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ORGANIZAÇÕES DE PEQUENO PORTE. 2018. 33. Trabalho de Conclusão de 

Curso Ciências Contábeis – Anhanguera Educacional, Niterói, 2018. 

 

RESUMO 

 

A auditoria externa é de grande importância para as organizações de pequeno porte, 

o registro de Fraude e erro em empresas cresce a cada dia, por isso a importância 

do auditor externo em todas as organizações. O auditor externo se torna cada dia 

uma ferramenta importante na detecção e descoberta de fraude e erro nas 

organizações. O trabalho buscou verificar os principais aspectos que contribuem 

para o aparecimento de erros e fraudes nas organizações, devido ao aumento de 

fraudes nas organizações, as fraudes contábeis têm grande repercussão nos meios 

de comunicação, tornando-se primordial os procedimentos de auditoria externa, 

além de proporcionar confiabilidade nas demonstrações financeiras. Entender o 

processo de auditoria externa e seus conceitos; Conhecer a importância do Controle 

Interno para auditoria externa e Pesquisar a relevância da auditoria externa para a 

prevenção de erros e fraudes nas empresas. 

 

 

 

Palavras-chave: Controle Interno; auditoria externa; erros; fraudes. 

 

  



     
                                                                                                                                   

 
 

 
Simões, Victor Hugo. THE IMPORTANCE OF EXTERNAL AUDIT FOR SMALL 
BUSINESS ORGANIZATIONS. 2018. 33. Course Completion Work Accounting 

Sciences - Anhanguera Educacional, Niterói, 2018 

 

ABSTRACT 

External audit is of great importance to small organizations, the record of Fraud and 
error in business grows every day, so the importance of the external auditor in all 
organizations. The external auditor becomes an important tool in the detection and 
detection of fraud and error in organizations every day. The work sought to verify the 
main aspects that contribute to the appearance of errors and frauds in the 
organizations, due to the increase of frauds in the organizations, the accounting 
frauds have great repercussion in the means of communication, becoming primary 
the procedures of external audit, besides provide reliability in the financial 
statements. Understand the process of external audit and its concepts; Know the 
importance of Internal Control for external auditing and Research the relevance of 
external audit for the prevention of errors and fraud in companies. 
 
 

 

Key-words:  Internal control; external audit; errors; frauds 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa abordou o tema a importância da auditoria externa para as 

organizações de pequeno porte, o registro de Fraude e erro em empresas cresce a 

cada dia, por isso a importância do auditor externo em todas as organizações. O 

auditor externo se torna cada dia uma ferramenta importante na detecção e 

descoberta de fraude e erro nas organizações. As organizações privada ou pública 

são alvos de fraude, principalmente as empresas públicas, fraudes em documentos 

e desvios de verbas, produtos, e falta de fiscalização de um auditor externo na 

gestão de recursos financeiros. O ano de 2017 foi um ano complexo, as fraudes 

evoluíram, atingindo empresas privadas e públicas tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos emergentes, colocando as empresas diante de novos desafios.  

Porem em uma empresa bem administrada, organizada e principalmente com 

uma boa auditoria externa a chance de ocorre fraude e mínima. E importante que as 

organizações se tornem cada dia mais exigente e seletivo nas suas escolhas de 

funcionários. Por conta dessa enorme ocorrência de fraudes, a empresa tem que 

conhecer quem são seus funcionários. O serviço de auditoria externa tem melhorado 

a cada ano que se passa procurando minimizar a ocorrência de fraude. A auditoria 

externa busca descobrir os fatos que estão ocorrendo, busca também aqueles que 

ainda irão ocorrer buscando resultados que possam contribuir para a correção de 

fraude. 

Este tema foi selecionado, por tratar da importância da auditoria externa nas 

organizações devido ao aumento de fraudes nas organizações, as fraudes contábeis 

têm grande repercussão nos meios de comunicação, tornando-se primordial os 

procedimentos de auditoria externa, além de proporcionar confiabilidade nas 

demonstrações financeiras. Com a situação em que se vive é extremamente 

necessária à presença de um auditor dentro da empresa com as exigências e 

necessidades do mercado, tornando-se primordial os procedimentos de auditoria 

externa na detecção de fraudes. 

O problema desta pesquisa consiste em: A auditoria externa com o passar dos 

anos vem agregando valor nas organizações diante de um cenário de fraude nas 

demonstrações contábeis. De este modo pretender-se responder a seguinte 

questão: Como a auditoria externa tornou- se importante ferramenta para 

Identificação de fraudes nas organizações? 
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O objetivo principal deste estudo buscou Demonstrar os procedimentos de 

auditoria externa nas organizações e possui como objetivos secundários: Entender o 

processo de auditoria externa e seus conceitos; Conhecer a importância do Controle 

Interno para auditoria externa e Pesquisar a relevância da auditoria externa para a 

prevenção de erros e fraudes nas empresas. 

 A metodologia desta pesquisa caracteriza-se em uma pesquisa Bibliográfica A 

pesquisa bibliográfica foi desenvolvida em diversas etapas. Após a escolha do tema, 

definição do levantamento bibliográfico preliminar e formulação do problema. Através 

da leitura do material bibliográfico dos últimos 18 anos. Dos autores CREPALDI, 

ATTIE, A partir de então, avançou-se para a leitura analítica dos textos 

selecionados, identificando as idéias-chave, hierarquizando-as e sintetizando-as. Por 

fim, e de forma mais complexa, as leituras foram interpretadas, sendo relacionadas 

entre si e com o problema a ser resolvido pela pesquisa, consolidando o raciocínio e 

os argumentos a partir de elementos bem definidos. A pesquisar serão compostos 

por livros, revistas, artigos entre outros. O levantamento realizado por meio da 

fundamentação teórica leva-se a obter informações de suma importância para 

realização deste trabalho. 
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2. AUDITORIA EXTERNA E SEUS CONCEITOS  

 

Escolher um conceito universal para Auditoria não e uma tarefa simples. A 

maioria dos autores escreve sobre uma das diversas especializações da matéria, e 

no momento da definição, acaba privilegiando a auditoria interna ou a auditoria 

externa. 

Segundo Franco (2001, p.26), a definição de Auditoria é: 

 

A técnica contábil que através de procedimentos específicos que lhe são 
peculiares aplicados no exame de registros e documentos, inspeções e na 
obtenção de informações e confirmações, relacionadas com o controle do 
patrimônio de uma entidade – objetiva obter elementos de convicção que 
permitem julgar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com os 
Princípios Contábeis Geralmente Aceitos e se as Demonstrações 
Financeiras deles decorrentes refletem adequadamente a situação 
econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período examinado e 
as demais situações nelas demonstrados. 

 

 

A auditoria surgiu na Inglaterra, como a Inglaterra era dominadora do 

comércio precisavam fiscalizar seus investimentos mantidos fora do seu país, pois 

estavam tento investimentos nos mais diversos países e locais. 

Aguirre (2002), fala que e impreciso a origem da auditoria. Pois o mesmo 

acredita ter surgido com diversos trabalhadores italianos, ate mesmo por 

prestadores de serviços dos comerciantes. 

No surgimento das auditorias possuía o nome de “auditorias corretivas” o 

intuito de detectar apenas fraudes. Os donos das lojas queriam ter certeza e que 

seus funcionários estavam controlando corretamente as suas contas, para ter a 

certeza que não ia faltar nenhum bem e as demonstrações financeiras iriam ser 

exatas, por tanto, essas auditorias tinham o controle de todas as operações também 

além dos registros contábeis.  

Conforme afirmação de Alberton (2002), a história da auditoria e de uma 

época antiga:  

 

a) o crescimento de empresas cuja complexidade e ramificações tornaram 
impossíveis aos administradores controlar todos os atos de seus 
subordinados;  
b) o aparecimento cada vez em número maior das sociedades abertas;  
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c) a utilização, sempre crescente, de capitais de terceiros por parte das 
empresas, principalmente de financiamentos de entidades particulares e 
empréstimos junto ao público;  
d) o crescimento da importância do imposto de renda – baseada no 
resultado do exercício – na receita pública de muitos países; d) o controle – 
cada vez maior do poder público sobre as empresas particulares e 
entidades que exercem atividades relacionadas com o interesse público;  
e) a exportação de capitais, ou seja, a instalação de subsidiárias de 
empresas multinacionais, exigindo a fiscalização e o controle das atividades 
dessas subsidiárias. Igualmente, a associação de multinacionais com 
empresas locais, gerando o interesse das alienígenas em controlar seu 
investimento (p.44). 

 

 

 

Segundo Silva (2002), A auditoria pode ser externa, realizada por profissional 

ou empresa independente contratado somente para realizar auditoria, não possuindo 

nenhum vínculo com a empresa que o contratou,podendo atuar, no campo de 

natureza governamental ou privada. 

 
A auditoria independente ou auditoria externa como popularmente e 

conhecida chegou ao Brasil no fim do século XIX, grandes empresários passaram a 

observar oportunidade de negócios no Brasil. Com isso passou a ter investimentos 

internacionais no país. 

 

Crepaldi (2000) define a auditoria externa como: 

 
Constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a 
emissão do parecer sobre a adequação com que estes representam a 
posição patrimonial e financeira, o resultado das operações, as mutações do 
Patrimônio Líquido e as origens e aplicações de recursos da entidade 
auditada consoante as normas brasileiras de contabilidade (p. 48). 

 

 

Para Jund (2001), “a auditoria externa é uma das técnicas utilizadas pela 

contabilidade, ou seja, aquela destinada a examinar a escrituração e demonstrações 

contábeis, a fim de confirmar sua adequação” (p.26). A auditoria externa confirma a 

veracidade de dados obtidos através das escriturações contábeis. 

Por isso deve ser contrato um auditor sem vinculo com a empresa auditada 

para não ter risco de acontecer fraudes, as funções realizadas são determinadas por 

um contrato pré-estabelecido. 
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Segundo Crepaldi (2000,p.49), “a auditoria externa é executada por 

profissional independente, sem ligação com o quadro da empresa. Sua intervenção 

é ajustada em contrato de serviços”  

 

Desta forma, como citado anteriormente, o auditor externo tem que ser um 

profissional sem qualquer vínculo com a empresa, sua função é fazer um trabalho de 

forma totalmente profissional e não pessoal. 

 

   Segundo Almeida (1996, p.32):  

 
 
 

O auditor externo deve examinar as demonstrações contábeis de acordo 
com as normas de Auditoria geralmente aceitas; portanto, não é seu. 
objetivo principal detectar irregularidades (roubos, erros propositais, etc.); 
conquanto essas possam vir a seu conhecimento durante a execução do 
serviço de Auditoria. (...) cumpre ressaltar que durante a execução do 
serviço de Auditoria o auditor externo tem acesso a muitas informações 
confidências da empresa (salários, sistema de apuração de custos, sistema 
de produção, política de vendas, etc.) Como qualquer outro profissional, o 
Auditor externo deve manter sigilo dessas informações, mesmo dentro da 
própria empresa. Como medida de sigilo profissional, o auditor externo não 
deve permitir que terceiros tenham acesso a seus papéis de trabalho sobre 
a empresa. 

 

 

O auditor deverá ter conhecimento preliminar do que será auditado, após 

realiza avaliação, junto à administração da organização, sabendo das dificuldades 

das operações e do grau de exigência requerido, para a realização da auditoria 

nesta empresa, o auditor poderá avaliar se estará capacitado a assumir esta 

responsabilidade pela auditoria a ser realizada.  

O profissional auditor devera evidenciar esta avaliação feita de modo a ser 

comprovados prudência e zelo nos serviços prestados. O auditor externo tem que ter 

absoluta independência, não pode aceitar imposições da empresa, os 

procedimentos adotados em realização da Auditoria, E em suas conclusões finais. 

 

Os auditores não são responsáveis pelo fracasso da empresa auditada, E 

nem a responsabilidade de ter emitido um parecer com informação “manipulada com 

dados falsos”, essas responsabilidades e dos responsáveis da empresa auditada.  

 

Segundo afirma Juan Del CID (1994, p.17), 
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A importância de alguns fracassos empresariais acompanhados de 
irregularidades na apresentação da informação contábil e financeira 
referente à empresa tem conseguido macular a imagem de objetividade e 
independência do auditor e tem sensibilizado a opinião pública, 
fundamentando sérias dúvidas sobre a capacidade profissional dos 
auditores e da responsabilidade que se espera que assumam diante de 
seus atos e omissões 

 

 

Ao detectar fraude ou erro, O profissional auditor tem obrigação de comunicar 

à administração da empresa ao qual está auditando, é sugerindo medidas corretivas. 

À administração da empresa, fica responsável por tomar providências cabíveis para 

que não exista ocorrência de erros e fraudes, e casso tenha ocorrido erro ou fraude 

tomar as providencias para que não ocorra novamente, por isso a importância de um 

rigoroso controle interno. 

 

 

QUADRO 1: PUNIÇÕES AOS FRAUDADORES 

 

Fonte: ALMEIDA, M.C. Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: Atlas, 1996. 
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A auditoria existe em diversas formas, De acordo com a finalidade e os fins 

que se destina. Sem caráter habitual definida, todas as vezes que for ser feita 

auditoria nas organizações, exige completo processo de ambientação dos auditores 

na empresa que será auditada, de modo que os auditores posam tem um 

conhecimento da empresa, de como ela funcionar, é como e o ambiente para os 

funcionários. Esta ambientação pode auxiliar o planejamento do profissional auditor. 

Existem diversas formas de auditorias e áreas de atuação, se destacar as seguintes 

auditorias. 

 

 Auditoria para acautelar interesses de acionistas e investidores; 

 Auditoria para controle administrativo; 

 Auditoria para apurar fraudes e erros; 

 Auditoria para concessão de crédito; 

 Auditoria para apurar o valor real do patrimônio líquido da empresa; 

 Auditoria para cumprimento de obrigações fiscais; 

 Auditoria para atender a exigências legais; 

 Auditoria para confirmar a exatidão das demonstrações contábeis. 

 
 

 

2.1 O PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
De acordo com Crepaldi (2000), Pode ser considerado um programa de 

auditoria o plano de trabalho executado. No planejamento, consideram-se, as 
características da auditoria e da empresa a ser auditada. 
 

Franco (2001,p.297), Através do programa de auditoria, Saberá quais os 
procedimentos serão aplicados.  
 
 

O programa deve ser traçado de tal forma a permitir que as respostas sejam 
anotadas em seguida às questões formuladas, constituindo-se assim, num 
importante papel de trabalho, que serve como registro do serviço executado, 
dos procedimentos aplicados e dos que não se levaram a efeito porque 
foram considerados não aplicáveis. Como papel de trabalho, o programa 
tem, também, o mérito de permitir que outro auditor faça sua revisão. 

 

 

A formular do programa deve ser de fácil visualização, de modo que outro auditor 

possa observá-las claramente, Ás respostas deve ser claras e objetivas. 
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Franco (2001,p.297) Informar que os programas devem ser flexíveis para 

caso necessário possam ocorrer alterações, de acordo com as circunstâncias 

observadas: 

 

 

Haverá casos em que os controles internos se revelam de tal modo 
excelentes que dispensam a aplicação de grande numero de 
procedimentos. Entretanto, o reverso poderá também acontecer, 
aconselhando a aprofundar mais as verificações... 
 
...o auditor deverá estudar acirradamente as condições da empresa e 
elaborar o programa adequado. Será preferível, entretanto, pecar pelo 
excesso do que por escassez, pois é mais fácil não aplicar um 
procedimento, por ser desnecessário, do que acrescentá-lo no decorrer do 
trabalho, correndo o risco de omiti-lo. 

 

 

 

O auditor tem que observar profundamente as condições de cada área 

pesquisada sendo necessário um estudo maior em determinadas áreas, nada deve 

ser deixado de lado até mesmo os procedimentos que ele acha desnecessários 

devem ser criteriosamente analisados antes de serem descartados. É de suma 

importância que o auditor tenha total apoio e ajuda no conhecimento da empresa, 

através do Controle Interno. 
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3. IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO PARA AUDITORIA EXTERNA 

 

 

A economia brasileira no ano de 2018 passa por transformações que afetam 

diretamente as organizações, O Controle Interno é elemento indispensável é 

fundamental para as organizações, pois implementa junto com a auditoria externa 

um processo de detecção de fraudes ou erros e implementação de correções. 

 

Almeida (1990, p.26), “o controle interno representa em uma organização o 

conjunto de procedimentos, métodos ou rotinas com os objetivos de proteger os 

ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução 

ordenada dos negócios da empresa”. 

O controle interno é um planejamento de todos os métodos tomados por uma 

empresa, com o propósito de salvaguardar os ativos da mesma, fornecer ajuda 

quando preciso com dados contábeis, a fim de evitar fraudes, erros, crises internas. 

 

O comitê de procedimentos de Auditoria do Instituto Americano dos 

Contadores Públicos Certificados, AICPA, conceitua o controle interno como: 

 

 

O controle interno compreende o plano de organização e os conjuntos coordenados dos 

métodos e medidas, adotados pela empresa para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão 

e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a 

adesão à política traçada pela administração. (ATTIE, 1998, p. 110). 

 

 

Em uma organização, o controle interno representa o conjunto de 

procedimentos, métodos de proteger os ativos, o controle interno ele e responsável 

por produzir dados confiáveis para auxiliar o trabalho do auditor externo, alem de 

verificar se as normas das empresas esta sendo seguida pelos funcionários. 

 

 

Os funcionários das entidades são os grandes responsáveis pela eficiência 

dos controles internos, para Attie (1998, p. 113): 
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Um sistema de controle interno implica que os funcionários tenham 
liberdade de atuação na execução de seus compromissos para buscar 
melhores resultados. Contudo, para evitar que esses mesmos 
funcionários exorbitem em suas funções e possam tirar benefícios em 
seu próprio proveito e causarem, deste modo, prejuízos a entidade 
social, por erros intencionais ou dolosos, um adequado sistema de 
controle interno limita a prática desses atos e possibilita que estes não 
permaneçam arquivados definitivo. 

 

Com confiança no controle interno, o auditor pode terá condição de avaliar as 

demonstrações contábeis, levando em consideração o custo x benefício. O papel da 

auditoria não e só evidenciar as fraudes, mas com o auxilio do controle interno, cria 

praticas a fim de evitar fraude e erro, e não apenas identificar os fatos já realizados. 

 

Segundo Attie (1998, p. 126), “a eficiência do sistema de controle interno 

como um todo deve permitir detectar não somente irregularidades de atos 

intencionais, como também erros de atos intencionais”. 

Podemos citar diversos controles, todos a fim de ajudar a melhorar o controle 

interno que tem objetivo de impedir distorções, erros e irregularidades, permitindo 

maior segurança e agilidade do auditor. 

 

Peter e Machado (2003, p. 25) Princípios  de controle interno  são: 
 
 
Relação custo/benefício: consiste na minimização da probabilidade de 

falhas/desvios quanto ao atendimento dos objetivos e metas. Este conceito 

reconhece que o custo de um controle não deve exceder aos benefícios que possa 

proporcionar; 

 

Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários: a eficácia dos 

controles internos está diretamente relacionada com a competência e integridade do 

pessoal. Assim, é imprescindível que haja uma política de pessoal que contemple; 

 

Delegação de poderes e determinação de responsabilidades: visam 

assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, fazendo-se necessário um 

regimento/estatuto e organograma adequado, onde a definição de autoridade e 

conseqüentes responsabilidades sejam claras e satisfaçam plenamente às 
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necessidades da organização; e manuais de rotinas/procedimentos claramente 

determinados, que considerem as funções de todos os setores do órgão/entidade; 

 

Segregação de funções: a estrutura de um controle interno deve prever a 

separação entre as funções de autorização ou aprovação de operações e a 

execução, controle e contabilização das mesmas, de tal forma que nenhuma pessoa 

detenha competências e atribuições em desacordo com este princípio; 

 

Instruções devidamente formalizadas: para atingir um grau de segurança 

adequado é indispensável que as ações, procedimentos e instruções sejam 

disciplinados e formalizados através de instrumentos eficazes, ou seja, claros e 

objetivos e emitidos por autoridade competente; 

 

Controles sobre as transações: é imprescindível estabelecer o 

acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e operacionais, objetivando que 

sejam efetuados mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade do 

órgão/entidade e autorizados por quem de direito; 

 

Aderência às diretrizes e normas legais: é necessária a existência, no 

órgão/entidade, de sistemas estabelecidos para determinar e assegurar a 

observância das diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e procedimentos 

administrativos internos. 

 

A administração da empresa é responsável pelo estabelecimento do sistema 

de controle interno, pela verificação de se está sendo seguido pelos funcionários, e 

por sua modificação, no sentido de adaptá-lo às novas circunstâncias. 

Todos têm responsabilidades e as atribuições dos funcionários ou dos setores da 

empresa devem ser claramente expostos, de preferência por escrito, mediante o 

estabelecimento de manuais internos de organização. 

 
Controle Interno refere-se não apenas às funções de contabilidade e finanças, 

mas sim a todas as operações de uma empresa. E o responsável pelo correto 

funcionamento do controle interno são todos os funcionários, desde os 

colaboradores ate a alta administração. 
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Quadro 2: Funções de controle e seus riscos 
 

FUNÇÃO DE CONTROLE RISCO 

Não é feita concorrência para compra de materiais Compras poderão estar 
condições desvantajosas 

sendo feitas a preços ou 

Trabalho em regime de horas extras não é aprovado 

antecipadamente 

Pagamento de horas extras desnecessárias 

Compras de materiais são providenciados 

independentemente das necessidades de produção 

Compras de materiais em excesso relativamente às 

necessidades a curto prazo 

 Fonte: Santi (1988, p. 86) 

 

 

Os Controles Internos se dividem em duas categorias: 
 

Controles Administrativos 
 

Controles Contábeis 
 

 

Controles internos contábeis: 
 

Sistemas de conferências, aprovação e autorização; 

Segregação de funções (pessoas que têm acesso aos registros contábeis não 

podem custodiar ativos da empresa); 

Controles físicos sobre ativos; 

Auditoria interna. 

 

Controles administrativos: 
 

Análises estatísticas de lucratividade por linha de produtos; 

Controle de pessoal; 

Treinamento de pessoal; 

Estudos de tempos e movimentos; 

Análise das variações entre os valores orçados e os incorridos; 
 

 

Segundo Attie (1998, p. 126), “a eficiência do sistema de controle interno 

como um todo deve permitir detectar não somente irregularidades de atos 

intencionais, como também erros de atos intencionais” 

O controle interno permite menor ocorrência de erros e fraudes e facilita o 

trabalho da auditoria evitando ocorrências danosas ao patrimônio. Muitos erros e 

fraudes no Brasil quase nunca eram percebidos por causa da inflação, mas com a 
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definição da moeda, este problema foi acabando e se tornando cada vez mais visível 

para as empresas. 

 

Para Andrade (1999, p.131), “a fraude pode ser caracterizada como resultado 
de irregularidades e atos ilegais praticados contra a empresa, com manifesta 
intenção de autor”. 

 

Como demonstra Almeida (1996), o auditor executa os seguintes passos em 

sua avaliação de controle interno: 

 

Levanta o sistema de controle interno; 

Verifica se o sistema levantado é o que está sendo seguido na prática; 

Avalia a possibilidade de o sistema revelar de imediato erro e irregularidades; 

Determina tipo, data e volume dos procedimentos de auditoria. 
 

O controle interno com um funcionamento adequado e bem utilizado previnem 

a fraude e minimizam os riscos de erros e irregularidades, a eficiência do sistema de 

controle interno permitir detectar não somente irregularidades de atos intencionais, 

como também erros de atos não intencionais. 

 

A auditoria pode amenizar a ocorrência de erros e fraudes, conforme Franco 

(2001, p. 26): 

 

Não se pode também julgar que a auditoria torna impossível a existência de 
erros e fraudes na escrituração ou nos atos da administração, mas deve-se 
admitir que ela apenas reduz essa possibilidade. Para que sua eficiência 
fosse total, seria necessário que se procedesse à revisão integral de todos 
os registros da empresa, bem como se fiscalizassem todos os atos de seus 
funcionários e administradores, o que é impraticável. Mesmo a revisão 
integral dos registros não impede a existência de fraudes, pois estas podem 
decorrer de fator não contabilizados. 

 

Quando ocorre a suspeita de erro ou fraude em uma empresa, pode-se 

contratar o serviço de auditoria, neste caso é uma auditoria específica visando ao 

exame integral dos registros e controle relativos a determinado elemento patrimonial 

(FRANCO, 2001, p. 28). 

 

Almeida (1996), o auditor executa os seguintes passos em sua avaliação de 

controle interno: 
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 Levanta o sistema de controle interno; 

 Verifica se o sistema levantado é o que está sendo seguido na prática; 

 Avalia a possibilidade de o sistema revelar de imediato erro e irregularidades; 

 Determina tipo, data e volume dos procedimentos de auditoria. 
 

 

Concluir-se que o Controle Interno refere-se a todos os aspectos das 

operações de uma empresa. não apenas aos aspectos relacionados às funções de 

contabilidade e finanças, os responsáveis pelo funcionamento do controle interno 

são todos os funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  PREVENÇÃO DE ERROS E FRAUDES NAS EMPRESAS 
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É um problema comum e crescente, decorrente do enriquecimento dos 

valores éticos, morais e sociais e, principalmente, da ineficácia dos sistemas de 

controles internos. Os fatores que motivam as pessoas a cometerem fraude podem 

ser classificados em três aspectos: 

Oportunidade para cometê-la e escondê-la;  

Pressão por dificuldades financeiras; e. 

Racionalização do entendimento sobre a falta cometida. 

 

Para a NBC T11 - IT – 03, que trata da fraude e do erro, a fraude pode ser 

caracterizada por: 

 

I-Manipulação, falsificação ou alteração de registros ou documentos, de modo a 

modificar os registros de ativos, de passivos e de resultados;  

II- Apropriação indébita de ativos;  

III -Supressão ou omissão de transações nos registros contábeis;  

IIII -Registro de transações sem comprovação; e.  

IIIII- Aplicação de práticas contábeis indevidas (CFC, 1999, p. 207). 

 

Segundo Perez Junior (1998, p.23) “o risco da ocorrência de um erro, em uma 

empresa com um bom sistema de controle interno, é muito menor do que em uma 

empresa com um sistema de controle interno ruim”. 

Fraude: ato intencional. Envolve dolo para obtençao de vantagem injusta ou ilegal. 

Erro: ato não intencional. Desatenção, desconhecimento, má interpretação. 

 

 

De acordo com Sá (2000, p.19): 

 

Erro pode ser fruto da desídia ou ignorância, neste caso considerado como 

invito; são os ilícitos denominados culposos e têm sua origem na: 

negligência quando não é aplicado um procedimento prescrito na lei, ou em 
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uma ordem superior; imperícia que é a incapacidade para o desempenho da 

tarefa; imprudência que é a ausência de cautela, precaução; e desídia que é 

a preguiça, indolência, inércia, negligência. 

 

 

 

Auditoria Integral e uma das ferramentas nos combates a fraude, esta sempre 

procurando, reunir provas, verificando todos os documentos da empresa. A fim de 

detectar fraudes, a auditoria integral pode entrevistar os colaboradores da empresa 

e terceiros. 

 

O auditor Externo deve conhecer diversas possibilidades de fraudes conforme 

Sá (1982, p.16). “é necessário um Auditor  saber como analisar as possibilidades de 

Ocorrência de fraudes, para identificar os seus indícios, sendo esse 

conhecimento,condição essencial para sua formação profissional”. 

 

A área contábil e a principal em pratica de fraude, a contabilidade tem a 

função de demonstrar através de números todo o bem da empresa, além de 

controlar o patrimônio da mesma, Através disso pessoas podem agir de má 

intenção, desviando ativos, passivos contingentes, dados ou informações. A fim de 

ser beneficia de alguma forma. 

 

Gomes (1998) divide as motivações dos fraudadores em categorias, sendo 

estas: 

Viver acima de seus padrões de renda; 

Incontrolável desejo de ganhos pessoais; 

Dívidas; 

Relação próxima com clientes ou fornecedores; 

Sentimento de que pagar não faz parte de suas responsabilidades; 

Atitudes de desafio em relação às normas estabelecidas; 

Ter prazer ao quebrar sistemas; 



 29 

Gostar de jogo ou apostas; 

Famílias separadas ou pressão do cônjuge. 

 

O auditor ao começar auditoria de fraudes ou erro contábil, é importante 

procurar e prestar atenção, aos seguintes pontos: 

 

Omissão de lançamentos em registros. 

Lançamentos falsos em registros.   

Anotações falsas em registros. 

Erros nos cálculos em registros.  

Destruição ou "perda" de documentos.  

Falta de documentos. 

Existência de documentos falsos.  

Alteração de documentos originais.  

Duplicidade de documentos ou lançamentos.  

Falta de depósitos bancários ou caixa. 

Aumentos repentinos de custos ou despesas médias 

Diminuição repentina de receitas médias.  

Pagamentos irregulares ou fictícios. 

Manutenção de dois jogos de livros de registro. 

Rasuras e espaços brancos nos registros. 

 

Existem muitas maneiras de ocorrência de fraudes, podem ocorrer em todas 

as áreas de uma empresa, porem elas estão relacionadas diretamente com as 

atividades rotineiras das instituições. Caixa, estoques e duplicatas a receber, possui 

um maior índice de fraudes.   

 

 

 

 

 

                              Quadro 3: Principais fraudes 
 

CONTA TIPOS DE FRAUDES 



 30 

 

CAIXA 

- Funcionários fantasmas em folha de pagamento; 

- Compras com notas frias; 

- Comissões pagas sobres vendas não realizadas; 

- Pagamento de reparos e conservação obtidos por notas de oficinas mecânicas; 

- Duplo lançamento em caixa de um mesmo pagamento; 

- Pagamento de combustíveis feito com notas de favor de postos de gasolina; 

- Venda de bens por valor muito maior, mas registrados por valor mais baixo; 

- Juros pagos a fornecedores simulando pagamento atrasado, que realmente foi feito 

em dia. 

ESTOQUES - Sub e superfaturamentos; 

- Adulterações de qualidade; 

- Consideração de bens usados como se fossem novos; 

- Notas de entradas por valores certos em reais mas, por quantidades erradas; 

- Notas de saída por valores certos e quantidades erradas; 

- Subtração de mercadorias com adulteração de saldos; 

- Vendas de mercadoria com o preço muito inferior ao real para beneficiar pessoa 

ligada; 

- Compras de mercadoria por valor notoriamente superior ao de mercado; 

- Cálculos adulterados na computação de notas de entradas e saídas; 

- Baixa de mercadorias como obsoletas quando na realidade estavam sem qualquer 
defeito. 

DUPLICATAS A 

RECEBER 

- Recebimento da duplicata sem a baixa; 

- Emissão de duplicata sem venda real; 

- Emissão de duplicata por valor notoriamente inferior ao da venda; 

- Renovação de duplicata sem a realidade da operação; 

- Endosso falso; 
- Duplicata vencida há muito tempo e considerada como a receber. 

Fontes: Adaptado de Sá (2007) 

 

Serpa (2002, p. 57): diferencia erro de fraude, em contabilidade, do seguinte 

modo:  

 

É preciso fazer distinção entre fraude e erro, em contabilidade. Fraude é 
uma ação premeditada para lesar alguém. O erro é uma ação involuntária, 
sem o intuito de causar dado. Embora possam ocorrer sobre os mesmos 
fatos e documentos (balanços, balancetes, livros comerciais etc.) são de 
características diferentes. 

 

 

Observam-se os conceitos de fraude e erro, são conceitos distintos, na fraude 

há uma predisposição a causar algo que venha prejudicar alguém ou que a pessoa 

que esta cometendo a fraude quer alguma coisa, e, o erro é involuntário e decorre 

de enganos ou falha humana. 

 

Outros tipos de fraude são acesso não autorizado a computador, avaliação de 

crédito fraudulenta, cobranças falsas ou infladas. As fraudes podem ser classificadas 

em três categorias: 

 

Corrupção, que são os conflitos de interesse, o suborno, as gratificações 
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ilegais e a extorsão econômica; 

A apropriação indébita dos ativos da empresa, o caixa, o inventário e todos os 

outros ativos; 

A manipulação de demonstrações contábeis e informações. 

 

Boynton (2002: p, 78) Define fraude conforme a SAS número 82, que trata de 

fraudes em auditoria de demonstração contábil, as fraudes podem ser classificada a 

dois tipos de distorções:  

 

Distorções relacionadas com a preparação fraudulenta de demonstrações 

contábeis. 

Distorções relacionadas com apropriação indébita de ativos. 

 

Também pode classificar fraudes de acordo com o evento que a originou. As 

fraudes que impactam as atividades da Auditoria externa poderão assim ser 

divididas: 

 

Fraudes Contábeis 

Fraudes Financeiras 

Fraudes no Controle Interno 

 

 

fraude e erro, são conceitos bem distintos, na fraude a pessoa sabe o que 

esta fazendo e cometer a fraude para ter vantagem em algo, o erro é involuntário e 

ocorre da própria condição humana, sujeita à falhas e enganos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo visa a importância da auditoria externa em uma organização, 

destacando o papel do auditor como peça fundamental para o processo de 

identificação de possíveis fraudes e erros, e como e fundamental a ajudar do 

controle interno para a identificação auxiliando o auditor externo. 

A auditoria externa é de suma importância nas organizações devido o 

aumento de fraudes nas organizações, as fraudes contábeis tem grande 

repercussão nos meios de comunicação, tornando-se primordial os procedimentos 

de auditoria externa, além de proporcionar confiabilidade nas demonstrações 

financeiras. 

Com a situação em que se vive é extremamente necessária a presença de 

um auditor dentro da empresa com as exigências e necessidades do mercado, 

tornando-se primordial os procedimentos de auditoria externa na detecção de 

fraudes. 

O objetivo principal foi alcançado, pois profissionais da área de auditoria, 

controle interno e pesquisadores utilizem-se das informações que foram exploradas 

ao longo do trabalho, tenham um total conhecimento a detecção e combate à fraude 

organizacional. E que estudantes possam utilizar como objeto de estudo. 
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