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RESUMO 

SANTIAGO, Angelo Kenji Yamada. A Percepção da Administração das Empresas de 
Pequeno e Médio Porte sobre a Carta de Recomendação de Auditoria. 80 f. 
Dissertação (Mestrado) – Pós-graduação em Controladoria e Finanças Empresariais, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019. 

 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender a percepção da administração de 
pequenas e médias empresas, sobre a utilidade de um dos produtos de um trabalho 
de auditoria: A carta de recomendação do auditor entregue a administração. Por 
meio de uma pesquisa quantitativa e qualitativa de caráter descritivo e exploratório, 
foi realizada uma análise de 108 cartas de recomendações de 54 empresas 
diferentes no estado de São Paulo, as quais tiveram anos consecutivos de auditoria, 
bem como entrevistas com profissionais da área e administradores de empresas de 
pequeno e médio porte que receberam a carta de controle interno. Para análise dos 
dados coletados foi utilizada a ferramenta Microsoft Excel. De uma forma geral, 
notou-se que todas as 54 empresas se utilizaram de alguma forma das 
recomendações feitas pela auditoria, regularizando assim, boa parte das 
inconsistências identificadas. Além disso, notou-se que a auditoria e as 
recomendações podem sim ser utilizadas como ferramentas de gestão, através do 
controle das atividades, revisão de procedimentos, prevenção de fraudes, 
apontamento de falhas e inconsistências e no auxílio da empresa a se atualizar 
sobre mudanças nas legislações contábeis, tributárias e trabalhistas. Em relação ao 
atendimento das recomendações observou-se que as empresas PME, apesar de 
possuírem o desejo de adotar a maioria das recomendações e estarem em ordem, 
possuem certas limitações relacionadas a sua estrutura e a falta de recursos. Por 
fim, notou-se que as empresas PME atuam nos limites do mercado em termos de 
recursos e que durante uma auditoria, as recomendações que envolvam âmbitos 
mais estratégicos e gerenciais, que agilizem e aperfeiçoem processos contínuos 
dessas empresas são bem recebidos pela administração. Diante desse contexto, 
concluiu-se que as empresas de pequeno e médio porte geralmente observam as 
recomendações como algo positivo, utilizando boa parte das recomendações para a 
gestão de sua empresa e “filtrando” as recomendações que de alguma forma não 
condizem com a realidade estrutural e de recursos das empresas de pequeno e 
médio porte.  

 

Palavras-chave: Auditoria. Recomendação. Pequenas e Médias Empresas. PME. 
Ferramenta de Gestão. Contabilidade.  

  



ABSTRACT 

SANTIAGO, Angelo Kenji Yamada. The Perception of the Administration of Small 
and Medium Enterprises on the Letter of Recommendation of Audit. 80 f. Dissertation 
(Master degree) - Post-graduation in Controllership and Business Finance, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019. 

 

The purpose of the present research was to understand the perspective of the 
administration of a small and medium-sized company on the usefulness of one of the 
products of an audit work: The auditor's letter of recommendation submitted to the 
administration. Through a descriptive and exploratory quantitative and qualitative 
research, an analysis of 108 letters of recommendations from 54 different companies 
in the state of São Paulo was carried out, companies in which had consecutive years 
of audit. As well as interviews with professionals in the field and administrators of 
small and medium-sized companies that received the letter of recommendation. For 
the analysis of the data collected, the Microsoft Excel tool was used. In general, it 
was noted that all 54 companies used some of the recommendations made by the 
auditors, thus regularizing many of the identified inconsistencies. In addition, it was 
noted that the audit of the financial statements and recommendations can be used as 
a management tool, through the control of activities, review of procedures, to prevent 
frauds, failure and inconsistencies and to help the company to get updated on 
changes in accounting, tax and labor regulations. Regarding compliance with the 
recommendations, it was observed that small and medium size companies, despite 
having the desire to adopt most of the recommendations and become an organized 
corporation, have certain limitations related to their structure and lack of resources. 
Finally, it was noted that small and medium size companies operate within the limits 
of the market in terms of resources and also that during the audit, strategy and 
management recommendations that may improve the processes and speed 
procedures of these companies are well received by the administration. Given this 
context, it was concluded that small and medium-sized companies generally observe 
the recommendations in a positive way, using good part of the recommendations for 
the management of their company and "filtering" recommendations that somehow do 
not fit the structural reality and resources of small and medium-sized enterprises. 

 

Keywords: Auditing. Recommendation. Small and Medium Enterprises. SME. 
Management tool. Accounting. 
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1.      INTRODUÇÃO 
 

A prática da auditoria atual provém do final do século XVIII na Inglaterra como 

consequência das transformações econômicas ocorridas no período da Revolução 

Industrial (Perez, 2011). Nesse período de desenvolvimento econômico surgiram os 

métodos e procedimentos de auditoria para suprir a necessidade de controlar e 

proteger o patrimônio das grandes empresas na época. 

No Brasil, em decorrência das multinacionais que se instalaram no país nos 

meados da década de 1950, foram surgindo as firmas de auditoria independente. As 

firmas de auditoria principalmente dos Estados Unidos trouxeram todas as técnicas 

a serem aplicadas para o controle dessas multinacionais (Perez, 2011). Em outras 

palavras, a auditoria originou-se da necessidade de controlar grandes companhias, 

seja pelo próprio administrador, ou pelo governo.  

No entanto, apesar de ser uma realidade mais frequente nas sociedades de 

grande porte, a auditoria pode ser utilizada por empresas de pequeno e médio porte. 

Conforme Spillari, auditar uma Pequena e Média Empresa (PME) é uma nova 

fronteira para os profissionais:  

Na União Européia, as PME chegam a 28 milhões. Nos Estados Unidos, a 
20 milhões. No Brasil, as PME estão em número de 6 milhões. Esse é o 
tamanho do potencial campo de trabalho adicional para auditores e 
contadores. (SPILLARI, 2013, online). 

As empresas de menor porte que desconhecem os serviços de auditoria 

estão deixando de utilizar uma importante ferramenta de controle e gestão que 

poderia impulsionar o crescimento dessas empresas no mercado. De acordo com o 

IBRACON (2015, online), a auditoria tem uma função estratégica dentro da empresa, 

que contribui para a preservação e geração de valor na companhia, ao auxiliar as 

ações de gestão de riscos, controle interno e conformidade dos processos. 

O trabalho de auditoria tem como seu principal objetivo segundo as Normas 

Brasileiras de Auditoria-NBC TA 200, (BRASIL, 2016, online), aumentar o grau de 

confiança de suas demonstrações contábeis. Todavia, de acordo com o NBC TA 265 

(BRASIL, 2009, online), o auditor deve também incluir uma comunicação por escrito 

das deficiências significativas de controle interno, evidenciando assim, a descrição 

das deficiências, seus possíveis efeitos, riscos e a recomendação de melhoria para 

administração. 
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Por meio de uma carta de recomendação ou carta de controle interno, essa 

comunicação escrita de deficiências significativas aos responsáveis pela 

governança, reflete a importância desses assuntos e os auxilia a cumprirem suas 

responsabilidades de supervisão geral, como prevê a NBC TA 265 (BRASIL, 2009, 

online).  

Nesse contexto, este estudo investigou qual é a percepção da administração 

de pequenas e médias empresas sobre a carta de um dos produtos da auditoria 

independente que é a carta de recomendação do auditor. 

A teoria da contingência é a perspectiva teórica utilizada no estudo, 

considerando sua ênfase de que os fatores contingenciais sempre irão interferir e 

transformar o ambiente em que a organização está inserida. Dentre os fatores 

contingenciais mais importantes estão: a estrutura, a tecnologia e, 

fundamentalmente, o ambiente, dentre outros. (JUNIOR; FARIA; MONTEIRO, 2014, 

online). Sendo assim, a pesquisa analisa fatores contingenciais das recomendações 

como estrutura, porte, atividade, risco das recomendações entre outros que podem 

afetar ou não na regularização das recomendações dos auditores. 

 

1.1. QUESTÃO DE PESQUISA 

 

A auditoria é o segmento da contabilidade que se utiliza de técnicas e 

procedimentos para garantir a confiabilidade e a relevância das informações 

contábeis. Segundo a NBC TA 200: 

O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações 
contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão 
de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram 
elaboradas, em todos os aspectos (BRASIL, 2009, online). 

O auditor independente ou auditor externo tem como objetivo principal realizar 

o exame e a inspeção de documentos através de procedimentos técnicos em outra 

empresa para emitir um parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis, 

de acordo com as normas aplicáveis para a empresa. 

Por meio do processo de auditoria, a empresa busca um profissional, 

independente da organização, que lhe possa agregar a credibilidade exigida pelos 

usuários da informação. Geralmente, a auditoria independente é feita para atender à 
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exigência legal, a qual se fundamenta no interesse dos usuários externos à entidade 

auditada, que, por sua vez, não possui acesso nem controle dos atos e fatos 

ocorridos na entidade gerados a partir da tomada de decisões. (FRANCO; MARRA, 

2001).  

Diante dessa necessidade de se contratar um auditor com um conhecimento 

técnico, experiência profissional e que disponibilize de várias horas para executar 

um trabalho de auditoria, os honorários se tornam elevados. Entretanto, nem todas 

as empresas são obrigadas a realizar uma auditoria contábil conforme foi 

estabelecido pela lei 11.638/07 no art. 3º: 

Art. 3º: Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não 
constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de 
demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente 
por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários. (BRASIL, 2007, 
online). 

 

A lei 11.638/07 no art. 3º § único definiu as sociedades de grande porte como: 

Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos 
desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que 
tiver, no exercício social anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 
(duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$ 
300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) (BRASIL, 2007, online). 

 

A lei demonstra uma preocupação à luz de um princípio da contabilidade, que 

é o princípio da relevância, em que se deve analisar se a informação é relevante a 

ponto que o custo para a obter é menor do que o valor que a informação irá trazer 

para a entidade.  

Desouza e Awazu (2006) inferem que as PME normalmente não têm muitos 

recursos para gastar como terra, trabalho e capital. Elas devem fazer mais com 

menos. Nesse contexto a utilização sistemática do conhecimento das pessoas pode 

ser uma alternativa para obtenção de vantagem competitiva, pois, o conhecimento 

se multiplica quando é compartilhado, ao contrário do que acontece com terra, 

capital e trabalho (Nonaka; Takeuchi, 2008). Assim as PME deveriam se utilizar de 

uma ferramenta como a auditoria da forma mais ampla possível. 

Durante muitos anos a auditoria no Brasil foi vista com enfoque punitivo e era 

realizada somente por empresas quando obrigadas legalmente. No entanto, a 

mudança no contexto dos negócios fez com que a auditoria passasse a ser vista 
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como um instrumento que agrega valor aos processos empresariais proporcionando 

garantia aos stakeholders.1 Este contexto segundo Crepaldi (2010) fez com que 

empresas, mesmo desobrigadas legalmente passassem a contratar trabalhos de 

auditoria para certificar seus processos internos.  

De acordo com o NBC-TA 200, além de expressar a sua opinião sobre as 

demonstrações contábeis da empresa, o auditor também deve comunicar por escrito 

aos responsáveis pela governança as deficiências significativas no controle interno 

identificadas durante a auditoria. Nesse cenário as empresas PME conseguem 

garantir a confiabilidade de seus controles internos auxiliando na área da empresa 

de controladoria para a gestão da informação tanto para os seus usuários internos 

como para os seus usuários externos. Assim sendo, os trabalhos de auditoria 

externa culminam no “Relatório de Auditor Independente” e na “Carta de Controle 

Interno” ou “Carta de Recomendação”. 

O relatório do auditor independente contempla as suas responsabilidades, as 

responsabilidades da administração e principalmente a sua opinião sobre as 

demonstrações financeiras da empresa contratante.  Ao término da auditoria, 

através da carta de recomendação, o auditor deve comunicar, apropriadamente, aos 

responsáveis pela governança e a administração, as deficiências de controle interno 

que identificou durante a auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de 

suma importância para a empresa, de acordo com as NBC TA 265. (BRASIL, 2009, 

online). 

A carta de recomendação auxilia a administração a reconhecer as 

deficiências identificadas na auditoria que apresentem um risco seja de controle 

interno, contábil, fiscal, trabalhista ou operacional. Mas, os fatores contingenciais, 

estratégia, porte, setor de atuação, incerteza com relação às tarefas e tecnologia, na 

visão de Donaldson (1999), também são características organizacionais que 

refletem a influência do ambiente no qual a entidade está inserida.  

                                                           
1 Segundo o DICIONÁRIO FINANCEIRO (2019, online) “Stakeholder é um termo da língua 

inglesa que tem como significado "grupo de interesse", pois, são pessoas que possuem algum tipo de 

interesse nos processos e resultados da empresa”. 
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A Teoria da Contingência ou Teoria Contingencial ressalta que nas 

organizações “tudo depende” ou “tudo é relativo” de alguma coisa, não tendo nada 

de absoluto, e para que se alcancem os objetivos das organizações, as técnicas 

administrativas utilizadas devem se relacionar de forma funcional com as condições 

do ambiente, tecnologia, tamanho das organizações, estratégias e o ciclo de vida 

(Pereira; Rodrigues; Gessi, 2014).  

Assim, a percepção da administração das empresas foi observada nesse 

estudo sob a ótica da teoria da contingência, de forma que o atendimento das 

recomendações dos auditores, seja contemplado, também em conjunto com a 

estrutura, ambiente e outras características das empresas que possam influenciar 

nas decisões da administração.   

Diante a importância da utilização da carta de recomendação de auditoria 

como uma ferramenta de gestão e com base da teoria da contingência, surgiu a 

questão de pesquisa: Qual a percepção da administração de uma pequena e média 

empresa sobre a utilidade de um dos produtos de um trabalho de auditoria: A Carta 

de Recomendação entregue a administração? 

 

1.2. CONCEITO DE AUDITORIA CONTÁBIL 

 

Segundo ATTIE (2000, p.25) “A auditoria é uma especialização contábil 

voltada a testar a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado com o 

objetivo de expressar uma opinião sobre determinado dado”. Sendo assim, a 

auditoria serve como uma ferramenta de verificação da documentação, informação 

contábil e de demais registros, garantindo que as demonstrações contábeis foram 

elaboradas por meio de controles internos adequados, representando de maneira 

fidedigna a posição patrimonial e o desempenho econômico da empresa no período.  

De forma bastante simples, pode-se definir auditoria como “o levantamento, 

estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, operações, rotinas e 

das demonstrações financeiras de uma entidade” (CREPALDI, 2002, p. 23). Com 

base em tais conceitos pode-se dizer que auditoria tem função de controle, 

averiguação e identificação de falhas e possíveis fraudes por meio da obtenção e 

inspeção dos documentos das empresas. Na visão de FRANCO E MARRA (2001, p. 

28) a auditoria compreende o exame de documentos, livros e registros, inspeções e 
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obtenção de informações e confirmações, internas e externas, relacionados com o 

controle do patrimônio, objetivando mensurar a exatidão desses registros e das 

demonstrações contábeis deles decorrentes.  

Diante disso, o objetivo da inspeção das demonstrações é elaborar opiniões e 

um parecer sobre as mesmas, e desta forma assegurar que estejam preparadas de 

forma correta, contendo os resultados de suas operações, das origens, e aplicações 

dos recursos, sempre de acordo com os princípios fundamentais aplicáveis à 

contabilidade. Entende-se que a averiguação dos procedimentos, auxilia a 

administração não somente na aplicação das normas contábeis vigentes, como 

também na identificação de riscos em outras áreas. Hoog define auditoria como: 

O procedimento científico relativo à certificação dos elementos da riqueza 
aziendal, normalmente contabilizados nas fundações, associações, 
sociedades empresária e simples. Assegurando a credibilidade das 
informações das peças contábeis e a integridade do conjunto de bens e 
obrigações e da situação líquida, visa a minimização ou eliminação dos 
riscos fiscais, societários, ambientais, trabalhistas, previdenciários, 
sistêmicos ou não da ambiência. (HOOG, 2007, p.65). 

 

Observa-se que a auditoria serve também de forma consultiva sobre 

recomendações em diversas áreas das empresas, auxiliando o gestor na 

minimização de desperdícios, riscos e ainda no controle interno da empresa para as 

tomadas de decisões da administração. Para Almeida: 

Não adianta a empresa implantar um excelente sistema de controle interno 
sem que alguém verifique periodicamente se os funcionários estão 
cumprindo o que foi determinado no sistema ou se o sistema não deveria 
ser adaptado às novas circunstâncias. (ALMEIDA, 2009, p.70).   

 
Nota-se que a auditoria aliada às empresas tem seu papel de relevância 

como instrumento de gestão, analisando e detectando falhas passíveis de melhoria, 

através da emissão de sugestões e recomendações para a administração. E ainda 

na garantia de que os erros ou falhas identificadas na empresa auditada sejam 

sanados posteriormente.  

Salienta-se que independentemente da obrigatoriedade da auditoria, tal 

ferramenta pode e deve ser utilizada por empresas de diferentes pressupostos e 

objetivos econômicos e de diferentes tamanhos, deixando assim de ser uma área da 

contabilidade explorada somente por empresas de grande porte. 

 

1.3. OBJETIVO GERAL 
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Compreender a percepção da administração de uma pequena e média 

empresa sobre a utilidade da carta de recomendação do auditor externo. Assim 

sendo, averiguar quais as preferências, expectativas e as reações da administração 

de uma PME quanto as recomendações propostas pelo auditor independente. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

           Reunir as cartas de recomendações obtidas de pequenas e médias empresas 

e agrupá-las conforma sua natureza, riscos determinados pelo auditor e atividade da 

empresa. 

           Analisar a reincidência ou a regularização das recomendações em ano 

subsequente ao do primeiro relatório. 

           Entrevistar responsáveis pelo recebimento da carta de controle interno de 

auditoria, quanto às expectativas sobre as recomendações e sobre a regularização 

ou não das recomendações contidas no relatório. 

           Aplicar as técnicas de análise por meio da planilha eletrônica Microsoft Excel 

para gerir os dados amostrais. 

           Revisar a pesquisa científica quanto aos seus objetivos atingidos, de forma 

em que seja possível analisar o entendimento dos administradores sobre as 

recomendações e quais pontos de recomendação foram atendidos pelas empresas 

PME e quais os pontos que não foram regularizados. 

 

1.5. JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

 

Este estudo traz importantes contribuições para a literatura e para a prática de 

PME’s e para a auditoria contábil. 

A primeira delas é relativa à lacuna de pesquisa, pois são raros os estudos 

que trataram da carta de recomendação, principalmente, no Brasil. 

A segunda diz a respeito à forma de validar os impactos dessas cartas, que 

foram realizados com documentos que não estão acessíveis pelo público. 

A terceira contribuição permite uma visão de como os administradores agem 

em relação as recomendações que são realizadas pelos auditores, quais 



22 
 

recomendações são adotadas e qual é a escolha racional para o atendimento de 

certas recomendações e o não atendimento de outras. 

Os resultados desta pesquisa deverão também contribuir para a inserção de 

novos paradigmas quanto à realidade da auditoria independente no Brasil, em que 

esta deixa de ser uma ferramenta apenas das companhias de grande porte, se 

tornando uma ferramenta de controle, gestão, planejamento, supervisão e correção 

para qualquer entidade independente ao seu tamanho. 

 

2.   AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
2.1.    A REGULAMENTAÇÃO NA AUDITORIA NO BRASIL 

 

A profissão de auditoria e suas atividades no Brasil são regulamentadas pelas 

Normas Brasileiras de Auditoria-NBC TA, que estabelecem diretrizes a serem 

observadas e seguidas pelos auditores na execução de seus trabalhos, conforme foi 

estabelecido pela Resolução CFC Nº. 1.202/09: 

Art. 1º. Aprovar a NBC TA ESTRUTURA CONCEITUAL – “Estrutura 
Conceitual para Trabalhos de Asseguração”, elaborada de acordo com a 
sua equivalente internacional Estrutura Conceitual da IFAC. [...] 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor nos exercícios iniciados em ou após 
1º. de janeiro de 2010. (BRASIL, 2009, online). 

 

Essas normas são publicadas de acordo com pronunciamentos dos órgãos 

reguladores da profissão de auditoria: Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Instituto dos Auditores Independentes 

do Brasil (IBRACON), Banco Central do Brasil (BACEN), Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), etc. No Brasil, a 

principal norma de auditoria em vigor é a Resolução CFC nº 1203, de 27 de 

novembro de 2009 (Brasil 2009, online), em que é aprovada NBC TA 200, que trata 

dos objetivos gerais dos auditores independentes e a condução dos procedimentos 

da auditoria em conformidade com as normas de contabilidade:  

Esta Norma de Auditoria trata das responsabilidades gerais do auditor 
independente na condução da auditoria de demonstrações contábeis em 
conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nesta 
Norma e em outras normas elas estão substancialmente apresentadas pela 
sua sigla "NBC TA". Especificamente, ela expõe os objetivos gerais do 
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auditor independente e explica a natureza e o alcance da auditoria para 
possibilitar ao auditor independente o cumprimento desses objetivos. Ela 
também explica o alcance, a autoridade e a estrutura das NBC TAs e inclui 
requisitos estabelecendo as responsabilidades gerais do auditor 
independente aplicáveis em todas as auditorias, inclusive a obrigação de 
atender todas as NBC TA. Doravante, o "auditor independente" é 
denominado o "auditor". (BRASIL, 2009, online).  

 

No âmbito das empresas de pequeno e médio porte, o IBRACON e o CFC 

disponibilizaram o “Guia de Utilização de Normas de Auditoria em Entidades de 

Pequeno e Médio Porte elaborado pelo IFAC (International Federation of 

Accountants) e traduzido pelo IBRACON. O guia fornece uma orientação sobre 

aplicação das NBC TA nas PME, mas, não as substitui. 

 

2.2.  A CARTA DE RECOMENDAÇÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 
A comunicação de deficiências está prevista nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas a auditoria por meio da norma NBC TA 265 – Comunicação 

de Deficiências de Controle Interno (BRASIL, 2009, online). No entanto, atualmente 

não existe um modelo de como devem ser feitas as recomendações de melhorias e 

as comunicações das deficiências de controle interno a administração.  

O item 5 da NBC TA 265 (BRASIL, 2009, online), orienta que o auditor deve 

comunicar apropriadamente, aos responsáveis pela governança e a administração, 

as deficiências de controle interno que identificou durante a auditoria e que, no seu 

julgamento profissional, são de importância suficiente para merecer a atenção deles. 

Assim sendo, tal comunicação está acompanhada do julgamento profissional do 

auditor independente. O item 10 da Norma diz que o auditor dever incluir na 

comunicação por escrito as deficiências significativas de controle interno a 

administração e aos responsáveis pela governança: 

1.Descrição das deficiências e explicação de seus possíveis efeitos. 

2.Informações suficientes para permitir que os responsáveis pela 
governança e a administração entendam o contexto da comunicação. O 
auditor deve especificamente explicar que: 

(i)O objetivo da auditoria era o de expressar uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis;  

(ii) A auditoria incluiu a consideração do controle interno relevante para a 
elaboração das demonstrações contábeis com a finalidade de planejar 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 
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não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia do controle interno; 
e 

(iii) Os assuntos comunicados estão limitados às deficiências que o auditor 
identificou durante a auditoria e concluiu serem de importância suficiente 
para comunicar aos responsáveis pela governança. (BRASIL, 2009, online). 

 

O item 12 da NBC TA 265 discorre que essa comunicação tem sua 

relevância, pois, reflete a importância das deficiências significativas a administração 

e auxilia os responsáveis pela governança a cumprirem suas responsabilidades de 

supervisão geral. Quanto ao atendimento das recomendações feitas pelo auditor, a 

norma evidencia que no caso de tal deficiência não ter sido regularizada, pode 

constar em relatório posterior, além de indagar verbalmente a administração sobre 

sua regularização, conforme item A17 da mesma norma: 

A17. O fato de que o auditor comunicou uma deficiência significativa aos 
responsáveis pela governança e à administração na auditoria anterior não 
elimina a necessidade de ele repetir a comunicação se ainda não foi tomada 
medida corretiva. Se a deficiência significativa comunicada anteriormente 
não foi corrigida, a comunicação do exercício corrente pode repetir a 
descrição da comunicação anterior, ou simplesmente fazer referência à 
comunicação anterior. O auditor pode perguntar à administração ou, quando 
apropriado, aos responsáveis pela governança porque a deficiência 
significativa ainda não foi corrigida. A falha por não agir, sem explicação 
racional, pode por si só, representar deficiência significativa. (BRASIL, 2009, 
online). 

 

Por fim, o item A28 da NBC TA 265, discorre sobre a explicação de tais 

deficiências significativas: 

A28. Ao explicar os possíveis efeitos das deficiências significativas, o 
auditor não precisa quantificar esses efeitos. As deficiências significativas 
podem ser agrupadas para fins de comunicação, quando adequado. O 
auditor também pode incluir na comunicação por escrito, suas sugestões 
para medidas corretivas das deficiências, as ações implementadas ou 
propostas pela administração, assim como informação sobre se o auditor 
verificou se as ações da administração foram implementadas (follow up pelo 
auditor). (BRASIL, 2009, online). 

 

Diante do exposto, observou-se que embora não exista uma modelo de 

comunicação, existem obrigações que devem ser cumpridas pelo profissional de 

auditoria durante a comunicação a administração e aos responsáveis pela 

governança corporativa e ainda, que tal comunicação tem relevância para a gestão 

porquanto detecta as deficiências e aponta as possíveis melhorias que possam ser 

implementadas na empresa. 
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3. A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA 

 
3.1.     CONCEITO DE PEQUENA E MÉDIA EMPRESA 

 

A definição de uma PME não é simples, pois, existem diversos critérios e 

objetivos que podem ser analisados, sejam eles critérios quantitativos, qualitativos 

ou ambos. Para Pinheiro (1996) o pequeno empreendimento é definido por uma 

série de características ou circunstâncias relacionadas às suas próprias 

peculiaridades, muito comumente, a uma dada finalidade em relação à sua 

participação na economia. 

Os critérios quantitativos ao conceituarem as pequenas empresas, ajudam a 

explicar seu comportamento social, como também os critérios qualitativos, de 

natureza mais social, ajudam na compreensão do seu comportamento econômico 

(LEONE, 1991, p.54). Ainda segundo a autora, (p. 57), os critérios qualitativos 

também são largamente utilizados para definir o tamanho da empresa. Esses 

critérios passam uma visão mais de movimento, de ação gerencial, mostrando a 

dinâmica da organização no seu dia-a-dia; por exemplo, seu relacionamento com 

fornecedores e clientes ou pedindo empréstimos etc.  

A autora também faz uma comparação com os critérios quantitativos dizendo 

que: “os critérios quantitativos dão uma imagem estática à empresa”. (LEONE, 1991, 

p. 58). No entanto para Fillion (apud PINHEIRO, 1996) na maioria das vezes em que 

se procura definir a pequena empresa, os propósitos são fiscais ou tem finalidades 

de abertura de linhas de créditos governamentais e privilegiadas para a categoria.  

Desta forma, os bancos, instituições financeiras e agências de crédito, 

durante a definição do porte de alguma empresa preocupam-se com a capacidade 

financeira da empresa.  O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), por 

exemplo, classifica o porte da empresa utilizando o critério quantitativo de 

Faturamento Anual Bruto, conforme o quadro: 

 

Quadro 1 - Classificação de porte das empresas BNDES (Faturamento) 

Classificação Receita Operacional Bruta ou Renda Anual 

Microempresa Menor ou igual a R$ 360 mil 



26 
 

            Pequena empresa Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões 

             Média empresa Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

Fonte: BNDES (2018). Adaptado pelo autor  
 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

uma instituição que também disponibiliza a classificação do porte da empresa 

conforme a quantidade de funcionários, demonstrado no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Classificação de porte das empresas SEBRAE (Funcionários) 

Classificação Indústria Comércio e Serviço 

Microempresa Até 19 empregados Até nove empregados 

Pequena De 20 a 99 empregados De 10 a 49 empregados 

Média De 100 a 499 empregados De 50 a 99 Empregados 

Grande Mais de 500 empregados Mais de 100 Empregados 

Fonte: SEBRAE (2018). Adaptado pelo autor 
 

De acordo com LEONE (1991, p.57): “os critérios qualitativos apresentam 

uma imagem mais fiel das empresas, uma vez que tocam, essencialmente, na sua 

estrutura interna, na sua organização e nos estilos de gestão”. No entanto, ainda 

segundo a autora os critérios quantitativos apresentam algumas vantagens: são de 

fácil coleta possibilitando análises estatísticas de tendência temporal e análises 

comparativas entre as empresas, além de serem de uso corrente em todos os 

setores (governo, universidade e estatísticas). A variedade de critérios demonstra a 

diversidade dos fins que se pretende alcançar, ou o ponto de vista do qual se quer 

estudar a pequena empresa: 

Os critérios quantitativos proporcionam a oportunidade de análises 
comparativas e estatísticas de tendência temporal e se referem a diferentes 
partes da atividade empresarial, enquanto que os critérios qualitativos 
permitem o entendimento da dinâmica organizacional, proporcionando uma 
imagem fiel das empresas. “Os critérios mistos normalmente são 
econômicos com características sociais e políticas” (LEONE, 1991, p.59).  

 

Apesar da variedade de critérios utilizados, para esta autora os critérios 

quantitativos predominam na definição de porte das empresas. 
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3.2 .   O CENÁRIO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO BRASIL 

 

As empresas de pequeno e médio porte vêm crescendo no Brasil, não apenas 

na quantidade de entidades no país, bem como na sua participação na economia do 

país. Essas empresas têm papel fundamental nas economias em desenvolvimento, 

porém, sua importância não se reduz apenas às questões de ordem econômica, 

mas, também no que concerne a redução da pobreza e a criação de emprego, por 

exemplo (Davood, Mousakhani, 2012). Para Porter (1986), um caso clássico é o 

caso do Brasil.  

Pesquisadores ao observarem mais atentamente a estrutura organizacional 

das PME, verificaram características que lhes são peculiares. Além disso, para 

Campos et al (2008) a definição de PME pode variar de acordo com a metodologia 

adotada por cada país, mais especificamente pelo tamanho de cada mercado. 

Segundo o SEBRAE (2013) existem cerca de nove milhões de micro e 

pequenas empresas no país, sendo estas as principais geradoras de riqueza no 

comércio brasileiro (53,4% do PIB deste setor). No Produto Interno Bruto (PIB) da 

indústria, a participação das micro e pequenas empresas são de 22,5% e das 

médias são de 24,5% do setor.  

Adicionalmente, em relação ao número de empresas as PME representaram 

nas atividades de serviços e de comércio, em 2001, respectivamente, 98% e 99% do 

total de empresas formalizadas. Em relação ao emprego, as PME representavam 

44% dos empregos formais em serviços, e aproximadamente 70% dos empregos 

gerados no comércio. Os respectivos dados divulgados pelo SEBRAE demonstram a 

relevância das PME na economia do país e evidenciam que as mesmas são cruciais 

para o desenvolvimento do Brasil. 

O estudo realizado pelo SEBRAE (2014) em parceria com a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) buscou seguir a metodologia das Contas Nacionais do IBGE na 

identificação de setores e conceituação das variáveis. Os dados dessa pesquisa 

segundo essas instituições demonstraram a importância de incentivar e qualificar os 

empreendimentos de menor porte. Isoladamente, uma empresa representa pouco, 

mas, juntas, são decisivas para a economia e não se pode pensar no 

desenvolvimento do Brasil sem elas. 
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3.3 .    GESTÃO DE UMA PEQUENA E MÉDIA EMPRESA 

 

De acordo com ALBUQUERQUE (2004, p. 43), o entendimento das 

características qualitativas que distinguem as empresas menores das empresas 

grandes é um pré-requisito que contribui para a sobrevivência e o sucesso dessa 

categoria de empresas. Na visão do autor o entendimento dessas especificidades 

possibilitará a compreensão de como fatores de comportamento do empreendedor, 

a estrutura, tecnologia, estratégia e fatores externos à organização interagem, 

moldando as ações das pequenas empresas. 

O ambiente, por exemplo, influencia na tomada de decisões através de dois 

segmentos: o macro ambiente e o ambiente operacional.  Comungam deste 

pensamento: Vasconcelos Filho (1983), Certo; Peter (1993), Bateman; Snell (1998), 

Kotler (1998), e Maximiano (2000). No macro ambiente, encontram-se as forças 

demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas, legais, sociais, culturais, entre 

outras. Essas forças “afetam a maioria das organizações, ou todas as organizações 

que compartilhem algo, tal como os mesmos clientes, ou a mesma tecnologia” 

(MAXIMIANO, 2000, p. 382). Por sua vez, Almeida (2009) reflete que no ambiente 

operacional estão as variáveis decorrentes das operações. As variáveis mais 

importantes, entre outras, são: clientes, concorrentes, fornecedores, associações de 

classe, como demonstrado no quadro a seguir: 

 

 

Quadro 3 – Especificidades ambientais na pequena empresa (Dimensão ambiental). 

 

Segmentos 

 

Especificidades 

 

 

     Macro ambiente: 

 Modelo econômico 

 Instituições de Ensino 

 Políticas 

Governamentais 

 
- Ocupante dos espaços pré-determinados pela estrutura 
produtiva; 
 
- Fornecedora de produtos populares de baixo preço (baixa 
rentabilidade), ou dirigidos a uma pequena parcela da 
classe A; 
 
Empregadora de "administradores deslocados"; 
 
Carente de apoio dos organismos governamentais; 
 
Submissa à excessiva carga tributária e complexidade da 
legislação fiscal. 
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     Ambiente operacional 

 Concorrentes 

 Fornecedores 

 Clientes 

 

 
- Compete em condições adversas com a grande empresa; 
 
- Pouca margem de negociação com fornecedores e 
clientes. 

Fonte: Albuquerque (2004), adaptado pelo autor. 

As empresas PME também possuem diversas limitações impostas pela sua 

estrutura produtiva. De acordo com Minozzi (1987) essas empresas atuam nos 

limites do mercado, fornecendo produtos populares de baixo preço (baixa 

rentabilidade) ou produtos dirigidos a uma pequena parcela da população (Classe A) 

que não possui economias de escala. Essas empresas também florescem em 

mercados restritos ou específicos que não apresentam atratividade econômica para 

grandes empresas (Gimenez, 1988). E segundo Golde (1986), são incapazes de 

exercer qualquer controle sobre os acontecimentos futuros do setor de atuação. 

Além das especificidades ambientais, uma pequena empresa também possui 

poucas unidades de trabalho, sua estrutura é enxuta se comparada às grandes 

empresas (Pinheiro, 1996). Assim, possuem colaboradores menos especializados, 

exercendo várias funções dentro da empresa. Além desses colaboradores, o 

dirigente também geralmente possui pouca qualificação. Segundo Golde (1986) o 

dirigente possui muitas responsabilidades e tem de realizar uma grande quantidade 

de tarefas. 

Quanto ao comportamento da administração, Bortoli Neto (1980) ressalta que 

o empresário de PME costuma ter dificuldade de identificar o que é problema ou 

sintoma, assim como idealizar e operacionalizar soluções. Constantemente, depara-

se com problemas e não sabe defini-los com precisão, sendo a solução uma tarefa 

desgastante e de resultados pouco significativos. A deficiência de capital de giro 

normalmente é considerada um problema pelos empresários, e não um sintoma, 

fruto da má aplicação dos recursos disponíveis. 

Na liderança do gestor de uma pequena empresa são encontradas situações 

relacionadas principalmente ao comportamento autocrático: as decisões são 

tomadas pelos dirigentes sem a participação de importantes colaboradores que 

atuam no processo (Pinheiro, 1996). Para o planejamento estratégico, as empresas 
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pequenas e médias possuem limitações, devido ao seu porte e escassez de 

recursos. 

A tendência das pequenas empresas em esquivar-se do planejamento está 

relacionada principalmente ao escasso tempo do empresário que precisa ocupar-se 

de quase todas as áreas funcionais, pela limitação de funcionários e recursos para 

contratação, pelo pouco conhecimento da técnica de planejamento que o dirigente 

(normalmente o fundador) possui e porque para a pequena empresa, planejar 

significa manipular grandes incertezas sobre as quais ela não tem domínio. (Golde, 

1986). 

Ainda segundo GOLDE (1986, p.12) há “a tendência de o planejamento focar-

se no futuro próximo: tanto o medo de planificar como seu caráter informal 

contribuem, é claro, para isso”. E que, “o planejamento é normalmente usado para 

livrar a pequena empresa de uma dificuldade do momento e não para evitar futuros 

problemas” (GOLDE, 1986, p.13). 

A respeito da tecnologia da pequena e média empresa, na visão de Pinheiro 

(1996) e Bortoli Neto (1980) as PME apresentam insuficiência de recursos 

tecnológicos. A diferença tecnológica que distancia a pequena da grande empresa é 

um grande desafio. Para MINOZZI (1987, p. 32), as PME não dispõem de processos 

automatizados. Utilizam tecnologia simples, facilitando um ajuste mais rápido ao 

meio social: “os equipamentos, as técnicas e os processos de produção são, na 

maioria, obsoletos e acarretam custos operacionais excessivos e baixa qualidade 

dos produtos” (CAVALCANTI; FARAH;  MELO, 1981, p.20). 

 

3.4 .    AUDITORIA EM UMA PME 

 

           No Brasil, por meio da Lei 11.638 de 2007 art. 3º, a auditoria externa se torna 

obrigatório apenas para sociedades de grande porte, levando em consideração 

empresas que faturam mais 300 milhões de reais por ano ou possuem o ativo 

superior a 180 milhões. (BRASIL, 2007). Apesar da não obrigatoriedade das 

empresas de menor porte, não há nenhum impedimento para as mesmas 

contratarem uma auditoria independente. De acordo com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade para Auditoria (NBC TA 200), os objetivos gerais do auditor são:  

Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como 
um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se 
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causadas por fraude ou erro, possibilitando, assim, que o auditor 
expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com 
a estrutura de relatório financeiro aplicável. 

Apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-
se como exigido pelas NBC TA, em conformidade com as 
constatações do auditor. (BRASIL, 2007, online). 
 

No caso de uma empresa PME, os objetivos, procedimentos e julgamentos 

são os mesmos do que uma empresa de grande porte. De acordo com a IFAC 

(2012) o auditor de uma empresa PME deve ter a mesma competência de qualquer 

outra empresa com o balanço publicado, e ainda ressalta que o International 

Standards of Auditing (ISA) pode ser usado também em empresas PME. O ISA são 

padrões profissionais para a realização de auditoria financeira de informações 

financeiras. Estas normas são emitidas pela Federação Internacional de 

Contabilistas através do Conselho Internacional de Padrões de Auditoria e Garantia. 

O Centre for Financial Reporting Reform (2016), ou CFRR, surgiu com Global 

de Governança do Banco Mundial e trabalha com os países clientes na Europa e 

Ásia Central para implementar boas práticas e padrões de governança corporativa e 

relatórios financeiros. Conforme o CFRR, para execução de auditorias em empresas 

de menor porte de forma eficiente a firma de auditoria precisa realizar investimentos 

em duas áreas chaves: 

Em primeiro lugar, o auditor precisa ter as habilidades e o julgamento 
necessários para executar a quantidade mínima de trabalho de auditoria, 
enquanto cumpre com as normas de auditoria. Em segundo lugar, o auditor 
precisa da tecnologia para permitir uma abordagem metodológica eficiente 
para realizar a auditoria e documentar o resultado do trabalho realizado. 
Uma vez que investir em TI e desenvolvimento de habilidades pode ser 
caro, as práticas de auditoria que têm receitas de auditoria decrescente ou 
são apenas demasiado pequeno pode não ter a escala para maximizar os 
benefícios econômicos possíveis de tal investimento. (CFFR, 2016, texto 
traduzido pelo autor). 

 

A CFRR (2016) ainda ressalta que empresas menores não necessariamente 

são as mais simples, devido ao fato das empresas PME tenderem a possuir 

características peculiares que requerem uma atenção extra, como por exemplo: 

menos controles financeiros, mais relações com suas partes (filiais, controladoras, 

etc.) e menor capacidade para realizar sua contabilidade.  
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Ademais, a CFRR (2016) indica que o perfil de risco de uma PME é bem 

diferente de uma grande: grandes clientes. Como de capital aberto, carregam maior 

risco de distorção à medida que há mais usuários para confiar nas demonstrações 

financeiras, mas, estas geralmente têm uma boa estrutura de controle interno para 

mitigar seus riscos.  

Por sua vez, as pequenas empresas têm seu próprio conjunto de desafios, 

como controles internos limitados com a possibilidade de gerenciamento, 

sobreposição ou documentação e sistemas menos sofisticados. Desta forma, 

concluiu-se que se deve observar as peculiaridades tanto na gestão como nos 

trabalhos de auditoria de uma pequena e média e empresa, devido às 

particularidades e características desse tipo de entidade. 

 

4. TEORIA DA CONTINGÊNCIA 

 
A teoria da contingência é uma perspectiva teórica do comportamento 

organizacional que enfatiza a maneira pela qual as contingências, como a tecnologia 

e pressões ambientais, afetam o desenvolvimento e funcionamento das 

organizações (Molinari; Guerreiro, 2004). Nessa perspectiva, a Teoria da 

Contingência fundamentou esta pesquisa destacando que existem fatores 

contingenciais que afetam a estrutura e o funcionamento das empresas, bem como 

sua tomada de decisões. 

A Teoria da Contingência ou Teoria Contingencial ressalta que nas 

organizações “tudo depende” ou “tudo é relativo” de alguma coisa, não tendo nada 

de absoluto, e para que se alcancem os objetivos das organizações, as técnicas 

administrativas utilizadas devem se relacionar de forma funcional com as condições 

do ambiente, tecnologia, tamanho das organizações, estratégias e o ciclo de vida 

(Pereira; Rodrigues; Gessi, 2014).  Assim sendo, deve-se entender o contexto na 

qual a organização está inserida e de que forma os fatores contingentes podem 

influenciar no atendimento das recomendações feitas pela auditoria.  

Os estudos sobre a teoria da contingência foram desenvolvidos com o intuito 

de destacar que não existe um modelo de estrutura para todas as organizações, 
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contrariando a escola clássica da administração, a qual enfatizava que uma única 

estrutura organizacional era eficaz para qualquer tipo de empresa, seja ela de 

pequeno, seja de médio ou grande porte (Donaldson, 1999). Refletiu-se que a 

estrutura, o modelo organizacional e objetivos econômicos podem variar 

conjuntamente com o porte da empresa. 

Morgan (1996) também compartilha dessa ideia, ressaltando que as 

organizações são sistemas abertos; tudo depende do tipo da tarefa e do ambiente 

em que se encontram, devendo ser utilizados enfoques distintos no desempenho de 

diferentes tarefas. Assim torna-se necessário um modelo apropriado para cada 

situação e o sucesso das organizações encontra-se no equilíbrio entre estratégia, 

estrutura, tecnologia, envolvimento e necessidades das pessoas, todos ajustados ao 

ambiente externo.  

Para Donaldson (1999) a estratégia e o tamanho da empresa também são 

vistos como fatores influenciadores para o seu bom desempenho. Além disso, o 

autor destaca que a constante incerteza é o que desafia as empresas a buscarem a 

inovação, sendo esse fator chave no cerne do pensamento desenvolvido pela Teoria 

da Contingência.  

Caravantes (1999) acrescenta, que a gerência quando passa a se preocupar 

com o ambiente, visualiza, também, seu mercado competidor, as posições de apoio, 

os clientes e os resultados pretendidos. Ainda reflete que a interação organização-

ambiente é ilimitada e compreendem fatores culturais, políticos e legais, levando 

assim ao “tudo depende”, pois, cada condição encontrada implicará uma forma 

diferente de gestão.  Diante desta conjuntura, a Teoria da Contingência chama a 

atenção para as características contingentes de cada organização. Destacando que 

é necessário compreender, o ambiente, o objetivo de cada uma, área de atuação, os 

interesses culturais, políticos e legais, além da estrutura de cada empresa. 

O estudo, além de tentar relacionar as empresas de uma forma geral, buscou 

também através da teoria contingencial, identificar variáveis como setor de atividade, 

porte, natureza das recomendações que possam ser fatores contingenciais que 

afetem a tomada de decisões da administração quanto a recomendação dos 

auditores.  
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5.     ESTUDOS ANTERIORES 

 
A auditoria não é um assunto novo em pesquisas, bem como no cotidiano das 

empresas. Assim sendo, há uma recorrência tanto sobre o assunto das auditorias 

em pequenas e médias empresas quanto sua relevância e sua utilidade como 

ferramenta de gestão no Brasil e no Mundo. 

As autoras Cardoso e Vieira (2017), por exemplo, desenvolveram uma 

pesquisa no Brasil na forma descritiva, com abordagem qualitativa, exploratória e 

analítica sobre a auditoria contábil em pequenas e médias empresas, empregando a 

pesquisa bibliográfica pautada em livros, por meio de interpretações de autores e 

especialistas no assunto, revistas, sites, sendo realizado o levantamento de dados e 

informações acerca das gestões dos empreendimentos. Através desse estudo, 

concluíram que no atual cenário econômico altamente competitivo, em que estão 

inseridas as pequenas e médias empresas, faz-se necessária a adoção de 

ferramentas a fim de prolongar suas permanências no mercado, projetando 

resultados positivos para os negócios. 

Além disso, as autoras complementaram que a utilização dessas ferramentas 

são de suma relevância para as PME, pois, analisam o desenvolvimento estrutural e 

patrimonial das organizações, atuam na apuração de dados, verificação e prevenção 

de falhas e irregularidades que levam a ocorrência de adversidades como erros e 

fraudes e fornecem informações preciosas aos administradores para tomada de 

decisões, assegurando que as metas sejam alcançadas com eficácia, contribuindo 

para o crescimento, sucesso e longevidade, almejando perspectivas satisfatórias 

para o futuro dos empreendimentos. Concomitantemente, Lorenzoni e Vieira 

realizaram pesquisas descritivas e exploratórias sobre o controle Interno e a 

auditoria como ferramenta de desenvolvimento nas micro e pequenas empresas. As 

autoras evidenciaram que:  

A prática de auditoria poder ser adaptada nas micro e pequenas empresas 
como uma estratégia de garantir um melhor controle de suas ações, uma 
vez que estas organizações tendem a crescer. Através disso, existe a 
possibilidade da adequação de um processo de auditoria alicerçado em um 
modelo de gestão que possibilite aos seus gestores contribuírem com suas 
habilidades e talentos, ganhando em troca a garantia de uma maior 
perspectiva de sucesso e sobrevivência, superando a existência de forças 
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externas que poderiam influenciar o desempenho da empresa. 
(LORENZONI; VIEIRA, 2013, online). 

 

As autoras concluíram que a conscientização da importância do uso de 

instrumentos para o controle de indicadores econômico-financeiros, através da 

auditoria, deve ser ressaltada junto aos gestores da empresa, principalmente, como 

resposta às exigências impostas pelo mercado de concorrência e competitividade 

em que vivem todas as organizações, atentando-se, é claro, para as especificidades 

da empresa e as suas possibilidades de adequação a essa realidade. Também 

foram realizadas pesquisas quanto ao assunto em outros países, como por exemplo 

na Finlândia (Niemi et al, 2016), no Reino Unido (Collins, 2012), na Suécia 

(Johansson; Sjogren, 2013) e na Malásia (Mustapha; Yaen, 2013). 

Na pesquisa “The Demand for Voluntary Audit in Micro Companies: Evidence 

from Finland“ (Niemi et al, 2016), objetivaram evidenciar as determinantes da 

procura por uma auditoria voluntária em microempresas através de entrevistas e 

pesquisas do tipo survey com cerca de 50.000 empresas da Finlândia,  durante o 

período de três anos após a introdução da isenção de auditoria em 2008. Os autores 

desenvolveram três principais hipóteses para realizar sua pesquisa: 

A primeira hipótese é que a assimetria informacional acontece quando nem 

todas as partes, administradores ou sócios, conhecem todos os eventos que 

ocorrem em sua empresa. De acordo com Niemi et al (2016), em uma empresa de 

grande porte geralmente isso acontece quando os administradores se deparam com 

um acontecimento e tomam decisões assumindo um risco sem consultar os 

proprietários. Também evidenciaram que quando se trata de assimetria 

informacional em empresas de pequeno e médio porte, geralmente acontece uma 

omissão de fatos ou eventos de um proprietário para outro proprietário, e esse seria 

um fator para a contratação de uma auditoria. 

A segunda hipótese desenvolvida na pesquisa foi que para se obter um 

financiamento bancário partindo do pressuposto que geralmente quando se realiza 

um empréstimo a um terceiro, é necessária uma confiabilidade de que esse terceiro 

pode arcar com esse empréstimo, algo que uma auditoria pode trazer para empresa. 



36 
 

A terceira hipótese foi que para garantir a qualidade das suas informações 

contábeis – visto que as microempresas são muito pequenas por definição e é 

improvável que tenham os recursos necessários para preparar as contas anuais 

exigidas pela lei em nosso cenário europeu – geralmente as microempresas 

terceirizam esse trabalho para um contador externo. (Niemi et al, 2016, Online). 

           Os resultados obtidos na pesquisa “The Demand for Voluntary Audit in Micro 

Companies: Evidence from Finland” demonstraram os seguintes motivos para a 

realização de uma auditoria voluntária: a administração da empresa precisava 

demonstrar aos seus credores uma segurança financeira para garantir que podiam 

liquidar suas obrigações; a empresa está em fase de crescimento e utiliza a auditoria 

como uma ferramenta de gestão; a administração da empresa possui a necessidade 

de ter credibilidade em seus relatórios fiscais; e os sócios e administradores são 

“dispersos”, ou seja, possuem vários gestores e precisam administrar melhor os 

dividendos e participações de cada um. 

Em pesquisa realizada em 592 pequenas empresas, sendo 419 

microempresas do Reino Unido, Collins (2012) investigou quais os fatores 

determinantes que as levaram a contratar uma auditoria voluntária. Os resultados 

desse estudo demonstraram que essa auditoria, em pequenas empresas é 

determinada por fatores de custo e agência, enquanto nas microempresas é gerada 

por fatores de custo, gerenciamento e agência. 

Em uma pesquisa na Suécia, as autoras Johansson e Sjögren (2013) 

argumentaram que servir como consultor, contribuindo com oportunidades de 

networking e estar disponível para entrar em contato, são exemplos de valores que 

os entrevistados veem no auditor. Embora, como indicado na seção anterior, não foi 

possível determinar um valor específico atribuído pelo auditor para as empresas.  

Nessa pesquisa os autores objetivaram analisar as razões para uma auditoria 

voluntária em empresas na Suécia através de questionários e entrevistas enviadas 

para as empresas. Após as análises das respostas, que foram distintas entre os 

entrevistados, o fator mais mencionado foi a garantia de uma qualidade nas 

informações financeiras de sua empresa. 
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Na Malásia, os autores Mustapha e Yaen (2013) realizaram um estudo prático 

com 62 empresas de pequeno porte que haviam contratado uma auditoria externa 

independente de forma voluntária. O objetivo do estudo foi investigar a percepção e 

as expectativas dos administradores de pequenas empresas quanto ao valor e os 

benefícios de tal auditoria. Para o estudo foram aplicados questionários e 

entrevistados 62 administradores de empresa do país.  

O resultado desse estudo demonstrou que os gestores percebiam que a 

contratação de uma auditoria voluntária agregava na qualidade de suas 

demonstrações financeiras. E que fatores como a melhoria na gestão do negócio e o 

aumento na quantidade de funcionários da empresa influenciaram significativamente 

a contratação da auditoria externo visando o melhor controle de tais empresas. 

 

6.   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
A delimitação deste estudo está no âmbito de pequenas e médias empresas, 

mais especificamente as que contratam serviços de auditoria independente. A 

amostra da pesquisa é evidenciada no Quadro 04 - Empresas que Receberam 

Recomendações de Auditoria, no corpo deste trabalho. Para fins deste estudo, foi 

analisada a percepção da administração de empresas de pequeno e médio porte no 

que tange ao atendimento das recomendações de auditorias entregues, 

considerando também algumas variáveis que afetaram na percepção dos gestores 

da PME como porte, atividade e tipo de recomendação. 

 

6.1.    TIPOS DE PESQUISA 

 
Quanto ao seu objetivo este estudo pode ser caracterizado como uma 

pesquisa do tipo exploratória, pois: 

Esse tipo de pesquisa requer um planejamento bastante flexível para 
possibilitar a consideração dos mais diversos aspectos de um 
problema ou de uma situação. Recomenda-se a pesquisa exploratória 
quando há pouco conhecimento sobre o problema a ser estudado. 
(CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p. 63) 
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Visto que analisa relação entre as pequenas e médias empresas analisadas 

quanto ao discernimento da administração sob as recomendações que são 

levantadas pela auditoria. Também se caracteriza como uma pesquisa descritiva, 

pois, segundo GIL (1989, p.28) a pesquisa descritiva tem como principal objetivo 

descrever características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis. Uma de suas características mais 

significativa está na utilização de técnicas padronizada de coleta de dados. O estudo 

visou, ainda, descrever as características das empresas analisadas como porte, 

atividade, além de buscar descrever o atendimento das recomendações de auditoria. 

 

6.2. MEIOS DE PESQUISA 

 

Acerca do meio de pesquisa, foram utilizadas as pesquisas de campo e a 

documental. A pesquisa de campo, segundo Gil (2008) consiste em focalizar uma 

dada comunidade, um grupo específico, tendo como outras características coletar a 

informações no local do problema ou fenômenos que ocorrem, o que é uma 

vantagem, considerando que os dados são considerados mais fidedignos. Os dados 

foram coletados nos locais onde as unidades da firma de auditoria estavam 

localizadas, nas cidades de São Paulo e Campinas. Sobre a pesquisa documental: 

É muito parecida com a bibliográfica. A diferença está na natureza das 
fontes, pois esta forma vale-se de materiais que não receberam ainda um 
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 
os objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira mão” 
(documentos de arquivos, igrejas, sindicatos, instituições etc.), existem 
também aqueles que já foram processados, mas podem receber outras 
interpretações, como relatórios de empresas, tabelas etc. (GIL, 2008, 
p.147). 
 

Para esta pesquisa prática foram obtidos dados primários, dados esses que 

não passaram por uma investigação anterior. 
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6.3.  ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Para este trabalho foi definida a abordagem quantitativa, segundo Richardson 

(1999), o método quantitativo é frequentemente aplicado nos estudos descritivos 

(aqueles que procuram descobrir e classificar a relação entre variáveis), os quais 

propõem investigar “o que é”, ou seja, a descobrir as características de um 

fenômeno como tal. Nessa perspectiva, o estudo buscou investigar a quantidade de 

recomendações atendidas e confronto com a quantidade de recomendações 

recebidas, além de analisar a relação entre todas as empresas estudadas. Não 

obstante, esta pesquisa prática utilizou também o método qualitativo, uma vez que 

através da análise das cartas de recomendações e por meio de entrevistas com 

administradores de empresas PME, buscou se aprofundar no tema, a fim de produzir 

novas informações e compreender o contexto em que está inserido.  

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de 

suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do 

pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações 

aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela 

seja capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58).  

 Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em 

estudos de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa 

dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como a Psicologia e a 

Educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, pela subjetividade e 

pelo envolvimento emocional do pesquisador (MINAYO, 2001, p. 14). 

A preocupação deste método de pesquisa estende-se na compreensão e 

explicação de relações sociais, neste caso em questão, as recomendações feitas 

para as empresas de pequeno e médio porte. Por conta disso, os procedimentos 

técnicos desta pesquisa abrangem o levantamento de dados amostrais. Fonseca 

(2002) aponta que a pesquisa de levantamento é utilizada em estudos exploratórios 

e descritivos, o levantamento pode ser: de uma amostra ou levantamento de uma 
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população e acrescenta que entre as vantagens dos levantamentos, temos o 

conhecimento direto da realidade, economia e rapidez, e obtenção de dados 

agrupados em tabelas que possibilitam uma riqueza na análise estatística. 

 

6.4. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

6.4.1. Cartas de Recomendação 

 
Os dados desta pesquisa foram coletados por meio de levantamento e análise 

de cartas de recomendações entregues a 54 empresas de pequeno e médio porte 

que contrataram os serviços da mesma firma de auditoria independente por dois 

anos consecutivos. Essa firma elaborou duas cartas de recomendação para cada 

empresa, relativa a cada ano de auditoria que foi contratado, ou seja, 108 cartas 

para as 54 empresas. 

Dentre o total de 108 cartas de recomendações, estas continham 441 

recomendações divididas na carta em aspectos contábeis, aspectos relacionados a 

controle interno, fiscais e tributários, aspectos trabalhistas e previdenciários entre 

outros. A firma de auditoria que disponibilizou as informações para esta pesquisa 

prática está sediada no estado de São Paulo, bem como as empresas que foram 

parte deste estudo.  

Por questões éticas e sigilosas, os nomes das empresas deste estudo foram 

omitidos, no entanto, o Quadro 04 disponibiliza a descrição do porte e  das 

atividades exercidas pelas empresas analisadas. 

Porte Atividade Porte Atividade 

1 
M Prestação de Serviços 

28 
P Empresas do 3º Setor 

2 
P Empresas do 3º Setor 

29 
M Empresas do 3º Setor 

3 
P Comércio 

30 
P Empresas do 3º Setor 

4 
P Empresas do 3º Setor 

31 
M Indústria 

5 
P Empresas do 3º Setor 

32 
M Comércio 

6 
M Empresas do 3º Setor 

33 
M Prestação de Serviços 
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7 
M Prestação de Serviços 

34 
M Prestação de Serviços 

8 
M Empresas do 3º Setor 

35 
M Prestação de Serviços 

9 
M Empresas do 3º Setor 

36 
P Comércio 

10 
M Prestação de Serviços 

37 
M Indústria 

11 
M Empresas do 3º Setor 

38 
M Comércio 

12 
P Empresas do 3º Setor 

39 
M Indústria 

13 
P Empresas do 3º Setor 

40 
P Prestação de Serviços 

14 
P Empresas do 3º Setor 

41 
M Prestação de Serviços 

15 
M Prestação de Serviços 

42 
M Indústria 

16 
M Prestação de Serviços 

43 
M Indústria 

17 
M Comércio 

44 
P 

Empresas do 
3º Setor 

18 
M Empresas do 3º Setor 

45 
P 

Empresas do 
3º Setor 

19 
M Comércio 

46 
M Comércio 

20 
P Empresas do 3º Setor 

47 
M Indústria 

    
Porte Atividade Porte Atividade 

21 
P Prestação de Serviços 

48 
M Indústria 

22 
P Comércio 

49 
M Comércio 

23 
M Empresas do 3º Setor 

50 
M Comércio 

24 
M Empresas do 3º Setor 

51 
P 

Empresas do 
3º Setor 

25 
M Comércio 

52 
P 

Empresas do 
3º Setor 

26 
M Comércio 

53 
M Comércio 

27 
M Indústria 

54 
M Prestação de Serviços 

Fonte: Elaborado pelo autor 
Legenda:  
- P: Pequeno porte 
- M: Médio porte 
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A delimitação de pesquisa foram as cartas de controle interno elaboradas 

entre os anos de 2013 e 2018. O resumo das empresas por segmento está descrito 

no Gráfico 01 a seguir: 

 

Gráfico 01 - Empresas que Receberam Recomendações de Auditoria por Segmento 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
  O gráfico demonstrou que das 54 empresas pesquisadas, 21 eram empresas 

do Terceiro. Foram analisadas 13 empresas de comércio, 12 empresas cuja 

atividade primária era de prestação de serviço e 8 indústrias.  

6.4.2.  Entrevistas 

 
As entrevistas foram realizadas com membros da administração responsáveis 

pelo recebimento da carta de controle interno e pela regularização das 

recomendações recebidas, e ainda com um sócio da firma de auditoria contratada 

para a auditoria independente. Assim como na seção anterior, por questões éticas e 

sigilosas, os nomes dos entrevistados e das suas empresas foram omitidos. No 

quadro 5 está a descrição dos entrevistados para este estudo prático: 

Quadro 5 - Entrevistados  

Entrevistado Cargo 
Anos de 
Auditoria Atividade da Empresa 

A Controller  4 Locação de Materiais Industriais 
B Diretor Financeiro  2 Comércio e Serviços de Tecnologia 
C Gerente Contábil  5 Comércio de Veículos 
D Gerente Geral  2 Serviços de Hotelaria 
E Sócio-Fundador            42 Auditoria 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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6.5.    COLETA DOS DADOS 

 
Os dados obtidos foram coletados do servidor de armazenamento na nuvem 

da firma de auditoria. Todas as informações relacionadas às cartas de controle 

interno foram fornecidas pela firma, ciente do uso dos dados para este estudo 

prático. As cartas de recomendações obtidas foram dispostas na planilha eletrônica 

Microsoft Excel para análise e resumo dos dados. As entrevistas foram realizadas 

individualmente. Os entrevistados responderam perguntas sobre suas expectativas 

sobre as cartas de recomendação e sobre o atendimento ou não das 

recomendações de auditoria. 

 

7.     ANÁLISE DOS DADOS 

 
As empresas entrevistadas e as empresas que receberam cartas de 

recomendações coletadas foram as que haviam contratado uma auditoria 

independente de forma “voluntária”, ou seja, estavam legalmente desobrigadas à 

contratação deste serviço. Além disso, todas as empresas analisadas receberam no 

mínimo duas cartas de recomendação referentes há anos consecutivos da mesma 

firma de auditoria independente. Desta forma, foram analisados os pontos de 

melhorias e recomendações identificados pelo auditor em um ano e verificado no 

ano seguinte o status de tais recomendações. 

O status das recomendações é classificado pela firma de auditoria que 

elaborou as cartas, como: “Pendente”, “Em Andamento” e “Regularizado”. A 

classificação “Pendente” refere-se a uma recomendação na qual nenhuma medida 

foi tomada, “Em andamento”, refere-se a uma recomendação no qual alguma 

medida foi tomada, mas, a recomendação realizada não foi atendida de forma 

integral, e por último, “Regularizado” refere-se a uma recomendação do auditor foi 

100%regularizada pela administração da empresa. Após a análise das 

recomendações, os entrevistados foram questionados sobre sua percepção sobre a 

auditoria e as recomendações recebidas, bem como o atendimento ou não de 

algumas recomendações. 
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7.1 .  ANÁLISE DAS CARTAS DE RECOMENDAÇÕES DOS AUDITORES 

 
7.1.1. Natureza das Recomendações 

 

As recomendações são classificadas nas cartas de recomendação como 

Normas Contábeis, Controle Interno, Tributário e Fiscais, Trabalhistas, entre outras. 

Visto que, conforme a empresa de auditoria descreveu na introdução do seu 

relatório, o trabalho tinha como objetivo detalhar os pontos críticos relativos à técnica 

contábil e sua adequação aos princípios contábeis aceitos no Brasil, além de 

analisar também, os procedimentos internos e risco operacional das áreas 

financeiras, tributárias e trabalhistas. 

Assim, nas recomendações referentes às Normas Contábeis, foram 

classificadas todas as inconsistências identificadas que se referiam ao não 

atendimento de alguma norma ou princípio contábil aplicável para a empresa. As 

recomendações sobre controle interno são as inconsistências identificadas em que a 

empresa possui ciência das normas e dos procedimentos que devem ser adotados, 

mas sem o controle suficiente para se eximir de distorções com a contabilidade. 

Os pontos de recomendação tributários e fiscais são inconsistências ou 

possíveis melhorias que a empresa poderia adotar relacionadas à legislação 

tributária e fiscal vigente naquele momento e aplicável a empresa auditada. 

Ademais, as recomendações trabalhistas são todas por inconsistências ou possíveis 

melhorias relacionadas à legislação trabalhista vigente e aplicável para a empresa. 

Diante do exposto, o estudo agrupou as 441 recomendações para as 54 empresas 

conforme a classificação em cada uma das 108 cartas de controle interno. E em 

seguida analisou o status das recomendações no ano posterior à recomendação 

feita, conforme disposto a seguir: 
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Tabela 01 – Recomendações Classificadas por Natureza 

 
Natureza 

 

 
Quantidade 

 

 
Regularizado 
 

 
Em andamento 
 

 
Pendente 

 
Normas Contábeis 164 50%  8% 42% 

Controle Interno 160 47% 14% 39% 
Tributário e Fiscal 70 37% 10% 53% 

Trabalhista 35 37% 11% 51% 
Outros 12 42% 17% 42% 

     Total 441 46% 11% 43% 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

Observou-se que em uma análise geral das 441 recomendações feitas a 

administração das empresas, 46% já estavam regularizadas no ano posterior, em 

11% dessas empresas alguma medida foi tomada, mas, não o suficiente para 

concluir a recomendação e 43% ainda constavam como pendente no ano seguinte.  

Constatou-se também que as recomendações quanto às “Normas Contábeis” e 

“Controles Internos” tiveram um maior índice de atendimento das empresas no ano 

seguinte. 

7.1.2. Riscos das Recomendações 

 
O auditor externo classifica também as recomendações quanto ao risco de 

cada uma. Conforme tabela extraída da carta de recomendação, as recomendações 

estão dispostas em: 

Tabela 02 – Grau de Risco das Recomendações 

Grau de Risco Descrição 

 

Alto 

 
Refere-se a uma inconsistência que pode envolver outras áreas 
da empresa, sendo que qualquer erro ou desvio não pode ser 
identificado em uma rotina programada. Também, foram 
classificadas nesse grau de risco, inconsistências que possam 
impactar nos resultados contábeis, e impactos de obrigação 
fiscal. 
 

 

Médio 

 
Refere-se a um procedimento relacionado à segregação de 
função, de aprovação ou conferência o qual pode aumentar 
direta ou indiretamente o grau de segurança no processo. Ainda 
pode envolver uma rotina programada passível de melhoria, ou 
aspectos relacionados a obrigações fiscais acessórias. 
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Baixo 

 
Refere-se a um procedimento não relacionado a um erro ou 
desvio, entretanto que se alterado poderá melhorar o sistema 
informacional e ainda aumentar a agilidade no processo. 
 

Fonte: Adaptado pelo Autor das Cartas de Recomendações 
 

Por conta disso, esta pesquisa analisou a regularização das recomendações 

quanto ao risco destacado pelo auditor independente, conforme Tabela 03: 

 

Tabela 03 – Recomendações Classificadas conforme Grau de Risco 

 
Natureza 

 
Quantidade Regularizado Em andamento Pendente 

Alto 
 

       178 46%  11% 43% 

Médio 
 

       174 40% 13% 47% 

Baixo 
 

         89 57%   7% 36% 

    Total 
 

       441 441% 11% 43% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observou-se que as recomendações com risco baixo foram as mais 

regularizadas no ano posterior ao do relatório; em segundo lugar as recomendações 

com o risco alto e por último as de risco médio. Com o intuito de esclarecer os 

resultados obtidos, para fins deste estudo, foram exploradas tais recomendações 

para conhecer o motivo de tais resultados. Quanto às recomendações elencadas 

como de “risco baixo”, constavam recomendações para as reclassificações de 

contas contábeis, correção de divergências entre obrigações acessórias fiscais e a 

contabilidade, e retificar pequenas distorções entre o controle interno e a 

contabilidade. 

As recomendações de risco médio referem-se a procedimentos que não 

possuem um grande impacto nas demonstrações contábeis para a empresa, no 

entanto, se corrigidos podem aumentar o grau de segurança e confiabilidade no 

processo como, por exemplo, criar procedimentos formalizados em áreas da 
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empresa como compras, orçamento, precificação, pagamento, ou a elaboração de 

algumas notas explicativas que o auditor julgou relevante. 

Por último, nas recomendações elencadas como de “risco alto”, constavam 

algumas para efetuar o controle de tributos diferidos conforme disposições da NBC 

TG 32 (Brasil, 2009), realizar a depreciação de acordo com a vida útil econômica do 

bem em consonância com a NBC TG 27 (Brasil, 2009), efetuar o recolhimento de 

tributos que constam em aberto, entre outras. Vale sinalizar que as recomendações 

de “risco baixo” são as que possuem menos riscos para empresa, todavia, são 

recomendações que requerem menos esforços para sua regularização do que as 

recomendações de “risco alto” e de “risco médio”. 

Esta pesquisa constatou que a administração das empresas regularizou 

primeiramente as recomendações mais acessíveis e descomplicadas e de risco 

baixo para a empresa, do que as que exigiriam um maior esforço técnico e 

operacional, mas, que por outro lado apresentam um risco maior para a empresa. 

Para confirmar esse fato, foram realizadas entrevistas com profissionais da área que 

foram descritas na seção 7.3.3 Risco das Recomendações. 

 

7.1.3. Recomendações por Setor de Atividade 

 
Em consonância com a teoria contingencial, em que é ressaltado que “nas 

organizações “tudo depende” ou “tudo é relativo” de alguma coisa, não tendo nada 

de absoluto” (Pereira; Rodrigues; Gessi, 2014), esta seção buscou agrupar as 

empresas quanto ao setor de atividade; um fator contingente que provoca uma 

mudança no ambiente e nos objetivos da organização. 

As 54 empresas pesquisadas neste trabalho possuem distintas atividades 

primárias, que estão divididas em empresas de Comércio, Prestadoras de Serviços, 

Indústrias e Empresas do Terceiro Setor, como são denominadas as Organizações 

Não Governamentais (ONG), e outras  entidades filantrópicas, Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), organizações sem fins lucrativos e 

outras formas de associações civis também sem fins lucrativos. As empresas desta 

pesquisa foram agrupadas observando-se os seus setores de atividade:  
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Tabela 04 – Empresas Agrupadas Conforme o Setor de Atividade 

Setor de Atividade 
 

Quantidade 
 

 
Empresas do Terceiro Setor 

21 

 
Comércio 

14 

 
Prestação de serviços 

12 

 
Indústria 

  7 

 
Total 

54 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As regularizações das recomendações por setor de atividade ficaram 

dispostas conforme a tabela a seguir: 

Tabela 05 - Regularização das Recomendações conforme Setor de Atividade 

Setor de Atividade Quantidade Regularizado Em andamento Pendente 
Empresas do 
Terceiro Setor 

 
       160 55% 11% 34% 

 
Comércio 

 
       114 40% 14% 45% 

Prestação de 
serviços 

 
         96 44% 13% 44% 

 
Indústria 

 
         71 34% 4% 62% 

 
Total 

 
       441 46% 11% 43% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Constatou-se então que as empresas do terceiro setor tiveram uma maior 

preocupação na regularização das recomendações fornecidas pela auditoria em 

comparação com as demais atividades. Assim, foram observadas a regularização 

das recomendações, com objetivo de compreender com qual natureza de 

recomendação se preocupa mais cada setor, conforme a Tabela 6: 
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   Tabela 06 – Regularização das Normas Contábeis conforme Setor de Atividade 

Setor de Atividade 
 

Quantidade Regularizado Em andamento Pendente 

Empresas do 
Terceiro Setor 

 
62 61% 13% 26% 

 
Comércio 

 
45 47% 9% 44% 

Prestação de 
serviços 

 
24 46% 0% 54% 

 
Indústria 

 
33 36% 3% 61% 

 
Total 

 
164 50% 8% 42% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Analisando a Tabela 6 constatou-se que as empresas do Terceiro Setor foram 

as que apresentaram a maior quantidade de normas contábeis regularizadas (mais 

de 50%) e a com menos pendências. Por outro lado as empresas do setor industrial 

foram as que apresentaram a menor quantidade de regularização, com poucas em 

andamento. 

 

Tabela 7 – Regularização das Deficiências de Controles Internos conforme 

Setor de Atividade 

Empresas 
(Controle Interno) 

 
Quantidade Regularizado Em andamento Pendente 

Empresas do 
Terceiro Setor 

 
67 55% 9% 36% 

Comércio 
 

26 42% 27% 31% 

Prestação de 
serviços 

 
44 48% 20% 32% 

Indústria 
 

26 26% 4% 70% 

Total 
 

160 47% 14% 39% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Como demonstrado na Tabela 7 mais uma vez foi constatado que as 

empresas do Terceiro Setor obtiveram os melhores índices de regularização das 

deficiências de controle interno assim como as normas contábeis demonstradas na 

tabela anterior. 

Tabela 8 – Regularização das Recomendações Tributárias conforme o Setor de 
Atividade 

Empresas (Tributários) 
 

Quantidade Regularizado Em andamento Pendente 

Empresas do Terceiro 
Setor 

       14          21%          21% 57% 

Comércio        32          34%            9% 56% 
Prestação de serviços        17          53% 6% 41% 

Indústria          7          43% 0% 57% 
Total        70          37% 10% 53% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Entretanto, quando se observa os aspectos tributários e fiscais, as empresas 

do Terceiro Setor têm a menor regularização que os outros setores de atividade 

como o de comércio, prestação de serviços e indústrias.  Este cenário condiz com a 

natureza das empresas desse segmento, visto que as mesmas estão amparadas por 

diversos benefícios fiscais como a imunidade tributária, conforme dispõe o Art. 12 

Lei 9.532 de 1997, e pela isenção tributária, de acordo com o referido Artigo, 

respectivamente: 

Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea c, da 
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de 
assistência social que preste os serviços para os quais houver sido 
instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter 
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.  
(...) 
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, 
recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os 
serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloque à disposição 
do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. (BRASIL, 
1997, online). 
 

          Na tabela a seguir, foram analisadas a regularização das recomendações 

trabalhistas conforme a atividade exercida pelas empresas: 
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Tabela 9 – Regularização das Recomendações Trabalhistas conforme o Setor de 
Atividade 

Empresas 
(Trabalhistas) 

Quantidade Regularizado Em andamento Pendente 

Empresas do 
Terceiro Setor 

15 53% 7% 40% 

Comércio 
 

17 14% 14% 71% 

Prestação de 
serviços 

10 10% 20% 70% 

Indústria 
 

3 100% 0% 0% 

Total 
 

35 37% 11% 51% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

           Em comparação com as recomendações de outra natureza como contábeis, 

controles internos, e tributários notou-se que foi a natureza que as empresas 

receberam menos recomendações de auditoria e as que obtiveram o maior índice de 

recomendações pendentes.  

Na Figura a seguir foi elaborado um resumo das recomendações por 

atividade, pode-se observar que todos os setores de atividade buscaram regularizar 

de alguma forma as recomendações que receberam. 
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             Figura 01 – Resumo das Recomendações por atividade 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Consideraram-se alguns dos objetivos da auditoria, segundo as Normas 

Brasileiras de Auditoria, como por exemplo: a auditoria deve aumentar o grau de 

confiança das demonstrações contábeis, conforme o item 3 da NBC-TA 200 (Brasil, 

2009) e o auditor deve identificar e avaliar os riscos de distorção relevante, 

independentemente se causados por fraude ou erro, com base no entendimento da 
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entidade e de seu ambiente, inclusive o controle interno da entidade. (Brasil, 2009). 

Foi observado que as recomendações relacionadas aos aspectos contábeis e de 

controle interno possuem altos índices de regularização, principalmente nas 

empresas do Terceiro Setor. Fato que foi confirmado posteriormente nas entrevistas. 

 

7.1.4. Recomendações por Porte das Empresas 

 

Nesta seção foram agrupadas as empresas conforme o porte, e para 

classificá-lo foram observados os faturamentos de cada uma. Sendo assim, 

empresas que faturaram menos que R$ 4,8 milhões anuais são empresas de 

pequeno porte, conforme classificações do SEBRAE (2018). E com o intuito de 

verificar uma relação entre a quantidade de faturamento e o atendimento das 

recomendações de auditoria, as empresas de médio porte foram divididas em: 

Faturamento menor que 10 milhões; entre 10 milhões; e 100 milhões e por fim, 

maior que 100 milhões. Sendo assim esta etapa da pesquisa, teve o intuito de 

verificar se existia alguma relação direta entre a quantidade de faturamento e o 

atendimento das recomendações de auditoria. 

Tabela 10 – Regularização das Recomendações conforme o Faturamento das 

Empresas 

 
Porte 

 
Quantidade Regularizado Em andamento Pendente 

Pequeno 
 

127 51% 10% 39% 

Menor que 10 
milhões 

70 47% 14% 39% 

Entre 10 milhões e 
100 milhões 

144 47% 13% 40% 

Maior que 100 
milhões 

100 35% 8% 57% 

Total 
 

441 46% 11% 43% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Não foi possível estabelecer relações conclusivas entre os volumes de 

Receitas Brutas das empresas e a regularização das recomendações dos auditores 

independentes. Foi indicado que o faturamento das empresas não há uma relação 

direta com o atendimento das recomendações. O que significa também que existem 
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outros fatores contingenciais que determinam o porte e a estrutura da empresa que 

precisavam ser analisados, tais como: quantidade de funcionários, qualidade técnica 

dos colaboradores da área contábil, quantidade de funcionários nas áreas 

administrativa e focados no atendimento da auditoria, organização, entre outros. 

 

7.1.5. Análise das Recomendações Relacionadas aos Aspectos Contábeis 

 

Nesta seção foram analisadas as recomendações no âmbito contábil, 

referentes a adoção das normas contábeis geralmente aceitas no Brasil. Em 

empresas distintas pode ocorrer que seja feita a mesma recomendação. Nesta 

pesquisa foram agrupadas as recomendações que aparecem mais de uma vez e 

elencadas conforme a norma a qual se relaciona: 

Tabela 11 – Regularização conforme as Normas Contábeis vigentes 

Normas 
Contábeis 

Quantidade Regularizado Em andamento Pendente 

NBC TG 27 
 

19 21% 11% 68% 

NBC TG Estrutura 
Conceitual 

13 62% 0% 38% 

NBC TG 38 
 

12 42% 17% 42% 

NBC TG 25 
 

7 86% 0% 14% 

NBC TG 01 
 

6 0% 0% 100% 

NBC TG 32 
 

5 40% 0% 60% 

 
NBC TG 47 

3 33% 0% 67% 

 
NBC TG 12 

2 50% 0% 50% 

 
Outras 

97 57% 9% 34% 

 
Total 

164 50% 8% 42% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Destaca-se que a Norma Contábil mais presente nas cartas de controle 

interno foi a NBC TG 27 - Ativo Imobilizado. Em dezenove vezes foi recomendado 

que as empresas reconhecessem a depreciação conforme a vida útil econômica do 
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bem. No entanto, essa recomendação foi adotada apenas quatro vezes, ou seja, em 

22% dos casos. As recomendações quanto a NBC TG Estrutura Conceitual são 

recomendações para que despesas e receitas sejam reconhecidas conforme o 

regime de competência e não regime de caixa. Tiveram cerca de 62% de suas 

recomendações adotadas. 

A NBC TG 38 – Instrumentos Financeiros (Brasil, 2009), foram 

recomendações para que a empresa realizasse provisões de créditos de liquidações 

duvidosas, destacando a incerteza do recebimento de certos créditos no balanço 

patrimonial. A recomendação foi adotada 42% das vezes. As recomendações quanto 

a NBC TG 25 – Provisões, Passivos e Ativos Contingentes (Brasil, 2009), referiam-

se a adoção das provisões de contingências, registrando na contabilidade todos os 

processos judiciais de perdas prováveis. Tal recomendação foi adotada 86% das 

sete vezes em que foi recomendada. 

A NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos (Brasil, 2009), 

refere-se à adoção do teste de “Impairment”, no qual a empresa deve verificar a 

perda da recuperabilidade dos créditos registrados no ativo do Balanço. A 

recomendação foi realizada seis vezes e nenhuma empresa optou pela adoção do 

ponto de auditoria. 

 A NBC TG 32 – Tributos sobre o Lucro teve sua adoção recomendada cinco 

vezes e foi adotada apenas duas vezes ou 40% vezes. A norma refere-se a adoção 

do controle sobre tributos diferidos de Impostos de Renda de pessoa Jurídica (IRPJ) 

e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 

A recomendação a respeito da NBC TG 47 – Receita de Contratos com 

Clientes, antiga NBC TG 30, foi recomendada três vezes e adotada somente uma 

vez. Tal norma refere-se que seja reconhecimento da receita não quando da 

emissão da Nota Fiscal, mas, quando da transferência dos riscos e benefícios para o 

cliente. Por fim, a norma NBC TG 12 – Ajuste a Valor Presente, foi recomendada a 

duas empresas diferentes, sendo adotada por uma empresa. A norma refere-se 

adoção do reconhecimento dos juros implícitos em uma operação de longo prazo.  

De forma geral, 50% das recomendações no aspecto contábil foram 

regularizadas, e observou-se que existem fatores contingenciais em cada norma e 
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em cada empresa que levaram a adoção de cerca de metade de tais 

recomendações. Contudo, existe uma relação entre as recomendações 

semelhantes, como por exemplo, as que tem menos adoção: NBC TG 27 – Ativo 

Imobilizado, NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos (Brasil, 2007), 

por requererem mais esforços físicos e conhecimentos técnicos para a sua 

regularização, do que as que possuem mais adoção como a NBC TG 25 – 

Provisões, Passivos e Ativos Contingentes (Brasil, 2009), e a NBC TG Estrutura 

Conceitual (Brasil, 2009). Adicionalmente, o estudo se aprofundou sobre o não 

atendimento dessas recomendações através das entrevistas. 

 

7.1.6 Análise das Recomendações Relacionadas aos Aspectos de Controle Interno 

 
Nesta seção foram analisadas as recomendações nos aspectos de controle 

interno, ou seja, recomendações de melhoria nos procedimentos de controles 

internos que a empresa possui para garantir que as normas contábeis, fiscais, 

tributárias e trabalhistas possam ser cumpridas. Desta forma, a regularização de 

recomendações de controle interno foi classificada em: Divergências em Controle e 

a Contabilidade; Falta de Documentação Suporte ou Composição; Falta de 

Procedimentos; Deficiência na Contagem de Inventário e Outras. 

As divergências entre controle e a contabilidade ocorreu quando a empresa 

tendo ciência das normas aplicáveis, não obteve o controle interno suficiente para 

garantir o número contabilizado na rubrica contábil. Falta de Documentação Suporte 

ou Composição, são recomendações onde a empresa possui valores lançados na 

contabilidade sem documento suporte ou composição de valores que suporte a 

transação ocorrida. 

A “Falta de Procedimentos” foram recomendações para que a empresa 

adotasse procedimentos internos formalizados que garantam o controle interno livre 

de distorções relevantes, seja na área financeira, compras, contábil ou qualquer 

outra área da empresa. E a Deficiência na Contagem refere-se à inconsistência na 

contagem do inventário ou do almoxarifado da empresa, que representou uma 

discordância com os valores contabilizados por esta. 
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Tabela 12 – Regularização das Recomendações de Controle Interno 

 
Controle Interno 

 
Quantidade Regularizado Em andamento Pendente 

Divergências entre 
Controle e a 

Contabilidade 
46 65% 17% 17% 

Falta de 
Documentação 

Suporte ou 
Composição 

42 50% 10% 40% 

Falta de 
Procedimentos 

 
16 6% 31% 63% 

Deficiência na 
Contagem 

 
  4 0%   0% 100% 

Outros 
 

52 44% 12% 44% 

Total 
 

   160 47% 14% 39% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A recomendação mais recorrente quando se fala de controles internos é a 

divergência entre o relatório de controle interno ou de suporte que a empresa possui 

e o valor contabilizado desta natureza. Esta recomendação indica que a empresa 

possui o controle interno para essa natureza e possui o conhecimento dos 

procedimentos aplicáveis. No entanto, foram identificadas algumas inconsistências 

quanto aos valores. Essa recomendação também foi a mais adotada pela 

administração (cerca de 65% das 46 vezes em que foi recomendada). 

Em segundo lugar, a falta de documentação suporte ou de composição de 

uma rubrica ou lançamento contábil. A recomendação foi regularizada em 21 das 42 

vezes em que apareceu no relatório. A recomendação menos adotada foi a falta de 

contagem nos inventários das empresas. A recomendação foi feita quatro vezes e 

nenhuma das empresas optou por realizar a contagem de estoques. Por fim, outra 

recomendação recorrente nos relatórios das empresas foi a falta de procedimentos 

em suas áreas, o que acarretam riscos de controle interno pela administração. 

Apenas 6% das empresas a regularizaram.  
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Assim como na análise anterior, a recomendação com maior número de 

acolhimento foi a que demandou menos esforço físico ou conhecimento técnico. 

Assim como a de menor adoção requer o maior esforço. Como por exemplo: para se 

criar procedimentos de controles internos que ainda são inexistentes em uma 

empresa, requer-se um empenho de todas as áreas da empresa partindo do topo da 

hierarquia administrativa (com os diretores) até a base da hierarquia. 

O disposto nesta seção também foi posteriormente confirmado durante as 

entrevistas. 

 

7.1.7. Análise das Recomendações Relacionada aos Aspectos Tributários e Fiscais 

 
Nesta seção, foram reunidas as recomendações que apresentaram um risco 

nas áreas tributárias e fiscais das empresas, classificadas em: Economia Tributária, 

Não Recolhimento de Tributos, Obrigação Acessória, entre outros.  

A recomendação de economia tributária refere-se ao não aproveitamento de 

certos créditos ou benefícios fiscais, no quais a empresa pode obter uma economia 

tributária. O não recolhimento de tributos refere-se quando a empresa não está 

recolhendo todos os tributos devidos, conforme as legislações fiscais e tributárias 

aplicáveis. As obrigações acessórias referem-se ao erro ou na inconsistência 

durante o preenchimento das obrigações acessórias, ou seja, durante a declaração 

a apuração e do recolhimento tributário ao fisco. 

Tabela 13 – Regularização conforme Recomendações no Aspecto Tributário 

 
 

Aspecto Tributário 
 
 

Quantidade Regularizado Em andamento Pendente 

Economia Tributária 
 

33 45% 15% 39% 

Não recolhimento de 
tributos 

12 8% 0% 92% 

Obrigação acessória 
 

10 50% 0% 50% 

Outras 15 33% 13% 53% 
Total 

 
70 37% 10% 53% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Foram realizadas 33 recomendações para 33 empresas diferentes que podem 

representar uma economia tributária para empresa, no sentido de que a mesma 

pode recolher menos tributos ou recuperar algum crédito tributário. Tal 

recomendação foi adotada 45% das vezes, ou seja, praticamente metade das vezes 

em que apareceu. Em contrapartida, quando foi recomendado que a empresa 

efetuasse o pagamento de tributos cujo recolhimento estava ocorrendo de forma 

indevida, das doze vezes em que essa recomendação apareceu, somente foi 

regularizada uma vez. Por fim, retificações quanto às obrigações acessórias fiscais 

foram regularizadas por cinco das dez empresas que receberam tal recomendação. 

 

7.1.8. Análise das Recomendações Relacionadas aos Aspectos Trabalhistas 

 
Durante essa etapa do estudo, foram reunidas as recomendações que 

apresentam riscos nos aspectos trabalhistas e previdenciários das empresas 

auditadas. As recomendações foram classificadas em Economia Tributária, Não 

Recolhimento dos Encargos, Obrigações Acessórias, Risco Trabalhista entre outras. 

Assim, as recomendações classificadas como economia tributária, foram 

recomendações realizadas de forma, que se fossem atendidas poderia gerar uma 

diminuição no recolhimento dos encargos trabalhistas ou qualquer outra forma de 

benefício econômico dessa natureza. 

O Não Recolhimento dos Encargos referiu-se a recomendações em que a 

empresa não efetuou o recolhimento de todos os encargos trabalhistas e sociais 

devidos, e então para se eximir de quaisquer riscos trabalhistas, deveria efetuar o 

recolhimento dos mesmos. As recomendações relacionadas às Obrigações 

Acessórias são recomendações de melhoria e para retificar inconsistências 

identificadas nas obrigações acessórias, como e - social, SEFIP, entre outras. 

Por fim, as recomendações relacionadas a risco trabalhista, foram por 

apresentarem inconsistências identificadas entre os procedimentos adotados pela 

empresa e a legislação trabalhista aplicável a empresa, como por exemplo, os 

funcionários exercerem horas extras excedentes aos limites legais, problemas de 

isonomia salarial em que funcionários com o mesmo cargo recebem salários 
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diferentes, não contratação de menores aprendizes conforme disposições das leis 

trabalhistas, entre outros. Na tabela a seguir foi demonstrada a regularização de 

acordo com as recomendações no aspecto trabalhista; 

Tabela 14 – Regularização conforme Recomendações no Aspecto Trabalhista 

Aspecto 
Trabalhista 

Quantidade Regularizado Em andamento Pendente 

Economia 
Tributária 

 
7 57% 0% 43% 

Não recolhimento 
dos encargos 

 
8 63% 0% 38% 

Obrigações 
acessórias 

 
4 75% 0% 25% 

Risco Trabalhista 
 
 

13 0% 32% 69% 

Outros 
 
 

3 33% 0% 67% 

 
Total 

 
35 37% 11% 51% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

De forma geral, das 35 recomendações que foram entregues às empresas 

auditadas somente 37% foram regularizadas no ano seguinte. Observou-se que as 

recomendações nas quais a empresa poderia ter uma economia tributária e que 

deveria ter recolhido alguns encargos para retificação de obrigações acessórias 

possuíram uma porcentagem alta de regularização: 57%, 63% e 75% 

respectivamente. No entanto, nenhuma das treze recomendações de melhorias 

relacionadas a riscos trabalhistas foram regularizadas.  

           Observou-se ainda, que a administração da empresa conseguia regularizar 

consideravelmente as recomendações trabalhistas e previdenciárias, exceto quando 

receberam recomendações de inconsistências que só teriam um impacto na 

empresa em uma eventual fiscalização trabalhista ou um processo realizado por 

algum colaborador. 

O disposto nesta seção também foi confirmado durante as entrevistas. 
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7.2. ANÁLISE DAS RESPOSTAS ÀS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA 

 
O auditor deve comunicar apropriadamente aos responsáveis pela 

governança e administração, sobre as deficiências de controle interno que identificou 

durante a auditoria e que, no seu julgamento profissional, são de importância 

suficiente para merecer a atenção deles, conforme o item 5 da NBC TA-265 (Brasil, 

2009). Durante essa comunicação, as empresas podem vir a adotar ou não, as 

recomendações do auditor, bem como responder ou não, de maneira formalizada à 

carta entregue pelos auditores. 

Sendo assim, das 54 empresas presentes neste estudo foi possível obter 

resposta formalizada de duas empresas sobre a regularização ou não dos pontos 

que constavam na carta dos auditores. Através dessas respostas foi possível obter o 

entendimento de algumas recomendações que não foram regularizadas e 

observadas na seção anterior. Por questões de confidencialidade as duas empresas 

serão chamadas neste estudo de Empresa 1 e Empresa 2. 

A Empresa 1 é uma prestadora de serviços que não regularizou certas 

recomendações de controles internos, como a falta de procedimentos de compra, 

controle de estoque e a deficiência na contagem do inventário. Tais recomendações 

foram frequentes conforme descrito na seção 7.1.6. Essa empresa, mediante carta 

formalizada, argumentou que a falta de procedimento de compras, de controle de 

estoque e a deficiência na contagem do mesmo, se deve a ausência de um 

colaborador que se dedicasse especialmente ao departamento de estoque de 

compras.  

Apesar disso, adotou algumas medidas de controle, dividindo a supervisão do 

departamento para outros gerentes. No entanto, isso não foi o suficiente para 

regularizar a recomendação dos auditores. Segundo a empresa essas são as 

medidas que se adaptam à sua realidade econômica em relação ao quadro de 

colaboradores. Sendo assim, a falta de mão-de-obra e de recursos da empresa é 

que teriam limitado a regularização das recomendações. 

A Empresa 2 atua no Terceiro Setor, na área de educação. A empresa 

regularizou todas as recomendações exceto a relacionada ao aspecto contábil. A 

recomendação refere-se à necessidade de reclassificação de contas contábeis de 
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acordo com a norma contábil aplicável. Segundo resposta da administração dessa 

empresa, tal recomendação estaria sendo avaliada pela mantenedora. Ressalta-se 

que essa empresa não possui o poder de regularizar tal recomendação sem a 

aprovação da mantenedora. 

 

7.3. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS EFETUADAS 

 
Os entrevistados são os responsáveis pela administração das empresas PME 

e pela regularização ou não dos pontos de melhoria e inconsistências identificados. 

Para complementar este estudo prático, foi entrevistado também o sócio fundador de 

uma firma de auditoria com mais de quarenta anos de mercado. 

As entrevistas individuais foram realizadas entre janeiro e fevereiro de 2019, 

nas empresas dos entrevistados. Cada um respondeu perguntas sobre a utilização 

da carta de controle interno como ferramenta de gestão e sobre o atendimento das 

recomendações, conforme a natureza, riscos e demais características. 

 

7.3.1. Cartas de Recomendação como Ferramenta de Gestão 

 
Todos os entrevistados foram questionados se viam a auditoria e as cartas de 

recomendação como uma ferramenta de gestão para a administração ou se a 

auditoria era somente utilizada para cumprir uma exigência do mercado. Aqui foram 

chamados de entrevistados “A”, “B”, “C”, “D” e “E”. 

Para “D” as cartas de controles internos entregues a administração podiam 

sim ser utilizadas como ferramenta gestão, conforme comentou: 

A gente entende que é uma ferramenta de melhoria tanto é que a própria 
recomendação de que fosse feita auditoria externa surgiu da própria 
administração. Toda vez que a gente é fiscalizado, auditado, na verdade é 
uma coisa positiva. Pois, você vai estar vendo com outros olhos o que a 
gente está fazendo. É importante fazer o trabalho de uma forma muito 
transparente e não existe problema nenhum pra gente em receber 
apontamentos, muito pelo contrário a gente sempre aproveita como 
oportunidade para poder aplicar várias coisas na nossa empresa. 
(Informação verbal). 
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Para “A” as recomendações ajudam no controle e a corrigir falhas que são 

identificadas dentro da empresa: “A CCI te dá uma ferramenta pra você corrigir 

alguma falha que está ocorrendo no processo e até te ajuda a buscar recursos junto 

a empresa para você cumprir as falhas”, disse ele. Acreditar que é importante utilizar 

a carta como ferramenta, manter e colocar todas as recomendações em prática foi o 

que respondeu “C”.  O entrevistado “B” ressaltou que a auditoria foi realizada de 

forma voluntária para aprimorar o controle e auxiliar a empresa a se atualizar em 

relação às novas legislações nos âmbitos fiscais, contábeis e trabalhistas: 

No nosso caso, essa auditoria não é obrigatória. Então eu uso como uma 
ferramenta de gestão para conferir o que a gente está fazendo. Porque a 
empresa é pequena e como é pequena não temos tempo de ficar 
pesquisando sobre as legislações. Às vezes, a gente não consegue 
acompanhar a legislação, então é bom que eles (os auditores) já vêm e nos 
ajudam através das recomendações. (Informação verbal). 
 

 

Por fim, “E” ressaltou que a maioria das empresas utiliza e discute os 

detalhes de uma carta de recomendação. No entanto, existe uma minoria que 

apenas se interessa pelo relatório dos auditores, mas que acaba “guardando na 

gaveta” as recomendações de auditoria.  

Observou-se na pesquisa que a auditoria pode ser utilizada como ferramenta 

de gestão, através do controle patrimonial das empresas, revisão e correção de 

falhas e inconsistências identificadas e ainda para manter as empresas de pequeno 

e médio porte atualizadas acerca das mudanças nas legislações contábeis, 

tributárias e trabalhistas. 

 

7.3.2. Relevância das Recomendações 

 
Os entrevistados foram questionados se todas as recomendações são 

relevantes ou se existe alguma preferência durante a regularização das 

recomendações. Em resposta, “B” destacou que procura regularizar todas as 

recomendações, mas, que existem algumas delas não se aplicam e não são 

regularizadas por questões estruturais: 
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A gente procura é seguir todas as recomendações, a não ser que alguma 
não seja tão relevante. Que seja quando a gente possui ciência do assunto, 
mas, não iremos seguir por algum motivo interno. Existem coisas que por 
ser uma empresa pequena, muitas vezes não se aplicam. Como por 
exemplo, na melhoria de alguns controles internos, quando os sistemas não 
são tão estruturados quanto em uma empresa grande. (Informação verbal). 
 

Para “A”, é preciso priorizar as correções e planejar conforme os recursos que 

serão utilizados: Disse ele: 

Nós sempre trabalhamos com a CCI primeiro priorizando as correções, 
analisando os recursos necessários para colocar em prática, depois 
analisamos aquelas que não vão ser atendidas por alguma questão 
operacional que não será possível colocar em prática. (Informação verbal). 
 
 

Para “D”, a empresa sempre procura regularizar todas as pendências, no 

entanto existem apontamentos que dependem de outras técnicas e outros recursos 

para sua adoção: 

A gente procura regularizar todas as pendências, só que existem alguns 
apontamentos que dependem de algumas habilidades. Por exemplo, na 
primeira auditoria foi apontado que tivesse uma pessoa para poder fazer o 
controle almoxarife, mas, para isso teria que ser feita mais uma contratação, 
e os investidores fizeram uma análise e se chegou a uma conclusão de que 
essa contratação não era viável. (Informação verbal). 
 
 

Na visão de “C”, a administração procura regularizar todas as 

recomendações, mas, priorizam aquelas que venham a ter um efeito pecuniário a 

curto prazo. Na sua resposta, “E” ressaltou que:  

Todas as empresas de certa forma querem estar em ordem, mas, tem 
situações que ela possui dificuldades para estar em ordem. Então ela 
realmente faz uma leitura do que é mais urgente, visto que a PME está 
mesmo é preocupada em sobreviver. (Informação verbal). 
 
 

Notou-se que o desejo da maioria das empresas é que as recomendações 

sejam regularizadas, mas, depara-se com problemas estruturais do cotidiano de 

empresas de menor porte, como a falta de mão-de-obra e custos que não condizem 

com a realidade financeira da empresa. 
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7.3.3. Risco das Recomendações 

 

Conforme demonstrado na seção 7.1.2 deste estudo, o auditor classifica as 

recomendações conforme o grau de risco, sendo eles: alto, médio ou baixo. No 

decorrer das análises das recomendações das empresas, notou-se que as 

recomendações de risco baixo foram mais regularizadas que as recomendações de 

riscos mais altos. Para esclarecer esse fato os entrevistados foram questionados 

sobre a sua percepção quanto ao risco das recomendações, ou seja, se o 

administrador se utilizava do grau de risco para nortear as recomendações que 

serão atendidas. Na sua reflexão, “A” informou que: 

Eu levo em conta a classificação colocada pelo auditor e analiso o contexto 
da recomendação. Aqui na empresa não tivemos esse problema ainda, 
essa situação, mas, já tive em outras empresas que a auditoria externa 
tinha um valor de materialidade muito alta. Então, pela materialidade da 
auditoria alguns itens eram baixos, no entanto, pra mim uma distorção 
desse mesmo tamanho era alta. Então você tem que analisar nas duas 
perspectivas na sua e na do auditor, porque risco é relativo. (Informação 
verbal). 
 
 

Para o entrevistado “D”: 

O risco, acho que vai muito de algo que você está fazendo. Quanto maior o 
risco mais você quer regularizar, mas, algumas coisas vão gerar uma 
repercussão maior do que a outra independente do risco. Mas, daí você vai 
lógico, assim como na vida, tenta elencar o que é prioridade para você 
começar a atuar. São muitas frentes! (Informação verbal). 
 
 
 

Em sua resposta, “E” ressaltou que as empresas se utilizam do risco para 

regularizar as recomendações, mas, não é o fator determinante para a 

regularização. Os entrevistados “B” e “C” também disseram se utilizar do grau de 

risco para se atentar às recomendações de auditoria, mas, “C” complementou que 

além do risco é preciso analisar a questão financeira de cada recomendação. 

Os entrevistados “A” e “E” discorreram sobre a as diferenças entre os graus 

de risco. De acordo como “A”, o risco mais baixo acaba sendo mais regularizado que 

os riscos mais altos pela simplicidade e por geralmente não necessitar de recursos, 

e argumentou: 
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O risco mais baixo geralmente é mais fácil de regularizar, mas, você não 
“deixa pra lá” o risco alto, porque o risco alto que vai ter um impacto maior. 
O que eu vejo no risco alto, geralmente é que envolve recursos. Então você 
tem que recorrer de outros recursos para sanar os problemas. Por exemplo, 
se você tem um risco alto relacionado a sistemas, você precisa chamar um 
externo para customizar o sistema para melhorar o controle interno. Pode 
ser um risco alto, mas, custa dinheiro. Talvez você tenha que buscar verbas 
extras para você corrigir este problema. Enquanto os riscos baixos, 
geralmente não precisam de recursos então você acaba corrigindo 
rapidamente. (Informação verbal). 
 
 

Na opinião de “E”, a administração de PME se preocupa mais com os 

aspectos financeiros da regularização, e regularizam os riscos baixos porque na sua 

opinião, são geralmente mais fáceis de regularizar. Complementou dizendo que se 

recomendações de risco baixo demandam custos e complexidade como nas 

recomendações de risco médio e riscos mais alto, acabam não sendo regularizadas, 

e citou o exemplo de uma recomendação para uma sociedade anônima (S.A.) 

fechada, publicar os balanços no Diário Oficial conforme regulamenta a Lei 6.404 de 

1976, por ele citada, e completou:  

Na prática existe, por exemplo, quando cuidamos da parte societária das 
empresas também e quando as empresas têm lá nas regras societárias das 
S.A de fazer publicações. Qual o risco de não publicar? São S.A. fechadas, 
só quem pode reclamar são os próprios sócios. Então é um risco baixo que 
custa dinheiro e acaba não sendo regularizado. (Informação verbal). 
 
 
 

Concluiu-se então que o risco pode ser um fator que influencia na decisão de 

atendimento ou não das recomendações. No entanto, os riscos baixos acabam 

sendo mais regularizados que os riscos mais altos, porque muitas vezes para 

atendimento de tais recomendações acabam necessitando de mais capital, 

conhecimento técnico ou recursos externos que as empresas de pequeno e médio 

porte não podem arcar. 

 

7.3.4. Natureza das Recomendações 

 
Durante as entrevistas, foi perguntado também se existe alguma preferência 

no atendimento das recomendações de auditoria em relação à natureza das que são 

feitas, neste caso, relacionadas as normas contábeis, controles internos, questões 

fiscais e tributárias e trabalhistas e previdenciárias. Segundo “E”, a priorização da 
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natureza depende de cada empresa e de qual finalidade, mas, geralmente o foco é 

fiscal: 

Na prática você tem empresas e empresas, tem empresa que a leitura do 
procedimento de auditoria é meramente “cumpridora de tabela” ou porque 
tem que fazer. A grande preocupação das empresas e particularmente das 
empresas pequenas e médias, geralmente é a parte fiscal. A preocupação é 
se “Eu estou cumprindo a parte fiscal? Ah, está tudo bem, está de bom 
tamanho.” Ele não tem a sensibilidade da fineza das regras do IFRS, por 
exemplo. (Informação verbal). 
 
 

O entrevistado “D” destacou também a preocupação com recomendações no 

âmbito fiscal e tributário e disse que a preocupação com a parte previdenciária 

segue na mesma linha: 

Na verdade, eu acho que uma das coisas mais complicadas, são 
relacionadas a questões trabalhistas e relacionadas a impostos. Fazer 
alguma apuração pode gerar um tributo a pagar errado.  Ou gerar um 
problema trabalhista e gerar depois um problema maior. Duas coisas que eu 
tenho mais preocupação, não que as outras não sejam relevantes. Em 
alguns casos solicitamos a auditoria que foque, por favor, na apuração de 
impostos e vê se está sendo feito a apuração correta. Porque imagina, 
depois de algum tempo você vê que pagou durante alguns anos alguma 
coisa errada E vira uma bola de neve, então detectar o quanto antes 
melhor. (Informação verbal). 
 
 
  

Assim como os demais entrevistados, “B” também destacou a grande 

preocupação com as inconsistências tributárias. Para ele: 

As tributárias, pois, são sempre a preocupação maior. As tributárias são 
mais fáceis de mensurar, tributário ou você tá certo ou você está errado. As 
normas contábeis, você pode estar mais ou menos certo, ou estar bem 
certo. Acaba sendo mais controverso, mas, todas são importantes. 
(Informação verbal). 
 
 

De acordo com “C”, se a recomendação independente da natureza afetar o 

caixa, é uma prioridade. Por fim, “A” refletiu que é preciso colocar prioridades em 

cada recomendação de cada natureza, levando em consideração o seu impacto: 

 
Não, preferência eu não tenho. O que eu faço é colocar prioridades. Como 
por exemplo, em uma recomendação fiscal. Você tem que mensurar o 
impacto e já trabalhar em cima, ou você tem que melhorar a apuração ou 
você tem que ir lá pagar o que tem que pagar, ou corrigir o livro se for caso. 
Se for alguma recomendação de controles internos, você tem que ver qual 
que é o impacto e ver quando que você vai conseguir implantar. Por 
exemplo, se for necessário a contratação de mais um funcionário, talvez 
demore mais um pouco, para você poder completar a recomendação. A 
terceira são as recomendações contábeis, você tem que ajeitar o quanto 
antes se você estiver precisando do relatório fechado. (Informação verbal). 
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Notou-se que a maioria prioriza as questões fiscais e se a inconsistência irá 

afetar o caixa. Assim como nos riscos, observou-se que a natureza da 

recomendação pode afetar no atendimento das recomendações, mas, como 

destacaram “A” e “E”, pode variar de empresa para empresa, devendo se observar a 

finalidade de cada administração. 

 

7.3.5. Recomendações por Atividade 

 
Esta pesquisa também buscou analisar se a atividade da empresa de uma 

alguma forma poderia afetar na regularização das recomendações de auditoria. Na 

seção 7.1.3 Recomendações por Setor de Atividade buscou-se analisar qual 

atividade das empresas obteriam o maior índice de atendimento as regularizações 

do auditor. Assim, notou-se que as empresas do Terceiro Setor de uma forma geral 

regularizaram consideravelmente mais recomendações que as outras atividades.  

Conforme a Tabela 4 contida neste trabalho, as empresas do Terceiro Setor 

regularizaram mais de 55% das recomendações contra 40% das empresas de 

comércio, 34% das indústrias e 44% das empresas de prestação de serviços, 

principalmente quando se tratava de recomendações de controles internos e 

contábeis. Diante desse contexto, a pesquisa pretendeu conhecer a razão deste fato 

através das entrevistas.  

Diante de sua experiência na área, “E” destacou que nos últimos anos notou-

se uma grande preocupação das empresas do Terceiro Setor, com controle e 

credibilidade;  em outras palavras com a auditoria. Segundo esse entrevistado: 

As empresas do Terceiro Setor se preocupam mais com as recomendações, 
acredito que é um segmento que a nossa empresa tem bastante 
experiência. Então nós como auditores, somos orientadores desse 
processo. Visto que as empresas do Terceiro Setor são carentes de 
orientações, elas passaram a ter nos últimos anos uma grande exigência 
dos órgãos reguladores.  Então elas remetem relatórios aos órgãos 
reguladores e cada vez possuem uma consciência mais clara da prestação 
de contas para a sociedade. Ainda tem um pensamento de “Ah não 
prestamos serviços” e acabam tendo um punhado de voluntários com a 
qualificação baixa prestando serviço e então necessitando de orientação 
externa. (Informação verbal). 
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O entrevistado ressaltou também que essas empresas necessitam ser 

detalhistas em razão do tipo de atividade:  

Muitas tem um nível de detalhe absurdo. As empresas do Terceiro Setor 
geralmente tem uma cultura de ordem, pois, recebem doações do mundo 
inteiro. Essas empresas geralmente têm que estar com tudo em ordem e se 
verem alguma “peninha” elas regularizam. 
 
 

Na opinião de “E”, as empresas do Terceiro Setor se diferenciam bastante 

das empresas de comércio e de serviços: 

A empresa de Terceiro Setor diferente de uma empresa de comércio ou 
serviço, precisa ter uma transparência e confiabilidade das informações que 
fazem com que ela consiga receber verba. Então isso tem significado 
prático, para ela. Ela tem que fornecer informações em ordem e disseminar 
credibilidade para obter verbas, pois, elas vivem de verbas. Diferente de 
uma limitada de capital fechado familiar, que possui cinco familiares na 
gestão que nunca se preocuparia com stakeholders. As ONG, por exemplo, 
têm que estar preocupadíssimas com o stakeholders.” 
 
 

Sendo assim, observa-se que ter controle e ter confiabilidade nas suas 

informações contábeis, é um fator primordial para o tipo de atividade das empresas 

do Terceiro Setor. Visto que essas empresas precisam estar em ordem ou poderão 

vir a ter dificuldades em receber aportes de capital de atuais e possíveis futuros 

stakeholders. 

 

7.3.6. Recomendações Relacionadas aos Aspectos Contábeis 

 

Com o intuito de se aprofundar sobre o atendimento ou não das recomendações 

relacionadas aos aspectos contábeis, buscou-se analisar as recomendações que 

são recorrentes nas Cartas de Controle Interno e possuem baixos índices de 

regularização. Conforme evidenciado na seção 7.1.5 Análise das Recomendações 

Relacionadas aos Aspectos Contábeis, quando se recomendou que as empresas 

adotassem a revisão da vida útil dos bens do ativo imobilizado conforme a NBC TG 

27 (Brasil, 2009) e a redução ao valor recuperável de ativos ou “impairment” , o qual 

geralmente as empresas optaram por não adotar. 

Em relação ao NBC TG 27 (Brasil, 2009), das dezenove vezes que surgiu nas 

cartas de recomendação somente quatro vezes foram regularizadas e quanto ao 
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NBC TG 01 (Brasil, 2007), das seis vezes em que apareceu, em nenhuma foi 

regularizada. Diante desse contexto, os entrevistados foram questionados sobre o 

baixo índice de atendimento de tais recomendações. De acordo com “A”, essas 

recomendações tem um baixo índice de regularização, pois, o auditor não consegue 

atender a estas, e comentou que: 

 

Essas coisas o contador não consegue resolver sozinho. Isso vai para um 
conselho da empresa, e às vezes não se resolve. Acredito que a taxa de 
resolução é baixa, porque não depende só de uma pessoa. Acho que a 
recomendação é ótima, pois, você tem a real situação dos seus bens. Só 
que muitas vezes que chega no conselho da empresa, acaba não se 
regularizando. (Informação verbal). 
 
 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, “C” destacou que gostaria de ter 

regularizado, mas, por questões econômicas-financeiras não foi possível realizar, 

como por exemplo, as instruções da NBC TG 27 (Brasil, 2009), e justificou: 

 

Depende de um investimento de um laudo de avaliação externo, então 
como isso demanda um custo e tendo em vista a questão econômica, em 
relação ao momento que a empresa está vivendo no mercado, de certa 
forma passando por dificuldade, a empresa prefere manter os critérios de 
depreciações conforme os limites tabulados pela Receita Federal. Então, 
nós mantemos somente o controle fiscal, mas, temos ciência que 
deveríamos ter o controle econômico. (Informação verbal). 

            

Para “B” o problema da NBC TG 27 (Brasil, 2009), são os dois controles que 

precisam ser realizados: a vida útil econômica para cumprir com as normas 

contábeis e a vida útil fiscal para cumprir com a legislação tributária, e comentou: 

“No nosso caso, o ativo imobilizado não tem muita relevância ou um impacto muito 

grande na empresa. O valor é baixo. Acabei não atualizando a vida útil para não ter 

que fazer em dois sistemas diferentes”.  Na visão de “E”, o empresário de pequenas 

e médias empresas não tem a sensibilidade em cumprir a risca com todas as regras 

contábeis: 

O Administrador está pouco preocupado em fazer tal “impairment”, ou a 
avaliação da vida útil dos bens do ativo imobilizado. O CPC 27 é um 
exemplo de que a expressiva maioria das pequenas empresas não vêem a 
maior necessidade disso (IFRS). As que fazem, fazem isso para cumprir 
tabela e as outras acabam sendo pouco regularizadas por questões de 
estrutura. Ainda se fizer tal ajuste, esse ajuste tem pouca representatividade 
para ela. Ela realmente se importa em sobreviver. Se a vida útil do bem vai 
ser mais ou menos contabilmente, ela não está preocupada. (Informação 
verbal). 
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           Sendo assim, nota-se que as empresas se limitam a fazer as recomendações 

contidas nas NBC TG 01 (Brasil, 2007) e NBC TG 27 (Brasil, 20 09) porque 

envolvem conhecimento técnico externo, custos extras e muitas vezes a adoção 

dessas normas têm pouquíssima representatividade nas empresas de pequeno e 

médio porte. 

 

7.3.7. Recomendações Relacionadas aos Controles Internos 

 
            Após análise das cartas de recomendações das empresas, pesquisadas 

neste estudo prático, percebeu-se que algumas recomendações como as 

divergências entre a contabilidade e o controle interno e a falta de composição e 

documentação foram recomendações com um índice relativamente alto de 

atendimento das empresas PME. Em contrapartida, recomendações referentes a 

adoção de procedimentos de controle interno e a melhor controle de inventário foram 

recorrentes nas cartas de recomendações e que tiveram baixos índices de 

regularizações. Diante desse contexto, o estudo se utilizou das entrevistas para 

entender também esse acontecimento. 

Para o entrevistado “A”, toda vez que são utilizados recursos externos ou 

verbas, deve haver algum planejamento para se atender às recomendações. Estas 

seguem para a análise dos sócios da empresa e muitas vezes acabam não sendo 

regularizadas. De acordo com o “E”, quando a regularização está “dentro de casa” o 

administrador tende a regularizar rapidamente. O entrevistado “D” comentou sobre a 

dificuldade de melhorar o controle do inventário: 

 
Por exemplo, na primeira auditoria foi apontado que tivesse uma pessoa 
para poder fazer o controle almoxarife, mas, para isso teria que ser feita 
mais uma contratação e os investidores fizeram uma análise. Então se 
chegou a uma conclusão de que essa contratação não era viável. Apesar de 
que realmente melhorar o controle o custo ia ser importante, mas, também 
ia acarretar um custo que era inviável naquele momento. (Informação 
verbal). 
 

Observou-se então que apesar da administração de uma pequena e média 

empresa achar importante a regularização de certas recomendações de controles 

internos como o controle de inventário e de estabelecer procedimentos formalizados, 

quando se deparam com fatores como o custo e planejamento, acabam deixando de 

regularizar a recomendação naquele momento. 
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7.3.8. Recomendações Relacionadas aos Aspectos Tributários e Trabalhistas 

 
Em relação aos aspectos tributários e trabalhistas percebeu-se através da 

análise das cartas de controle interno que quando empresas PME receberam 

recomendações para obter algum benefício fiscal ou alguma economia tributária, 

tiveram um índice de 45% de regularização. No entanto, quando foram 

recomendadas a recolher um tributo devido, que não havia sido recolhido 

anteriormente, a regularização foi de apenas 8%.  

Diante disso, os entrevistados foram questionados se eles particularmente 

priorizariam efetuar o pagamento do tributo que não havia sido recolhido, se 

eximindo dos riscos fiscais ou aproveitar um crédito ou um benefício. O entrevistado 

“A” entende que depende da empresa, e comentou: 

 Eu entendo que tem empresas bastante conservadoras e empresas pouco 
conservadoras, então pode ser que as pouco conservadoras prefiram 
assumir o risco fiscal e ter um ganho financeiro. As conservadoras, por 
outro lado não, iam preferir arrumar na hora. Eu particularmente sou 
conservador. (Informação verbal). 

 

            Segundo “E”, as empresas geralmente optam sempre por obter o benefício 

fiscal e depois avaliam se vão recolher os tributos em atraso. Para ele: 

 

As empresas pequenas e médias geralmente têm leitura da economia 
tributária mais rápida. Toda vez que você recomenda que ele pode 
aproveitar um benefício ou crédito que não está aproveitando, ele adere 
rapidinho. No entanto, quando eu disser para ele que ele fez a depreciação 
errada e que isso implica em adicionar o imposto e tudo mais, ele vai 
postergar porque vai correr o risco da ineficiência da fiscalização. 
(Informação verbal). 
 
 
 

            Sobre esse tema, “C” comentou: 

 

Olha nesse caso somos um pouco mais conservadores. Nossos 
recolhimentos e apurações de impostos são pautados em não correr risco. 
Então, procuramos ter aversão a riscos. Nós trabalhos com esse 
entendimento, nós preferimos questionar depois se achamos que deve ser 
diferente. No entanto, nosso recolhimento vai ser efetuado. (Informação 
verbal). 

 

Assim como visto na seção 7.3.4: Natureza das Recomendações, os 

pequenos e médios empresários se preocupam bastante com os aspectos tributários 

de suas empresas. Todavia, é importante analisar o tipo de empresário para saber o 
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tipo de decisão que o mesmo vai tomar. Certos conservadores vão recolher os 

tributos e se resguardar de quaisquer riscos fiscais, e outros empresários com a 

característica de “apetite a risco” irão se aproveitar da ineficiência da fiscalização 

dos órgãos reguladores, e deixar alguns tributos na inadimplência. 

 

7.3.9. Recomendações Relacionadas aos Aspectos Tributários e Fiscais 

 

As entrevistas também buscaram confirmar as análises realizadas na seção 

7.1.8 Análise das Recomendações Relacionadas aos Aspectos Trabalhistas. Desta 

forma analisou-se assim como na seção anterior, a percepção sobre as 

recomendações trabalhistas.  Durante a análise das recomendações, percebeu-se 

que os administradores de uma forma geral, possuem um alto índice de 

regularização das recomendações trabalhistas, exceto quanto aos relacionados aos 

riscos trabalhistas, visto que nenhuma das treze recomendações de melhorias 

relacionadas a riscos trabalhistas foram regularizadas. 

O entrevistado “B” confirmou que a empresa leva a sério as recomendações 

trabalhistas, pois, tais inconsistências referem-se ao tratamento com pessoas e 

assim como as recomendações tributárias são uma das maiores prioridades da 

empresa.  

Segundo “D” as recomendações trabalhistas são prioridade também para 

serem regularizadas para não acarretarem um problema maior no futuro. Quanto 

aos riscos, destacou que é bem difícil fazer de forma completa tudo que está na lei, 

pois, “às vezes existe um fator humano que parece se empenhar para que não 

aconteça”, e justificou seu comentário: “Eu vou citar, por exemplo, o Equipamento de 

Proteção Individual (EPI).  A gente dá o EPI, dá o treinamento, mas, o funcionário 

acaba não usando o EPI.”  Na visão de “E”, o empresário tem a preocupação em 

regularizar as recomendações trabalhistas, mas, ressaltou que este opta por não 

regularizar algumas recomendações de forma prioritária por conta da ineficiência da 

fiscalização dos órgãos trabalhistas. 
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7.3.10. Informações Adicionais nas Cartas de Controle Interno 

 
No decorrer das entrevistas, os responsáveis pela administração das 

empresas PME foram questionados se gostariam de ter outras informações ou 

recomendações adicionais nas cartas de controle interno que não tenham visto 

previamente. O entrevistado “D” ressaltou que gostaria que as cartas de 

recomendações em sua versão final constassem com a descrição das respostas das 

empresas sobre as recomendações do auditor, para a formalização qual foi a 

medida tomada pela administração, ou porque a medida não foi regularizada, 

evitando assim que a empresa tenha que se justificar várias vezes para diferentes 

investidores que receberem as cartas. 

Essa medida segundo ele pode melhorar a relação com os investidores, e 

comentou: “Talvez em algum momento que você justifica alguma coisa, a resposta 

deva acabar indo para uma carta de recomendação. Você acaba assinando tudo 

que a gente respondeu e tendo uma relação bem aberta com os investidores.” 

Para “B” seria interessante recomendações não só de inconsistências 

identificadas, mas, de “Lean”, ou seja, melhoria de processos e melhorias contínuas: 

 

Talvez alguma recomendação sobre processos. Aqui na empresa estamos 
trabalhando muito com o “Lean”. Se tivesse alguma recomendação de 
processo que os auditores estão vendo que está sendo repetitivo. Ou 
alguma coisa que a gente faz há mais de dez anos e hoje em dia não é 
mais necessário. Então talvez alguma recomendação de melhoria contínua 
ou simplificação de processos. Tipo que empresa faz tudo certinho, mas, 
hoje em dia não precisa ter todo esse trabalho. Alguma comparação com 
algum outro cliente que faça Lean ou invista em tecnologia. (Informação 
verbal). 
 

           O entrevistado “C” compartilhou do mesmo pensamento e destacou que 

poderiam ter recomendações relacionadas a estrutura da empresa, como por 

exemplo a quantidade de funcionários: 

Assim, seria interessante algum apontamento de melhorias contínuas. 
Alguma observação que seja feita no mercado. Até aqui na empresa, a 
questão de ter pouca gente em algum departamento, o que vocês observam 
em relação ao mercado, por exemplo, a nossa contabilidade. Estamos 
enxutos em relação ao mercado e a nossos concorrentes? Se com a 
quantidade de pequena de pessoas que temos podemos ter algum risco. 
(Informação verbal). 
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           Observou-se então que os administradores gostariam de receber não apenas 

recomendações referentes a inconsistências de normas contábeis, tributárias e 

fiscais ou trabalhistas, bem como recomendações de cunho estratégico e 

operacional, de forma que o auditor agregue valor não só para o controle da 

empresa, mas, que também sirva como um consultor na melhoria de processos da 

empresa. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este estudo objetivou pesquisar em pequenas e médias empresas que 

realizaram auditoria recentemente, para compreender a percepção dos seus 

administradores sobre as recomendações dos auditores.  

A teoria da contingência foi a perspectiva teórica utilizada na pesquisa, 

considerando que nada é absoluto e que fatores contingenciais como estrutura, 

atividade, risco e porte podem influenciar nas tomadas de decisões da 

administração. 

 A pesquisa iniciou com a análise das 108 cartas de recomendações 

entregues a 54 empresas de pequeno e médio porte no estado de São Paulo, 

observando assim o atendimento ou não das 441 recomendações entregues a essas 

empresas. Em seguida, para confirmar os dados observados e aprofundamento no 

tema foram realizadas algumas entrevistas com gestores dessas empresas. Os 

dados coletados e analisados permitiram o autor a tecer os comentários finais sobre 

a percepção da administração sobre as recomendações de auditoria. 

Observou-se que todas as empresas pesquisadas, de alguma forma se 

utilizaram das recomendações feitas pela auditoria, regularizando assim boa parte 

das inconsistências identificadas. Além disso, segundo os entrevistados, a auditoria 

e as recomendações podem ser utilizadas como ferramenta de gestão, através do 

controle das atividades, revisão de procedimentos, apontamento de falhas e 

inconsistências, prevenção de fraudes, auxílio na tomada de decisões, na melhoria 

de processos contínuos e até para ajudar a empresa na atualização sobre 

mudanças nas legislações contábeis, tributárias e trabalhistas. 
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Em relação ao atendimento das recomendações observou-se que as 

empresas PME, apesar de demonstrarem o desejo de adotar a maioria das 

recomendações e estarem em ordem, possuem algumas limitações relacionadas a 

sua estrutura e a falta de recursos. 

Apesar de levarem em consideração o grau de risco das recomendações, 

geralmente regularizaram antes aquelas com grau de risco baixo, do que de risco 

médio e alto.  Tal procedimento deve-se ao fato de que as recomendações de risco 

baixo geralmente exigem menos esforço e menor capacidade técnica para serem 

resolvidas, não necessitando de conhecimento técnico externo ou recursos extras.  

Quanto à natureza das recomendações, notou-se que as empresas 

regularizaram as recomendações de características distintas, sejam normas 

contábeis, tributárias ou trabalhistas, mas, quando se depararam com 

recomendações que requeriam planejamento e capital extra, como por exemplo, 

revisão da taxa de depreciação dos bens do imobilizado ou realizar um teste de 

“impairment” , não as regularizaram.  

Observou-se também que empresas pesquisadas neste trabalho valorizaram 

as recomendações de auditoria. Em especial as empresas do Terceiro Setor 

atenderam consideravelmente mais recomendações, principalmente as de controle e 

contábeis. Este fato se deve à natureza da atividade das empresas, em que o 

controle e a credibilidade são fatores primordiais para que continuem a receber 

recursos externos e continuem operando. 

Por fim, notou-se que as empresas PME atuam nos limites do mercado em 

termos de recursos e que durante uma auditoria, a administração espera que o 

auditor exerça também funções de consultor, propondo recomendações também no 

âmbito gerencial e estratégico; recomendações que possam aperfeiçoar os 

processos contínuos dessas empresas e auxiliar na gestão. Diante desse contexto, 

concluiu-se que as empresas de pequeno e médio porte geralmente observam as 

recomendações como algo positivo, utilizando boa parte das recomendações para a 

gestão de sua empresa e “filtrando” as que de alguma forma não condizem com a 

realidade estrutural e de recursos das empresas de pequeno e médio porte.  
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Para pesquisas futuras, sugere-se que seja realizado um estudo sobre a 

percepção da administração de empresas de grande porte, podendo compreender a 

utilidade das cartas de recomendação também para os gestores de grandes 

empresas. 
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