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RESUMO
Este trabalho tem como intuito apresentar a profissão de Auditoria Contábil, desde
a formação necessária para o profissional, bem como o processo de auditoria nas
empresas e suas áreas de atuação. O objetivo dessa pesquisa é conhecer suas
áreas de atuação e métodos utilizados por auditores contábeis. A pesquisa foi
feita com embasamento teórico e base em livros e artigos digitais atuais. A
Auditoria tem como objetivo analisar e estudar os procedimentos, rotinas e
operações de uma entidade. De acordo com a legislação, algumas empresas,
como instituições financeiras, de seguros e de capital aberto, são obrigadas a
realizar a auditoria. O processo de auditoria é dividido em etapas, com reuniões
periódicas, análise de documentos e atividades. Ao concluir, o auditor emite um
relatório, parecer apontando as irregularidades e, a partir disso, o auditor vai
sugerir ações para corrigir falhas. Após ações corretivas, é feita uma nova
avaliação de efetividade, garantindo a qualidade para a entidade. Esse processo
de auditoria pode ser divido em setores, como auditoria contábil, auditoria
financeira, auditoria fiscal e tributária, entre outras. Existem dois tipos de auditoria,
a auditoria interna e a auditoria externa: Na primeira, o profissional, que possui
vínculo empregatício com a empresa, tem como objetivo avaliar e implementar
controles internos. A auditoria externa é realizada por auditores independentes,
sem nenhum vínculo com a empresa auditada, em que o objetivo é analisar as
demonstrações daquela empresa e conferir se realmente são fidedignas. Para ser
um auditor independente, o profissional precisa possuir bacharelado em Ciências
Contábeis, ter registro no Conselho de Contabilidade (CRC), e ser aprovado no
exame de qualificação do Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI).
Para o processo de auditoria, o profissional precisa ter domínio da área e seguir
as obrigações exigidas em lei, para garantir qualidade no serviço e eficiência,
assim, prevenindo erros e fraudes, melhorando a credibilidade da entidade,
garantindo processos e relatórios, de acordo com a realidade da entidade,
passando transparência para a organização e investidores futuros.
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