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Resumo 

O presente artigo analisa e apresenta as potenciais contribuições da Auditoria 
Externa na detecção de fraudes, mostrando aspectos relevantes do ponto de vista 
técnico que tendem a solucionar melhor os erros, comparando entrevista realizada 
com profissionais de renome na auditoria externa apresentando os resultados 
qualitativos dos questionários analisados, a escolha do método qualitativo se 
configurou a mais adequada uma vez que visa-se apresentar os vários pontos de 
vista dos auditores externos entrevistados equiparando sua experiência prática aos 
conceitos e teorias abordados na pesquisa bibliográfica. Com isso, objetivou-se 
estreitar as concepções teóricas já bastante difundidas no meio contábil às 
diferentes realidades relatadas pelos profissionais de Auditoria Externa. Foi 
levantado também a diferenciação entre erro e fraude, onde observou-se ser de 
suma importância para o desenvolvimento de toda a pesquisa, visto que erro possui 
um caráter não intencional, ao passo que fraude possui o caráter intencional de 
quem realiza a prestação de informação contábil. Assim foi possível observar as 
potenciais contribuições da Auditoria Externa e sua viabilidade em todos os âmbitos 
empresariais, ficando notório que a intervenção Externa tem um caráter mais 
impessoal e por conseguinte apresenta um grau maior de confiabilidade. 

 

Palavras chave: Auditoria Externa, erro e fraude 

Considerações Iniciais 

O presente artigo se propõe analisar a contribuição da Auditoria Externa na 

detecção de fraudes, através de estudo de caso, analisando pontos de vista de 

profissionais de renomado saber contábeis. Pretende-se ainda, observar o 



   
 

2 
 

cumprimento das obrigações tributárias, trabalhistas e sociais em diversos âmbitos 

de uma empresa, investigando quais elementos estratégicos fluem mais na prática 

da auditoria, notabilizando assim, esse mercado cada vez mais emergente e 

necessário.  

Um dos maiores problemas enfrentados pelas empresas atualmente é a 

clareza e confiabilidade das informações contábeis, fator esse decisivo na tomada 

de decisões e planejamento dos rumos que serão seguidos por ela. Assim, é 

evidente que quanto maior a impessoalidade na apuração dos dados, maior será a 

confiabilidade destes. Dessa forma, a Auditoria Externa pode ser uma solução 

prática para tais questões, mensurando por exemplo, até que ponto as informações 

são precisas e quais o risco de uma contabilidade deficitária? 

Surgem então uma gama de problemas que envolvem os riscos de auditoria, 

que podem ser elencados: quando seria viável a intervenção da auditoria Externa? 

Quais os métodos mais indicados? Qual o grau de confiabilidade das informações 

prestadas? E se nas informações obtidas, houve erro ou fraude? Todos esses 

questionamentos nortearão os rumos a serem tomados pela empresa, de maneira 

que as informações serão o embasamento sólido para as medidas adotadas 

futuramente pelos gestores. 

A partir disso, surge então um novo aspecto para o problema investigado 

nesse artigo. Ao se considerar a fraude, desde um simples furto de ativo, até 

manipulações financeiras e contábeis complexas que, além de comuns, são 

questões notadamente relevantes e que tem se tornado cada vez mais importante 

aos olhos dos investidores, administradores de empresas, órgãos reguladores e 

outros participantes do mercado, pretende-se então, investigar se essas questões  
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seriam sanadas com a intervenção do auditor independente, haja vista, não estar 

vinculado corporativamente a nenhum interesse escuso que se lhe pudesse ser 

atribuídas.  

Nesse aspecto, é sabido que a Sociedade empresarial nos dias atuais, exige 

que a função da Auditoria seja cada vez mais uma alternativa de mediação na 

análise de determinadas situações, proporcionando às empresas que se submetem, 

uma análise direcionada acerca de possíveis fraudes e atos ilegais, ou mesmo de 

impropérios tributais que possam surgir, seja por inadequação, ou mesmo 

inexperiência, contribuindo para uma avaliação multifacetária nas organizações, 

com um intuito de melhor prover as relações tributárias e orçamentárias, 

FERREIRA, 2009. Dessa forma, a Auditoria em sua natureza e função, tem que ser 

aclarada para que possa responder de forma adequada às expectativas de seus 

beneficiários. 

Dessa forma, o presente artigo apontará, através de comparações, seja de 

mercado, seja de técnicas de contabilidade e ainda de pareceres profissionais, 

mostrando procedimentos usuais que regulam os serviços e que podem ser 

aplicados em todas as esferas empresarias, bem como o entendimento das normas 

relativas à execução dos trabalhos e a emissão do relatório de auditoria contribuindo 

para o meio acadêmicos em novas pesquisas, para  a sociedade em geral e ao fisco 

para que estes tenham no trabalho da auditoria independente, uma aliada na 

obediência à correta aplicação das leis tributárias e das normas contábeis. 

Referencial Teórico 

De acordo com Alberton (2002), a palavra Auditoria tem sua origem vinda 

do latim “audire” que significa “ouvinte” aquele que ouve. Para os ingleses este 
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termo foi rotulado como auditing, denominando a tecnologia contábil como revisão, 

exame, correção, ajuste. Dessa forma, a auditoria em sentido latu, desempenha, 

dentre vários papéis, o de examinar minunciosamente os dados obtidos nas 

empresas, no sentido de examinar e corrigir os desajustes. 

A origem da auditoria, segundo Marcondes (2003) aconteceu na Inglaterra 

que no passado, como dominadora dos mares e do comércio, precisava realizar 

exames nos seus investimentos mantidos fora dos seus ambientes locais, pois 

estavam começando a disseminar investimentos nos mais diversos países e locais. 

As primeiras auditorias possuíam o nome de “auditorias corretivas” e tinham o 

intuito de detectar apenas fraudes e desfalques para a verificação da honestidade 

dos administradores. Os proprietários buscavam se assegurar de que seus 

colaboradores estavam controlando de uma forma correta as suas contas, para que 

não faltasse nenhum bem e que as demonstrações financeiras, fossem exatas, para 

tanto, essas auditorias visavam o controle de todas as operações e também 

registros contábeis, Aguirre (2002). 

Salienta-se que no final do século XIX, nos EUA a profissão de auditor 

assume uma devida importância, pois naquela época as empresas que faziam 

transações nas Bolsas de Valores, começam a se sentir obrigadas a buscar 

profissionais que lhes dessem maior credibilidade perante as demonstrações 

contábeis. Alberton (2002) afirma que, assim como a história da contabilidade, a 

história da auditoria remonta uma época bastante antiga: 

Europeu, surgiram as associações de profissionais que realizavam 

auditorias. A história do surgimento da auditoria na idade média teve como 

fato marcante a necessidade do Clero em dirigir os empreendimentos da 

Igreja Católica. Segundo Magalhães et al (2001, mediante a colocação de 

títulos mobiliários no mercado, o Vaticano foi ...era antes de Cristo, na 

antiga Suméria, e nas províncias Romanas, no primeiro século depois de 
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Cristo. Na idade média, no Continente a organização que contraiu a 

primeira dívida pública (p. 27). 

 

 

No Brasil, com o crescimento das empresas, a população passa a criar um 

interesse maior pela economia e isso faz com que ele sofra uma maior impulsão. 

Para Jund (2002), 

...apesar de formalmente organizada em 26 de março de 1957, 

quando formado o Instituto de Contadores Públicos no Brasil, em São 

Paulo, a auditoria foi oficialmente reconhecida apenas em 1968, por 

ato do Banco Central do Brasil. O poder público foi de fundamental 

participação da difusão da Auditoria no Brasil por meio das diversas 

leis que obrigaram a existência da Auditoria e da figura do Auditor 

Independente. 

 

Nos anos 50 o Brasil criou o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social e nessa mesma época as indústrias multinacionais, em especial 

as automobilísticas, começaram a se fixar no país. O país vivia “os anos de ouro do 

governo JK”. Também nessa época se deu as mais profundas discussões sobre a 

Contabilidade Gerencial, a Contabilidade Financeira e por fim as técnicas de 

Auditoria, CARVALHO (2004). 

O marco que regulou a atividade somente ocorreria a partir de 1965 e seria 

fortalecido, em 1976, quando da necessidade de trazer recursos ao mercado 

acionário fez com que o governo brasileiro adotasse uma série de medidas 

institucionais, dentre elas a criação da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, 

autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, formada para disciplinar e 

estabelecer medidas de atuação no mercado de valores mobiliários. PORTAL DO 

INVESTDOR, (2017). 

Para Andrezo (2004), dentre as mais diversas atribuições surge a 

competência para disciplinar e fiscalizar as atividades de auditoria das companhias 
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abertas. “Isso possibilita maior fidedignidade das informações e maior segurança 

para os investidores.”   No mesmo ano a Lei nº 6.404 – Lei das Sociedades por 

Ações – estabeleceu a obrigatoriedade da Auditoria Independente para as 

Sociedades e as demonstrações contábeis de grupo que incluem sociedades.  

Posteriormente, em 1997, a resolução nº 820, do Conselho Federal de 

Contabilidade, aprovou a NBC T 11 – Padrões para Auditoria Independente das 

Demonstrações Contábeis. 

Tais medidas antecipam alguns referenciais teóricos, tais como: “em 

situações nas quais predomina o financiamento via mercado de capitais, a 

evidenciação deve ser mais clara para fornecer informações ao grande 

número de acionistas que se encontram dispersos no mercado”. (Lopes op. 

Cit, p. 64) 

 

Desde então, o exercício da Auditoria, quanto ao ensino acadêmico da 

disciplina se consolidaram no país cumprindo seus respectivos papéis: O primeiro 

foi de se pronunciar sobre a adequação das demonstrações contábeis publicadas, 

no que diz respeito aos seus aspectos mais relevantes. O segundo, procurando 

ensinar aos universitários os fundamentos e técnicas utilizadas no exercício da 

profissão. 

A Lei 4.728/651 criou os Bancos de Investimentos, bem como as Bolsas de 

Valores e as Sociedades de Valores Mobiliários. Nesse mesmo período o Banco 

Central do Brasil definiu as sociedades anônimas de capital aberto, incentivando os 

registros nas Bolsas de Valores. O mercado de capitais se regulamenta em um 

momento de crescimento econômico no país.  

Na década de 90 o BACEN – Banco Central do Brasil na tentativa de 

minimizar ocorrências futuras de caráter similar adota medidas relacionadas às 
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atividades de Auditorias e cria a Resolução nª 2.267, de 29/03/96 que dispõe sobre 

a auditoria independente das instituições financeiras e demais entidades; a Circular 

nº 2.676 de 10/04/96 que fala das normas complementares fixadas na Resolução 

anteriormente citada e a Lei 9.613 de 03/03/98 que dispõe sobre os crimes de 

lavagem ou ocultação de bens. Desde então, outras normas vêm sendo criadas 

visando o aperfeiçoamento concomitante das práticas contábeis e de auditorias no 

país. HICKMAN (2010) 

A título de demonstração, apresentamos alguns conceitos atuais de auditoria. 

Para Attie (1998, p. 25), “a auditoria é uma especialização contábil voltada a testar a 

eficiência e a eficácia do controle patrimonial implantado com o objetivo de 

expressar uma opinião sobre determinado dado”. De acordo com Sá (1998, p. 25) a 

Auditoria  

(...) é uma tecnologia contábil aplicada ao sistemático exame de registros, 

demonstrações e de quaisquer informe 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 ocorrido, quer por ocorrer ou prospectados e diagnosticados. 

 

MARCONDES (2003) salienta que o principal objetivo de uma auditoria reside em 

emitir pareceres adequados sobre as demonstrações financeiras, sempre de acordo 

com os princípios mais comumente 5 aceitos. Ainda de acordo com o autor, um 

outro objetivo, não menos importante sobre a auditoria, é auxiliar a administração no 

processo de implementação de estratégias gerenciais, tais como: 

- Assistências aos processos de planejamentos, execução e controle das operações 

empresariais; 

- Assessorar nas implementações de tecnologias gerenciais, tecnologias de 
materiais, tecnologias de industrias e dos processos; 

- Detectar fraudes, desfalques e promover a investigação a ponto de quantificar os 
efeitos nos resultados dos negócios; 

- Prevenir fraudes e erros relevantes em tempo. MARCONDES (2003, p. 4) 
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Para uma conceituação mais abrangente para Franco & Marra (2001) a 

auditoria é um conjunto de todos os elementos de controle do patrimônio 

administrado, os quais compreendem registros contábeis, papéis, documentos, 

fichas, arquivos e anotações que compreendem a veracidade dos registros e a 

legitimidade dos atos da administração, bem como sua sinceridade na defesa dos 

interesses patrimoniais. 

Para deixar claro a importância da ligação entre uma e outra a Auditoria 

Interna, também é objeto importante para que a Auditoria Externa funcione com total 

excelência. Por isso faz-se necessário conceitos e objetivos da mesma. A Auditoria 

Interna é a especialização contábil voltada à garantia de qualidade, transparência e 

segurança dos controles internos implantados com o fim de resguardar o patrimônio 

dos acionistas, cuja estrutura está diretamente ligada ao setor interno da empresa 

auditada. LIMA (2008).   

As Normas Internacionais de Auditoria conceituam a Auditoria Interna por 

meio da seguinte citação, IBRACON (1998) 

É uma atividade de avaliação organizada dentro de uma entidade, como 

um serviço para a entidade. Suas funções incluem, entre outras coisas, 

examinar, avaliar e monitorar a adequação e eficácia dos sistemas 

contábeis e de controle interno. 

 

A Auditoria, por tratar-se de função do profissional contábil, é regulamentada 

pelas Normas Brasileira de Contabilidade emitida pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) em conjunto com outras autarquias que regulam as atividades 

de mercado financeiro como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco 

Central (BACEN). Esta norma foi ratificada e publicada pelo Conselho Federal de 
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Contabilidade (CFC) por meio da Resolução CFC 78-/95, e conceitua Auditoria 

interna como órgão superior, ou seja, de apoio aos gestores em suas funções sobre 

os ativos da empresa. HICKMAN (2010) 

Diante do exposto, percebe-se que para a Auditoria Interna, o conhecimento 

e a avaliação do controle interno é a base principal do desenvolvimento dos seus 

trabalhos. Tal fato, justifica a importância do conhecimento e correta análise do 

conceito de controle interno e como este se relaciona com o trabalho de detecção e 

fraudes executado pela Auditoria Interna. 

Em se tratando do principal foco deste trabalho, salientamos que as fraudes 

não são privilégios somente da nossa época, época atual, mas de épocas 

passadas, pois as fraudes são tristes fatos que vêm se perpetuando pela história do 

homem e de suas civilizações. As fraudes provocam além de altas perdas 

financeiras, outras consequências por demais devastas. No ambiente de trabalho, 

por exemplo, provocam um clima de insegurança e desconfiança entre os 

funcionários e suas chefias. No âmbito da direção geral da empresa, provocam 

suspeitas e desconfianças sobre a capacidade de gestão de seus administradores. 

No âmbito externo, maculam a imagem da organização junto ao público consumidor.  

De acordo com os Bell e Jonhs (1942) os principais objetivos de um 

programa de auditoria, giram em torno da detecção e fraudes, pois através de uma 

auditoria é que se pode verificar as contas de uma empresa com a finalidade de 

determinar qual a sua posição financeira e o resultado de suas operações para que 

se possa comunicar o resultado dos exames aos proprietários, acionistas, gerentes 

ou a quem de interesse.  
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Corroborando as afirmações sobre auditoria e fraudes, Sá (2000), destaca 

alguns importantes objetivos relacionados à auditoria dentre eles, a comprovação 

através de registros sobre a exatidão dos fatos patrimoniais, a comprovação da 

propriedade dos mesmos na identificação dos fatos, uma interpretação mais crítica 

acerca dos exames que se procederam, a demonstração para o governo sobre o 

patrimônio e a importante proteção contra o acontecimento de fraudes. 

Dessa forma, há de se fazer uma investigação qualitativa para analisar, com 

base no que foi exposto, as contribuições da Auditoria Externa, visando estreitar a 

teoria à prática, sob a ótica dos profissionais que já atuam no mercado, abordando 

toda a problemática levantada, para tanto, o presente se vale da pesquisa 

qualitativa apresentada a seguir. 

Metodologia 

Para o desenvolvimento do presente artigo foi utilizado a pesquisa 

bibliográfica referente ao tema proposto, como salienta, Arango (2011) А pesquisa 

bibliográfica é o passo inicial para а construção efetiva de um protocolo de 

investigação, quer dizer, feita а escolha de um assunto é necessário а revisão 

bibliográfica do tema proposto bem como a catalogação dos principais pontos 

levantados na investigação. Posteriormente houve uma aproximação dos dados 

levantados. A escolha do método qualitativo se mostrou mais eficaz, uma vez que a 

Pesquisa qualitativa é um tipo de método de investigação de base linguístico-

semiótica usada principalmente em ciências sociais, onde costumam-se considerar 

técnicas qualitativas todas aquelas diferentes à pesquisa estatística e ao 

experimento científico. Isto é, entrevistas abertas, grupos de discussão ou técnicas 

de observação de participantes, ARANGO (2011). Assim, após a realização das 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metodologia_de_pesquisa_estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia_cient%C3%ADfica
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entrevistas, cabe lembra aqui que para sigilo dos entrevistados, serão atribuídos 

nomes fictícios, a saber AUDITOR 1 E AUDITOR 2 e por fim, foi realizado analise 

desses depoimentos coletados e todo o material foi documentado em forma de 

artigo científico que segue para apreciação. 

 

Análise e resultado das entrevistas 

Em entrevista ao AUDITOR 1, acerca da importância da auditoria externa, 

este afirma que a Auditoria garante condições de certeza para os stakeholders da 

sociedade. Dado os diversos níveis de integração e abrangência de usuários 

(Bancos, fornecedores, clientes, governo, acionistas etc.) que se relacionam com a 

empresa, muitas vezes essa relação se preconiza na confiança de geração de 

resultado e prosperidade do negócio. 

Assim, ainda segundo ele, pode-se observar é mais confortável confiar nas 

sociedades auditadas com parecer positivo sobre sua administração, a acreditar em 

informações que não foram atestadas com critérios já reconhecidos dos auditores 

independentes. Ter o parecer de auditores independentes proporciona uma 

percepção menor de risco, como consequência, novas oportunidade se tornam 

disponíveis para a sociedade, como por exemplo, menor onerosidade nas 

captações de recursos junto às instituições financeiras.  

Indagado sobre o mesmo aspecto, o AUDITOR 2 acrescenta que, além dos 

fatores elencados, a auditoria externa é uma forma independente, sem vínculos 

empregatícios, o que faz com que a empresa não obtenha informações e análises 

globalizadas das questões sem os possíveis vícios devidos aos vínculos 

empregatícios que possam ocorrer, como por exemplo uma auditoria imprecisa, pois 
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o auditor é autônomo em relação à empresa que está prestando o serviço, pode 

então analisar os fatores e apresentar um relatório totalmente impessoal, com base 

apenas nos dados levantados. 

Um aspeto abordado na entrevista foi acerca de como os relatórios 

elaborados pelo auditor pode garantir confiabilidade à empresa que o contrata, o 

AUDITOR 1, esclarece que “os papéis de trabalho são basicamente ferramentas de 

padronização, proporcionam a integralidade das análises e facilidade de 

interpretação dos dados” (grifo nosso) de maneira que, ao surgirem indícios de 

irregularidades, esses devem ser reportados aos responsáveis e seus superiores na 

empresa, com o objetivo de sanar os vícios e apurar a responsabilidade pelas 

irregularidades. 

Para ele, a elaboração dos papéis de trabalho destina à vários objetivos, mais 

em especial, quando diz respeito a detecção de fraudes, registram as evidências 

levantadas durante o período auditado. Dessa forma, com base nessas evidências, 

tem-se um norteamento das medidas cabíveis e que serão melhor conduzidas.  

Nesse ponto, se faz mister saber a diferença entre erro e fraude, uma vez 

que todo o trabalho do auditor irá demandar essa ideia para que seja reportado aos 

líderes das empresas que contrataram a auditoria. Para tanto, AUDITOR 2 afirma 

que: 

Normalmente, a fraude possui indícios de ocultação de provas, 

falsificação e outros crimes. O erro têm um caráter de evidenciação 

mais prático, até mesmo no relacionamento com a pessoa envolvida 

no erro, percebe-se uma positividade na abordagem o erro pode estar 

associado a questões interpretativas, falta de treinamento e omissão 

de responsabilidades. No caso da omissão torna-se necessário uma 

investigação de culpabilidade, que pode caracteriza-la como Fraude, 

que seria o caso de omissão de ações face a riscos já identificados em 

relatórios e memorandos formais. 
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(AUDITOR 2, 2017 - 

grifo nosso) 

 

 

Nota-se que a diferenciação é salutar pois implica diretamente, um em crime 

de responsabilidade, cabendo à empresa, inclusive a representação jurídica em 

desfavor dos responsáveis, de maneira tal que o relatório do auditor servirá como 

prova técnica nessas apurações. Já no caso de erro, basta que seja encaminhado 

para as devidas correções. Sobre o mesmo aspecto, AUDITOR 1, acrescenta o fato 

de ser ou não ser intencional, atribuindo à fraude a questão da intencionalidade da 

ação, ou seja, houve uma manipulação de dados, enquanto que no erro pode 

simplesmente ter passado despercebido, ou ainda ser fruto de uma análise não tão 

minuciosa e criteriosa. 

A partir dessas considerações pode-se então analisar os demais fatores da 

auditoria externa, como a possibilidade ou não da identificação de fraude, para o 

AUDITOR 2, quando eleitos lançamentos para os testes de auditoria fundamentados 

na amostragem e relevância, valida-se os números, busca-se a evidência formal 

para contabilização. Assim, com base em pressupostos formais tem-se uma 

ferramenta bastante confiável que são os relatórios. Nesse mesmo sentido, 

acrescenta, que é possível identificar por meio dos relatórios contábeis e 

financeiros, analisando suas distorções e variações não usuais, ou seja, aquelas 

que se observa inesperada e fora dos parâmetros. Isso porque, nas próprias 

palavras do Auditor 1, “negócios fraudulentos deixam lastro na contabilidade. 

Especialmente nas contas de disponibilidades”. 

Outro aspecto fundamental da entrevista, ao ser questionado de o papel do 

auditor Externo pode contribuir para a gestão estratégica da empresa, AUDITOR 1 
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afirma que, o respaldo proporcionado pelo parecer proporciona confiança da direção 

da companhia no direcionamento da estratégia global. Além disso a percepção do 

usuário da informação auditada é mais confiante. AUDITOR 2 acrescenta ainda que 

durante a execução dos trabalhos, a Sociedade através dos apontamentos 

realizados pela Auditoria pode aprimorar sua governança corporativa.    

Dessa forma, em tom de fechamento da entrevista, foi indagado acerca das 

observações pessoais dos auditores entrevistados sobre o parecer do auditor na 

valoração da empresa, estes responderam que o parecer técnico proporciona 

segurança. Valoriza o trabalho e patrimônio da empresa envolvida, e facilita nos 

casos de interesse de aquisição da empresa. Visto que há respaldo da qualidade da 

informação e controles contábeis. Nesse âmbito, AUDITOR 2, conclui que atestar o 

nível de conformidade às normas das demonstrações contábeis da Sociedade, e se 

apresentam adequadamente uma situação econômica, financeira e patrimonial.  

Por fim, constata-se que as Leis do mercado nacional e internacional que 

cada vez mais forçando as empresas a dar prioridade à gestão que tenha como 

primazia a credibilidade e a transparência e encorajar investimentos nos mercados 

de capitais. Isso porque o mercado e a própria lógica das relações de câmbio e 

mercadológica são autorreguláveis, pautadas cada vez mais na confiança que seus 

atores e clientes têm entre si, apontando cada vez mais para o potencial da 

Auditoria Externa. 

Considerações finais 

Com base nas questões levantadas nesse trabalho, acerca do risco de uma 

contabilidade deficitária, pode-se evidenciar que mesmo que se apresente então 

uma série de problemas que envolvem os riscos de auditoria, quanto viabilidade a 
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intervenção da auditoria Externa, os métodos mais indicados, o grau de 

confiabilidade das informações prestadas e se houve erro ou fraude, todos esses 

questionamentos, como visto, podem ser sanados com o auxílio da Auditoria 

Externa e as informações serão o embasamento sólido para as medidas adotadas 

futuramente pelos gestores. 

O estudo concluiu que são inúmeros os benefícios da auditoria Externa 

dentre os quais fica claro o diagnóstico técnico dos rumos a serem tomados pela 

empresa que contratam esse tipo de serviço para que possam adequar e corrigir os 

vícios que apresentam, assim ela permite um parâmetro a ser seguindo que 

norteará a empresa envolvida. 

Há também através do parecer técnico do auditor que garante credibilidade 

ao relatório feito e que aumentará o nível de confiança dos clientes e investidores, 

uma vez que contarão com a transparência e idoneidade da empresa aumentando a 

lucratividade e a visão da própria empresa nas demandas de mercado. Além disso, 

as empresas não serão penalizadas por possíveis erros e fraudes que por ventura 

possam ocorrer. 

As entrevistas realizadas contribuíram bastante para a solidez da pesquisa, 

uma vez que foi possível observar o ponto de vista de auditores que já realizam o 

trabalho de auditoria externa há diversos anos, fomentando assim, o que se 

esperava o benefício que a auditoria externa traz para as empresas que lançam 

mão dessa alternativa tão corrente no meio empresarial atualmente. 

Foi possível abordar também a diferença conceitual e prática entre erro e 

fraude, contribuindo para as tomadas de decisão e investigação dos responsáveis, 

no caso de fraudes. Dessa forma, ao reportar aos líderes esses podem com total 
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propriedade tomar os rumos necessários e devidos, a fim de minimizar os erros e 

maximizar as decisões tomadas para sanar as irregularidades. 

Por fim, é uma área emergente e que como tal demanda novos e constantes 

estudos, uma vez que os mercados mudam e as necessidades das empresas 

também, ficando constatado que a Auditoria Externa contribui incisivamente para 

uma análise global dos resultados, dados e estatísticas das empresas, agregando 

valores e corrigindo erros e fraudes, tornando a empresa mais confiável a nível de 

mercado e cada vez mais bem quista do ponto de vista social. 

Por óbvio que essa questão não se esgota exclusivamente em um artigo 

científico, uma vez que ainda demanda uma profunda investigação a respeito do 

tema, posto que as variáveis são abundantes e complexas, de maneira tal, que este 

trabalho lança mão para futuras investigações, dando uma contribuição significativa 

para o estudo das influências da Auditoria Externa na organização das empresas e 

para o próprio estudo da Contabilidade no geral, simbolizando um passo a mais no 

conhecimento científico e acadêmico. 
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