles internos desse tipo 

de instituição pode se tornar um diferencial para a sobrevivência da empresa, sendo 

também uma excelente ferramenta que possibilita melhorar o planejamento e as 

estratégias a serem utilizadas para identificação de riscos operacionais, por facilitar 

a visualização dos erros que podem prejudicar a credibilidade da empresa. 

Por isso concluímos que é possível convencer uma empresa de pequeno 

porte de que a auditoria é viável para aumentar sua credibilidade perante os 

investidores.  
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