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INTRODUÇÃO 

Gerenciar uma empresa, organização, seja pública ou 
privada, significa cumprir regras internas e normas 
externas e atender a uma legislação específica para 
aquele negócio. Para que toda a organização funcione 
e traga resultados, é preciso também que as 
atividades executadas estejam sempre de acordo com 
os objetivos do negócio e, principalmente, que as 
finanças sejam bem administradas nesse sentido. 

Neste complexo cenário ganha destaque o trabalho

do Auditor, o profissional responsável por analisar a 
situação financeira, principalmente as questões 
tributárias e contábeis, e os processos internos de 
uma organização. Em linhas gerais, seu papel é olhar 
atenciosamente para essa rede de processos, apontar 
se há irregularidades e, ainda, propor formas de 
solucionar o(s) problema(s) encontrados durante o 
procedimento. 

f:- auditoria, que há séculos é considerada peça 
importante no mundo dos negócios, tem ganhado 
cada vez mais destaque, especialmente com o uso 
intenso e ampliado da internet por todos os perfis de 

' . 

usuar1os. 

Se antes apenas figuras do mundo dos negócios 
conheciam o processo e acompanhavam as notícias 
da área, hoje a conexão intermitente e ampliada da 
internet e das redes sociais passou a mostrar a 
im.p?rtância do processo de auditoria ao público leigo,
ex1b1ndo casos de empresas com dívidas, rombos e 
outras situações críticas. 

Dada a importância da auditoria e o crescente 
interesse de profissionais da área e de indivíduos de 
outros setores do mercado pelo tema, a FECAP 
preparou este e-book sobre o trabalho de Auditoria. 
Nele, você vai entender o que é auditoria; quais seus 
modelos, tipos, diferenças e benefícios; qual o papel e 
as atribuições de um auditor; como é o mercado de 
trabalho na área e, por fim, o que fazer para trabalhar 
com auditoria. 

Boa leitura! 
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O QUE E AUDITORIA? 

Para conhecer o processo de auditoria, pode-se 
começar pelo básico. O termo "Auditoria" é uma 
derivação do verbo em inglês "to audit", que significa 
analisar, examinar, corrigir ou ajustar. Sendo assim, 
todos os complementos que podem aparecer após o 
termo (ex: auditoria contábil, auditoria interna, 
auditoria ambiental) dizem respeito ao universo em 
que será feita essa análise, esse exame ou essa 
correçao. 

Portanto ,  em uma definição geral, a auditoria é

a análise cuidadosa de documentos, dados e

processos internos, com o intuito de verificar 
a veracidade, a consistência e a legalidade 
desses elementos. Pode caber também ao 
auditor,  o u  à equipe de auditoria, a verificação 
das atividades a fim de averiguar se são 
executadas conf orme as normas ex igidas e as 
es tratégias da organização. 
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MODELOS DE AUDITORIA: 
TIPOS, DIFERENÇAS E BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS 

No tópico anterior abordamos brevemente a definição 
e a importância do procedimento de auditoria nas 
organizações. Importante saber também que nem 
todos os modelos de auditoria são iguais. 

A Auditoria, de modo geral, se divide em dois grandes 
grupos - a Auditoria Interna e a Auditoria Externa, 
que englobam processos das mais variadas áreas. A 
principal diferença entre elas consiste na equipe 
responsável pela atividade. 

Auditoria Interna 

Como o nome sugere, a auditoria interna é o 
procedimento realizado por um profissional interno 
ou grupo formado por colaboradores da empresa. 
Seu intuito é que pessoas que fazem parte do 
quadro da empresa, e estejam habilitadas para isso, 
examinem as atividades da organização de forma 
autônoma e independente, revisando processos, 
registros, políticas e regimentos estabelecidos pela 
empresa. 

O auditor interno, ou o grupo de auditores internos, 
analisa dados, documentos e processos internos e 
deve se reportar a um conselho ou à Diretoria 
Máxima da empresa, de modo que a auditoria não 
seja atingida por eventuais pressões e ingerências. 
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O PAPEL EAS ATRIBUIÇOES 
DE UM AUDITOR 

Compreendidos os tipos de auditoria e seus 
benefícios para a empresa, seus parceiros e o 
mercado, é fundamental abordar o papel e as 
atribuições de um profissional de auditoria na 
condução do procedimento. 

O auditor é responsável por realizar a auditoria em si, 
o que inclui a análise dos registros contábeis, dos
dados fiscais e de outras operações e transações de
uma empresa.

Seu papel primordial é analisar os processos da 
companhia, principalmente os que envolvem 
questões financeiras, contábeis e fiscais, para garantir 
que estejam conforme a legislação. Cabe ao auditor 
também assegurar o cumprimento de regras e normas 
em geral por parte da empresa. 

As atribuições específicas do profissional são todas as 
atividades que podem estar relacionadas a esse 
"checkup" da empresa. Fazem parte de seu dia a dia 
profissional, entre outras tarefas, a análise de: 

• Pagamentos em geral;
• Balanço contábil;
• Situação fiscal;
• Processos de licitação;
• Contratos com fornecedores e terceirizados;
• Atividades internas;
• Cumprimento de metas.

Para a realização dessas tarefas, é essencial não só 
ter concentração, capacidade analítica e amplo 
conhecimento sobre os conceitos, processos e 
técnicas da Auditoria, mas também um profundo 
senso de ética. 

Independentemente de o auditor ser interno ou 
externo, é imprescindível que o profissional seja 
comprometido com a verdade em seus afazeres e, 
principalmente, que mantenha sigilo a respeito das 
informações das empresas, muitas das quais têm 
peso estratégico para a sobrevivência do negócio. 
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O MERCADO DE TRABALHO PARA OS 

PROFISSIONAIS DE AUDITORIA 

Nunca na história houve um período com tanta 
variedade e quantidade de empresas, e, 
consequentemente, de demanda para auditores de 
todas as áreas. 

Essa alta oferta de corporações gera concorrência 
para todos os tipos de empresa, o que, por sua vez, 
exige das organizações um trabalho com o mínimo de 
erros possível. 

O trabalho do auditor entra nesta alta demanda por 
aprimorar processos, tanto para a saúde da empresa 
quanto para a atração de investidores e parceiros e o 
aumento da credibilidade com bancos e fornecedores. 

O mercado está aquecido para o profissional de 
auditoria, abrangendo tanto profissionais que 
desejam trabalhar internamente em empresas quanto 
para auditores que desejam abrir suas próprias 
empresas de consultoria. 

Há também possibilidade para quem deseja atuar no 
setor público, seja em empresas públicas ou de capital 
misto, seja ainda em órgãos públicos de natureza 
contábil, como a Receita Federal e os Tribunais de 
Contas. 
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COMO TRABALHAR COM AUDITORIA: 

O QUE O PROFISSIONAL DEVE TER 

2±iln;; 

Conhecendo o processo de auditoria e toda a sua 
importância para o mercado e o bom funcionamento 
das empresas, fica clara a necessidade de certas 
habilidades comportamentais e de uma boa 
capacitação técnica para atuar na área. 

Em relação às competências comportamentais, as soft 
skills, muito é exigido do auditor. Isso porque ele 
trabalha diariamente com temas sensíveis às 
empresas, como fluxo de caixa, questões contábeis e 
legislação; portanto, deve reunir diferentes 
habilidades comportamentais e de conduta. Entre as 
principais estão: 

• Princípios éticos;
• Organização e gestão de tempo;
• Capacidade de trabalhar sob pressão;
• Empatia;
• Resolução de conflitos;
• Trabalho em equipe;
• Flexibilidade, e;
• Comunicação.
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CONCLUSÃO 

Finalizamos este material enfatizando a importância 
da atividade de auditoria e do auditor para as 
empresas. Ao longo do conteúdo abordamos o 
conceito de auditoria, seus tipos, especificações e 
benefícios; o papel e as atribuições do auditor, o 
mercado de trabalho para profissionais de auditoria, 
as "Big Four" da Auditoria e, finalmente, como 
trabalhar na área. 

No momento atual da sociedade, de relações sociais, 
políticas e econômicas interligadas globalmente e em 
constante mudança, é indispensável que as 
companhias cuidem de seus processos com atenção e 
dedicação, e a auditoria é parte crucial disso. 

Por isso, agradecemos o seu interesse neste material e 
esperamos vê-lo(a) em breve novamente! 

Se você deseja trabalhar com auditoria e está em 
busca de uma especialização de referência, com 
conteúdo robusto, reconhecimento acadêmico e de 
mercado e amplas possibilidades de networking e 
valorização profissional, convidamos você a conhecer 
a Pós-Graduação EAD em Auditoria da FECAP. 

Com aulas inteiramente online e tutoria especializada 
durante todo o curso, a Especialização FECAP 
promove uma formação completa e proveitosa para o 
aluno, na qual é formado um elo entre o aluno, o curso 
e o tutor, possibilitando o gerenciamento do tempo 
da maneira mais adequada ao discente. 

Acesse nosso site para conhecer a Pós-Graduação EAD 
em Auditoria da FECAP ou entre em contato com um 
consultor educacional para ter mais informações. 
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