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RESUMO 

o objetivo deste trabalho foi explorar a relação existente entre a literatura sobre técnicas de 

amostragem em auditoria e as técnicas efetivamente utilizadas pelos serviços de auditoria 

interna das empresas no Brasil. Procurou-se analisar quais os principais problemas 

encontrados na utilização dessas técnicas, além de verificar se havia diferença quanto ao uso 

de técnicas de amostragem mais sofisticadas pelas empresas de origem nacional privada, 

estatais e estrangeiras. (Capítulo I) 

A revisão de literatura buscou reunir e sumarizar algumas das diversas técnicas de 

amostragem, que as auditorias internas das empresas têm à disposição. (Capítulo 11) 

A seguir, evidenciou-se a metodologia utilizada na pesquisa e a respectiva razão de seu 

emprego. (Capítulo ill) 

A descrição dos casos, realizada através da aplicação do questionário em nove empresas, 

está reunida neste capítulo onde cada caso é descrito individualmente. (Capítulo IV) 

Os resultados obtidos foram analisados de acordo com cada item do questionário e 

possibilitaram uma análise abrangente das técnicas de amostragem utilizadas pelos serviços 

de auditoria interna das empresas no Brasil. (Capítulo V) 

Finalmente, são apresentados o sumário e as conclusões da pesquisa à luz dos fundamentos 

teóricos, formulando-se recomendações e sugestões para novas pesquisas. (Capítulo VI) 
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ABSIRACf 

. 
The objective of this paper was to explore the existing relationship between the literature 

about auditing sampling techniques and the techniques effectively utilized by the internaI 

auditing services in the companies in Brazil. It sought to analyze which were the main 

problems found in the utilization of these techniques, and yet verify if there were differences 

with respect to the use of more sophisticated sampling techniques utilized by national private 

companies governmentals and companies of external origino (Chapter I) 

The revision of literature, had the objetive to disclose and summarize a few of the many 

sampling techniques which the internal auditing of the frrms have at their disposal. (Chapter 

lI) 

Following, the methodology utilized in the research and the respective reason for its use 

were disclosed. (Chapter 1I1) 

The description of the cases, realized through the questionaire in the nine frrms, appeared in 

this chapter, where each case was described individually. (Chapter IV) 

The results obtained were analyzed in accordance with each item of the questionaire making 

it possible an over alI analyzis of the sampling techniques utilized by the internal auditing 

services of the frrms in Brazil. (Chapter V) 

Finally, after presenting the summary and the conclusions of the research at the light of the 

theorical basis, recommendations and suggestions were formulated for future researches. 

(Chapter VI) 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇAO 



1.1 - O PROBLEMA 

o objetivo do exame normal das demonstrações contábeis, pelo auditor independente, é a 

emissão de parecer sobre a propriedade com que as demonstrações representam a posição 

financeira e o resultado das operações. O parecer do auditor é o meio pelo qual ele expressa 

sua opinião, ou nega, se as circunstâncias assim o exigem. Em qualquer dos casos, ele 

declara se os seus exames foram realizados em conformidade com normas de auditoria 

geralmente aceitas. Essas normas de auditoria também devem ser aplicadas nos trabalhos 

realizados pelos auditores internos. 

Para a realização desse trabalho o auditor tem sempre presente dois fatores inerentes que são 

a materialidade e o risco relativo, que formam a base da aplicação de todas as normas, 

particularmente as relativas ao trabalho de campo e ao parecer. 

No Brasil as normas de auditoria em vigor estão conceituadas e sintetizadas pela Resolução 

nº 321n2 do Conselho Federal de Contabilidade, segundo a qual "a complexidade e o 

volume das operações fazem com que os procedimentos de auditoria sejam aplicados por 

meio de provas seletivas, testes e amostragens. Cabe ao auditor com base no controle interno 

e nos elementos de juízo de que dispõe, determinar o número de operações a serem 

examinadas, de forma a obter elementos de convicção que sejam válidos para o todo". 

Isto é importante porque mesmo se examinadas todas as transações registradas no período 

em estudo, ainda assim o auditor não seria infalível, pois os erros de procedimentos 

poderiam não ser evidentes nos documentos individuais. De qualquer maneira, o seu custo 

seria proibitivo nos trabalhos de grande porte. 

o American Institute of Certified Public Accountants, na terceira norma do trabalho de 

campo, estabelece: 
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Devem-se obter suficientes e adequados elementos comprobatórios, através de 

inspeção, observação, indagação e confirmações, para proporcionar base razoável 

para a emissão de parecer sobre as demonstrações contábeis sob exame .. I 

A quan tidade e os tipos de elementos comprobatórios requeridos para suportar um parecer 

são questões que o auditor deve determinar quando exerce seu juízo profissional, depois de 

estudo cuidadoso das circunstâncias em cada caso particular. Ao tomar essas decisões, ele 

deve considerar a natureza do item sob exame, a materialidade de possíveis erros e 

irregularidades; o grau de risco envolvido, que é dependente da adequação do controle 

interno; a suscetibilidade do referido item à apropriação indireta, à manipulação ou à 

apresentação falseada, bem como os tipos e a validade do material de prova disponível. 

Definição de Riscos 

o auditor precisa ter mais segurança de que os itens das demonstrações contábeis são 

apresentados fidedignamente, quando é maior o risco de erro ou apresentação errônea. 

A possibilidade de erro não está apenas nas cifras, mas, também, na descrição de um item ou 

nas observações e comentários correlatos. 

Segundo Cook e Winkle, não só existe o risco de um item constante das demonstrações estar 

errado, como também de ter sido omitido um dado necessário.2 

Para Thomas e Henke, o risco relativo está intimamente relacionado com a materialidade e 

sua definição pode ser feita como: "a suscetibilidade que um item das demonstrações 

contábeis tem em poder apresentar um engano ou equívoco.3 

A natureza de um item, em termos de sua suscetibilidade de erros ou irregularidades, pode 

fazer com que a materialidade desse item seja alta mesmo se o seu valor for pequeno, pois o 

grau de risco envolvido tem muito a ver com a natureza do exame. As transações de caixa 

são mais suscetíveis de irregularidades do que as de inventário e o trabalho empreendido nas 

I Nonnas e procedimentos de auditoria. American Institute of Certified Public Accountants. Trad. Fischer, 
Jorge Jr., Boletim nll 33 sobre Procedimentos de Auditoria,Instituto dos Contadores Públicos do Brasil. 
São Paulo, 1971. 11 Ed., p. 34. 

2 COOK, John W. & WINKLE, Gary M. Auditoria: filosofia e técnica. São Paulo, Saraiva, 1983. I' Ed., p. 
168. 

3 TROMAS, William C. & HENKE, Emerson O. Auditing: theory and practice. Kent Publisching Co. 
Massachussets, 1976, p. 47. 
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operações com dinheiro deve, portanto, ser levado a cabo de maneira mais conclusiva, sem 

que esse fato implique necessariamente em maior dispêndio de tempo. 

Um fator que afeta o risco relacionado a um item é a eficácia dos controles internos. 

o efeito do controle interno no escopo do exame indica a influência que um maior ou menor 

grau de risco de erros tem sobre os procedimentos de auditoria, isto é, quanto mais forte o 

controle interno, menor o grau de risco. 

Geralmente existe um relacionamento entre risco relativo associado a um item dos 

demonstrativos contábeis e à quantidade e qualidade da evidência que é necessária para 

verificar o item. 

Em síntese, risco em auditoria são os fatos ocorridos ou com possibilidades de ocorrência, 

cujo impacto na empresa e nas demonstrações contábeis merecem atenção por parte do 

auditor. 

Aspectos e Natureza dos Riscos 

A fim de melhor executar o seu trabalho, o auditor deve ter em mente a diminuição dos 

riscos relacionados a: risco de negócios, risco do não atendimento dos objetivos de controle 

e risco do não atendimento aos princípios fundamentais de contabilidade. 

o risco de negócios está associado e relacionado com o meio ambiente no qual a empresa 

atua. 

o risco do não atendimento dos objetivos de controle está relacionado à salvaguarda dos 

ativos, fornecimento de informações confiáveis e operações realizadas com autorização, 

validação e registro adequados. 

o risco do não atendimento dos princípios fundamentais de Contabilidade está relacionado à 

confiabilidade dos registros e das informações contábeis. 
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Segundo Blocher e Willinghan 1 "a análise do risco feita pelo auditor corresponde à 

possibilidade de uma ocorrência e é denominado de risco inerente. O risco inerente tem três 

aspectos, constituindo-se cada um deles em tipos diferentes de riscos, os quais são 

influenciados por fatores diferentes do meio ambiente da entidade". 

Esses riscos são: risco operacional, risco financeiro e risco do mercado. 

O risco operacional está associado com a possibilidade de variação dos lucros ou à 

posição de liquidez da empresa. 

O risco financeiro está associado com a habilidade e competência da entidade em cumprir 

os compromissos assumidos ou as dívidas contraídas nas datas aprazadas. 

O risco de mercado está associado com a flutuação do preço das ações da empresa no 

mercado. 

Todos esses riscos devem ser motivos constantes de preocupação por parte do auditor e 

constituem o grupo de riscos da auditoria, que segundo Defliese2 "inclui possível medida 

imprecisa ou má interpretação dos fatos revelados pelas evidências como também uma 

avaliação incorreta da significação dos testes em relação aos objetivos da auditoria". 

O risco fundamental de auditoria é a chance dos seguintes quatro fatores ocorrerem ao 

mesmo tempo: 

• Um erro material ocorre. 

• Os controles internos não detectam o erro. 

• O teste estatístico deixa de detectar o erro. 

• Outros procedimentos de auditoria não detectam o erro·. 3 

Se isso ocorrer, o auditor emitirá uma opinião não-qualificada sobre as demonstrações 

contábeis que estarão materialmente distorcidas. 

1 BLOCHER, Edward & Wll..LINGHAN, Joho J. Analytical Review. Mc-Graw-Hill Book Company. 
V.S.A., 1985, p. 36. 

2 DEFLIESE, Philip L., et.aliL Monu:;oroery's Auditio2. Joho Willey. V.S.A., 1984, p. 811. 
3 SCOTI, Richard., et.aliL Auditio2: a systemS ap,proach. Restoo Publischíng Company, Ioc. A Preotice-

Hall Company, Restoo. Virgínia, 1982, p. 567. 
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A prática da auditoria deve tornar o auditor altamente confiante de que não há erro material 

ou, se houver algum, que ele será descoberto. No ponto em que o auditor pode depender de 

uma fonte de confiabilidade, ele não precisa depender fundamentalmente de outra fonte 

similar. 

1.2 • IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

Conforme cita Bonini, "raramente é possível levantar todos os elementos de uma população 

devido a restrições de tempo, presteza, especialização, economia, etc. Em função das 

restrições levantadas, observamos uma amostra com o objetivo de inferir sobre o coletivo. 1 

De acordo com o relatório emitido pelo Comitê de Amostragem Estatística do American 

Institute of Certified Public Accountants - AICPA, são recomendáveis um maior 

conhecimento de Amostragem Estatística e pesquisa adicional por parte dos auditores, visto 

que o uso da Amostragem Estatística é permitido de acordo com os padrões de auditoria 

geralmente aceitos e é uma forma de diminuir os riscos ao emitir uma opinião.2 

A estatística é um método matemático para tomar decisões em face da incerteza. Examinando 

apenas uma pequena amostra, as técnicas estatísticas podem fornecer uma conclusão 

suportável sobre a população como um todo. Uma parte importante de auditoria envolve um 

processo de formar um julgamento a partir de uma amostra. 

Para Scott3 existem duas razões para que a Amostragem Estatística levasse muito tempo 

para tomar-se uma ferramenta de auditoria padrão. A primeira é a de que as técnicas 

estatísticas tradicionais desenvolvidas para outras aplicações não eram diretamente aplicáveis 

à auditoria. A segunda razão é que muitos auditores não estão familiarizados com a 

estatística, utilizando-a inadequadamente. Isto implica em emitir parecer sem um nível de 

precisão e confiança necessários. 

o AICPA define que: 

1 BONINI, Edmundo Eboli. Principais tabelas estatísticas aplicadas à contabilidade e à auditoria. Revista de 
Administração de Empresas, jul./set.n9. Rio de Janeiro, p. 86. 

2 BONINI, Edmundo Eboli. Op.cit., idem, p. 86. 
3 SCOTI, Richard. et.aliL Op.cit., p. 494-5. 
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1i0 objetivo do exame das Demonstrações Contábeis pelo auditor independente é 

expressar uma opinião sobre afidedignidade com que eles apresentam aposição 

financeira e os resultados dos operações.".1 

Para este fim, o auditor examina uma gama de evidência contábeis, que inclui, 

provavelmente, dados compilados de uma série de testes em áreas específicas, para fornecer

lhe a segurança que deseja. 

Estes testes podem ser realizados efetivamente pelo uso da Amostragem por Julgamento ou 

Probabilística. 

Segundo Jacobs, Amostragem por Julgamento pode ser assim entendida: 

Amostragem por Julgamento pode ser aqui definida como qualquer tipo de 

amostragem no qual é determinada a extensão da amostragem, a amostra* é 

selecionada, e é feita a avaliação dos resultados somente com bae no julgamento 

subjetivo" .2 

Cook adverte que, embora procedimentos da Amostragem por Julgamento estejam 

largamente difundidos, às vezes eles são tidos como teoricamente falhos pelo seguinte: 

1. Os auditores não podem estimar quantitativamente o risco que assumem. 

2. Os auditores não contam com um método científico, objetivo e passível de verificação, 

para determinar o tamanho da amostra ou para se certificarem de que um determinado 

tamanho é bom. 

3. Os auditores não contam com o método objetivo de avaliar as conseqüências dos erros 

eventualmente descobertos. 

4. Os auditores não podem estar seguros de que suas amostras são isentas de distorções e 

tendenciosidade. 

1 ARKIN, Herbert. Handbook of Sampling for Auditing and Accounting. McGraw-Hill Book Company. 
New York, 1984, p. 2. 

* É o conjunto de indivíduos que se examina para inferir conclusão acerca do universo, simbolizado pela letra 
n minúscula. 

2 JACOBS, John. Statistical Sampling - 1s it Being Utilized? CPA Quartely, March 1971, nQ 4, p. 9. 
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s. Em certos esquemas de Amostragem por Julgamento, em que se examinem os grupos de 

dados relativos a um período pré-fixado (por exemplo, as faturas de compras de dois meses, 

em particular), os auditores não têm certeza de que os períodos estabelecidos sejam 

representativos de todo o período submetivo a exame.} 

Quanto à Amostragem Probabilística, na auditoria seu emprego tem sido aceito por alguns 

organismos profissionais. Assim, o AICPA declarou que: 

• o uso de métodos estatísticos é aceitável desde que siga as normas de auditoria geralmente 

aceitas e que seja utilizado em algumas áreas; 

• ao detenninar a extensão dos procedimentos de auditoria e o método de seleção das contas 

a serem examinadas, o auditor deve considerar a possibilidade de aplicar técnicas de 

Amostragem Probabilística dado que as mesmas têm sido convenientes em alguns casos; e 

• o uso da Amostragem Probabilística não suplanta o julgamento do auditor. .. 2 

Sempre que o auditor utiliza uma técnica de amostragem ele enfrenta três problemas: 1) como 

selecionar as contas que estão sujeitas à amostragem; 2) como determinar a amplitude da 

amostra; e 3) como avaliar os resultados da amostra. Para resolver estes problemas, ele deve 

levar em conta a qualidade dos controles internos em vigor, o tipo de auditoria que está 

sendo realizado, a natureza e volume das transações e a qualidade do pessoal responsável 

pelo registro das transações. 

As vantagens de se utilizar o método da Amostragem Probabilística na auditoria poderiam ser 

assim resumidas, segundo Newton: 

a) Diminuição de fatores subjetivos na determinação do tamanho da amostra, dado que esta 

pode ser estabelecida com base em fórmulas solidamente fundamentadas. 

b) Possibilidade de medir a precisão obtida nas conclusões e o grau de segurança com que 

estas podem ser sustentadas. 

c) Maior compreensão do trabalho a ser realizado, como conseqüência da prévia obrigação 

de definir o universo, os tipos de erros a se detectar, etc. 

1 COOK, John W. & WINKLE, Gary M. Op.cit., p. 120. 
2 NEWTON, Enrique Fowler. EI Muestro Estadístico aplicado a la auditoria. Ediciones Macchi. Buenos 

Aires, 1972, p. 124-5. 
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d) Economia de tempo quando o campo é muito extenso ... 1 

Dessa fonna a Amostragem Estatística não s6 mede como controla o erro de amostragem. 

Ela também propicia um procedimento mais defensável no caso de uma ação judicial. Além 

disso, elimina a tendiciosidade, pennite o conhecimento prévio da amostra necessária, 

possibilita mensurar o grau de risco da opinião, reduz e justifica o custo do exame e 

identifica os limites dé confiança de julgamento do universo. 

Assim, a relevância desse estudo se concentra em três pontos: 

• chamar a atenção para a importância da utilização de instrumentos técnicos adequados que, 

além de facilitar os trabalhos desenvolvidos pelos auditores, possibilitem maior segurança e 

se traduzam em maiores garantias para os usuários internos e externos das infonnações 

contábeis. 

• reduzir a carência de pesquisa sobre auditoria no Brasil; e 

• contribuir para um maior conhecimento sobre as técnicas de amostragem utilizadas pelas 

auditorias internas das empresas no Brasil. 

1.3 - OBJETIYOS DO ESTUDO 

o presente estudo objetivou descrever e discutir as técnicas de amostragem utilizadas pelos 

serviços de auditoria interna das empresas no Brasil, bem como verificar se existem 

diferenças entre as empresas na utilização das mesmas. 

Para tanto, o estudo foi desenvolvido de forma a permitir respostas às seguintes questões: 

1. Quais as técnicas de amostragem utilizadas pelos serviços de auditoria interna das 

empresas no Brasil? 

2. Quais os principais problemas encontrados na utilização dessas técnicas? 

3. Existe diferença quanto ao grau de sofisticação do uso de técnicas de amostragem entre: 

empresas privadas nacionais, empresas estrangeiras e empresas estatais? 

1 NEWTON, Enrique Fowler. Op.cit., p. 4. 
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Através das respostas a estas questões, verificou-se o que as empresas estão fazendo em 

termos de amostragem e procurou-se traçar um quadro comparativo entre a prática e a 

literatura, além de verificar que problemas podem estar ocorrendo derivados da não 

utilização do método apropriado. 

As premissas básicas que nortearam esta pesquisa foram: 

a) Acreditava-se que predominavam nas auditorias internas a Amostragem Julgamental. 

b) Devido à premissa anterior era de se supor que fossem encontradas as falhas apontadas 

por Cook. 

c) Que nas auditorias internas das empresas de origem estrangeira, notadamente as norte

americanas, fossem encontradas técnicas de amostragem mais sofisticadas do que nas firmas 

de origem nacional. * 

d) Que, quanto maior o tamanho das empresas, mais sofisticadas deveriam ser as técnicas 

de amostragem. 

1.4 - DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO 

o estudo da auditoria pode ser abordado de diversas formas com relação às demonstrações 

contábeis, normas, procedimentos de auditoria, controles internos, programas, etc. 

Entretanto, o campo do nosso estudo está circunscrito e delimitado apenas aos aspectos da 

natureza e extensão dos testes, especificamente procurando refletir as concepções 

profissionais que prevalecem atualmente em certas empresas com relação aos planos de 

amostragem e técnicas de seleção utilizadas na realização desses testes. 

1.5 - ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Este trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: 

* Principalmente levando-se em conta a cultura de auditoria dessas empresas, visto que nos Estados Unidos o 
The American Institute of CPAs auditing standards boards (ASB) disciplinou, a partir de 1987, nove 
termos sobre padrões de auditoria (Statements on auditing standards - SASs), dentre as quais aSAS nQ 

57 tratando dos padrões de amostragem em auditoria contábil e estabeleceu diretrizes para verificação de 
estimativas procurando identificar a estrutura de controle interno no que se relaciona com os elementos que 
possam reduzir a probabilidade de inexatidões materiais nas estimativas. 
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- No Capítulo I, são feitas algumas considerações sobre a definição do problema, a 

importância do estudo, os objetivos da pesquisa, a delimitação do campo de estudo e a 

fonna como ele foi organizado. 

- No Capítulo lI, procura-se evidenciar algumas técnicas usuais de amostragem, tomando

se como base a literatura especializada, ressaltando os seguintes itens: 

• Conceitos e Tipos de Auditoria; 

• Testes de Auditoria; 

• Amostragem de Uma Maneira Geral; 

• Amostragem na Auditoria; e 

• Métodos de Amostragem. 

- No Capítulo III, é apresentada a metodologia utilizada, com justificativa de sua adoção 

neste tipo de estudo exploratório. 

- O Capítulo N descreve os casos estudados, as características gerais das empresas e os 

procedimentos de auditoria empregados pelos serviços de auditoria interna das mesmas, 

como também os testes de aderência utilizados na avaliação dos controles internos e os testes 

substantivos das transações por meio de amostragem. 

- O Capítulo V resume a análise dos resultados obtidos à luz dos fundamentos teóricos 

referenciados no Capítulo 11, de modo a responder às questões propostas pela pesquisa. 

- Finalmente, no Capítulo VI são apresentados o sumário da pesquisa, as conclusões, 

recomendações e indicações para pesquisas posteriores. 

Outrossim, são também apresentados alguns anexos, tais como cópias das correspondências 

expedidas e do questionário utilizado na pesquisa. 
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CAPÍTULO 11 

REVISÃO DA LITERATURA 



II.l - CONCEITO DE AUDITORIA 

Para compreender o conceito de auditoria, é necessário, primeiro, entender a função das 

Demonstrações Contábeis. 

As Demonstrações Contábeis são informações preparadas por escrito, destinadas a 

apresentar a terceiros e à empresa, a situação patrimonial desta e a evolução desse 

patrimônio. 

Para que cumpram suas funções, é necessário que as mesmas observem dois requisitos: 

1. Informar aos usuários que critérios foram adotados em sua elaboração. 

2. Apresentar parecer de terceiros, alheios à empresa, sobre a fidedignidade com que tais 

demonstrações refletem a situação do patrimônio e sua evolução durante o período a que se 

referem. 

Para atender ao primeiro requisito, adotou-se um conjunto de fundamentos conhecidos como 

princípios e normas de contabilidade geralmente aceitos, para a elaboração das 

Demonstrações Contábeis, que se referem basicamente à avaliação do patrimônio e à maneira 

de apresentar as informações nelas contidas. 

o segundo requisito é preenchido recorrendo-se a um profissional independente, ou seja, º 
auditor. 

Com base nisto, poderíamos defmir a auditoria das Demonstrações Contábeis como o exame 

das mesmas, por um profissional independente, com a finalidade de emitir um parecer 

técnico sobre sua fidedignidade. 

11.2 - TIPOS DE AUDITORIA 

A definição acima refere-se exclusivamente à atividade de exame das Demonstrações 

Contábeis, mas a expressão "auditoria" se emprega também em relação a outros tipos de 

avaliação. 

Segundo Cook e Winkle, pode-se definir auditoria como: 
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"O estudo e avaliação sistemáticos de transações, procedimentos, operações e das 

Demonstrações Contábeis resultantes. Sua finalidade é determinar o grau de 

observdncia dos critérios estabelecidos e emitir wn parecer sobre o assunto" .1 

A auditoria se classifica da seguinte maneira: 

a) Auditoria de Demonstrações Contábeis e Auditoria Operacional 

Auditoria de Demonstra~ões Contábeis - Como já foi dito, é o exame das demonstrações 

contábeis, feito por um profissional independente, com a finalidade de emitir um parecer 

técnico sobre sua fidedignidade. 

Auditoria Operacional - É o exame da gestão da entidade, com a finalidade de avaliar a 

eficiência dos seus resultados no tocante a metas fixadas, recursos empregados, 

organização, utilização e coordenação dos referidos recursos e os controles estabelecidos 

sobre essa gestão. 

b) Auditoria Externa e Auditoria Interna 

Auditoria Externa - É a auditoria das Demonstrações Contábeis. É feita por um profissional 

alheio à empresa 

Auditoria Interna - É a realizada pelo pessoal da própria empresa e não consiste no exame 

das Demonstrações Contábeis, mas no de todo tipo de operação da empresa. 

11.3 • AUDITORIA INTERNA 

a) Natureza 

A Auditoria Interna é uma tividade de avaliação independente dentro da empresa, que se 

destina a revisar as operações, como um serviço prestado à administração. Constitui um 

controle gerencial que funciona através da análise e avaliação da eficácia de outros controles. 

1 COOK & Winkle. Op.cit., p. 4. 
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b) Objetivo e escopo 

o objetivo da Auditoria Interna é auxiliar todos os membros da administração no 

desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, fornecendo-lhes análises, 

apreciações, recomendações e comentários pertinentes às atividades examinadas. O auditor 

interno interessa-se por qualquer fase das atividades do negócio em que possa ser útil à 

administração. Isto pressupõe sua incursão em campos além dos da contabilidade e finanças, 

a fim de obter uma visão completa das operações submetidas a exame. O atendimento desses 

objetivos globais envolve atividades como: 

• revisão e avaliação da correção, adequação e aplicação dos controles contábeis, frnanceiros 

e outros de natureza operacional, propiciando controles eficazes a um custo razoável; 

• determinação do grau de atendimento às diretrizes, planos e procedimentos estabelecidos; 

• determinação do grau de controle dos ativos da empresa quanto à proteção contra perdas 

de qualquer tipo; 

• determinação da fidelidade dos dados administrativos originados na própria empresa; 

• avaliação da qualidade de desempenho na execução de tarefas atribuídas; e 

• recomendação de melhorias operacionais. 1 

c) Responsabilidades e autoridade 

As responsabilidades da auditoria interna, na organização, devem ser claramente 

determinadas pelas políticas da empresa. A autoridade correspondente deve propiciar ao 

auditor interno livre acesso a todos os registros, propriedades e pessoal da empresa que 

possam vir a ter importância para o assunto em exame. O auditor interno deve sentir-se à 

vontade para revisar e avaliar diretrizes, planos, procedimentos e registros. 

1 SCHRADER, Kurt F. Auditoria Interna. Direção e Coordenação de Franz Uhl e João Teodorico 
F.S.Fernandes. 21 Ed. São Paulo, Atlas, 1981, p. 17-8. 

15 



As responsabilidades do auditor interno devem ser: 

• informar e assessorar a administração e desincumbir-se dessa responsabilidade de maneira 

condizente com o Código de Ética Profissional; e 

• coordenar suas atividades com a de outros, de modo a atingir com mais facilidade os 

objetivos da auditoria-em benefício das atividades da empresa. 

No desempenho de suas funções um auditor interno não tem responsabilidade direta nem 

autoridade sobre as atividades que examina. Portanto, as revisões e avaliações feitas por um 

auditor interno nunca eximem outras pessoas da empresa das responsabilidades que lhes 

cabem. 

d) Independência 

A independência é essencial para a eficiência da auditoria interna. Esta independência se 

obtém, primordialmente, através do posicionamento na estrutura organizacional e da 

objetividade: 

• o posicionamento da função de auditoria interna na estrutura organizacional e o apoio dado 

a esta função pela administração, são os principais fatores determinantes de sua amplitude e 

valor. O responsável pelas atividades de auditoria interna deve, portanto, reportar-se a um 

executivo cuja autoridade seja suficiente, tanto para assegurar uma ampla cobertura da 

auditoria interna, como para garantir a tomada de ação efetiva, com respeito aos assuntos 

levantados e recomendações efetuadas; e 

• a objetividade é essencial à função de auditoria. Um auditor interno não deve, portanto, 

desenvolver e implatar procedimentos, preparar registros ou envolver-se em qualquer outra 

atividade que poderá vir normalmente a examinar e analisar, e que .venha a constituir 

empecilho à manutenção de sua independência. Sua objetividade não é, entretanto, afetada 

pelas determinações e recomendações de padrões de controle que venha a fazer, para 

aplicação no desenvolvimento de sistemas e procedimentos por ele revistos. . 
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e) Diferenças entre auditoria externa e interna 

ELEMENTOS AUDITORIA EXTERNA AUDITORIA INTERNA 

Sujeito Profissional independente Auditor interno (funcionário 

da empresa) 

Ação e objetivo Exame das demonstrações Exame dos controles 

operacionais 

Finalidade Opinar sobre as Promover melhorias nos 

demonstrações controles operacionais 

Relatório principal Parecer Recomendações de controle 

interno e eficiência 

administrativa 

Grau de independência Mais amplo Menos amplo 

Interessados no trabalho A empresa e o público em A empresa 

geral 

Responsabilidade Profissional, civil e criminal Trabalhista 

Nº de áreas cobertas pelo Maior Menor 

exame durante um período 

Intensidade dos trabalhos em Menor Maior 

cada área 

Continuidade do trabalho Periódico Contínuo 
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11.4 . TESTES EM AUDITORIA 

Os testes em auditoria constituem o processo fundamental pelo qual o auditor reúne 

elementos comprobatórios. 

Pode-se aplicar os testes a todas as transações ou a uma amostra representativa adequada. 

Por ser a última opção a mais comum, o teste converteu-se em sinônimo de amostragem, 

procedimento por meio do qual o auditor consegue examinar uma quantidade menor que o 

total de um conjunto de dados, a fim de emitir uma conclusão sobre o mesmo. 

Neste sentido, o problema fundamental do auditor é a maneira de determinar a natureza e a 

extensão da verificação necessária: até onde se deve chegar, quanto é preciso investigar, 

quais são as variáveis a considerar para se ter a certeza de que as condições testadas se 

referem também às que não o foram e, com isso, formar uma opinião definitiva sobre as 

demonstrações contábeis. 

Embora freqüentemente os termos teste e amostragem sejam empregados como sinônimos 

para designar uma mesma modalidade de exame, eles, na realidade, significam métodos com 

finalidades diferentes, apesar de ambos se limitarem à conferência de apenas parte dos 

componentes de um saldo ou itens de uma classe de transações. Pelo teste o auditor é capaz 

de fundamentar juízo exclusivamente quanto aos elementos examinados, ao passo que pela 

amostragem é possível fazê-lo com respeito à totalidade da população a partir da conferência 

de parte dos componentes do seu saldo ou de algumas transações da sua classe. Para que a 

amostragem seja válida, ela deve preencher as exigências estatísticas referentes à 

representatividade e abrangência dos itens selecionados para exame. A recíproca dos testes é 

o exame completo, que abrange a totalidade dos componentes do saldo da conta ou classe de 

transações. 

Não obstante isso, nesta parte aqueles termos podem designar tanto os testes para 

conferência de transações ou saldos específicos, como a amostragem para obtenção de 

evidência corroborativa da execução de certos procedimentos ou da validade e propriedade 

do processamento contábil das transações e saldos ou, diferentemente, dos erros ou 

irregularidades neles porventura existentes. 
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A qualificação quanto à aplicação de um procedimento em parte do saldo de uma conta ou 

classe de transação corresponder a testes ou a amostragem, geralmente depende do objetivo a 

ser por ele atingido. Por exemplo, o auditor poderá decidir complementar outros 

procedimentos de auditoria adotados para testar o saldo contábil dos estoques conferindo o 

apreçamento de diversos itens. Se a finalidade desse teste é extrapolar seus resultados à 

totalidade do saldo dos estoques, ele deverá recorrer à amostragem; se, por outro lado, seu 

objetivo é identificar"possíveis erros somente nos itens testados, sem qualquer avaliação das 

características globais dos estoques, o procedimento é um teste e não uma amostragem. 

Para obtenção de razoável segurança de que as demonstrações contábeis sob exame não 

estão materialmente erradas, esclarece-se que o auditor se vale conjuntamente das evidências 

proporcionadas pelos controles internos, procedimentos de revisão analítica e testes dos 

detalhes de transações e saldos, raramente dependendo de um único procedimento. 

Antes de iniciar os testes, o auditor deve estabelecer um plano de amostragem e documentá

lo em papéis de trabalho. Será a partir desse plano que ele seguirá o processo de 

amostragem. O plano poderia ser desenvolvido em 13 etapas: 

1. Definir os objetivos do teste. 

2. Determinar os níveis de risco aceitáveis para o teste. 

3. Especificar a população. 

4. Calcular a amplitude da amostra. 

5. Especificar a unidade da amostragem (dúzia, cento, etc.). 

6. Determinar o método de amostragem que vai ser utilizado. 

7. Selecionar a amostra. 

8. Aplicar os procedimentos de auditoria à amostra. 

9. Aplicar procedimentos alternativos onde os procedimentos de auditoria não podem ser 

aplicados. 

10. Formar conclusão sobre cada item da amostra. 
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11. Avaliar os resultados da amostra (inferência). 

12. Revisar o trabalho do teste. 

13. Aplicar opinião sobre o total geral. l 

Os testes se classificám em "testes de observância" e "testes substantivos". 

a) Testes de observância (cumprimento de normas internas dos controles-chaves) 

Os testes de observância são procedimentos empregados pelo auditor, a fim de determinar se 

cumprem corretamente certos procedimentos de controle interno, estabelecidos pelo sistema 

da empresa. 

Os testes de observância, às vezes chamados "testes de procedimentos", destinam-se a 

provar a credibilidade dos procedimentos de controle da empresa, e não o registro correto 

das transações. Por exemplo, o auditor pode verificar que o encarregado de contas a pagar 

aprovou cada fatura para codificação de contas; esse teste relativo à aprovação constitui um 

teste de observância e não se levará em conta se a codificação das faturas é uma realidade 

concreta. O teste de correção da codificação seria um teste substantivo. 

b) Testes substantivos (comprobatórios de detalhes) 

Os testes substantivos são aqueles empregados pelo auditor com a finalidade de obter provas 

suficientes e convincentes sobre as transações, saldos e divulgações nas demonstrações 

contábeis, que lhe proporcionem fundamentação razoável para a emissão do relatório. 

O objetivo dos testes substantivos é certificar-se da correção de um ou mais dos seguintes 

pontos: 

• existência real - que as transações comunicadas realmente tenham ocorrido e que os 

ativos e os passivos demonstrados existam; 

• integridade - que não existam transações, ativos ou passivos além dos registrados e 

demonstrados; 

1 SCOTI, Richard. et.alii. Op.cit., p. 408. 
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• parte interessada - que só a empresa e nenhuma outra entidade tenha sido parte 

interessada nas transações divulgadas; que a empresa seja realmente proprietária e possua 

título reconhecido do ativo; que o passivo declarado corresponda realmente à empresa; 

• avaliação e aferição - que o ativo e o passivo sejam corretamente avaliados e aferidos; 

que as partidas da demonstração de resultados sejam bem aferidas; que os cortes sejam 

adequados; e 

• divulgação - que o ativo, o passivo e as partidas da demonstração de resultado sejam 

corretamente divulgados. 

Os testes substantivos classificam-se em: 

a) Testes de detalhes. 

b) Testes globais. 

c) Revisões analíticas 

A seguir, trata-se, separadamente, cada um deles. 

a) Teste de detalhes 

Normalmente, o auditor realiza numerosos testes substantivos de detalhes. Por exemplo, 

pode verificar o saldo das contas a pagar, no fmal do ano, com as faturas comprobatórias; ou 

o saldo da conta sintética do razão das contas a receber com as contas analíticas do razão. Em 

cada um deles o auditor se interessa principalmente em averiguar se existe documentação 

adequada em relação às partidas incluídas nas demonstrações contábeis e se estas são 

devidamente avaliadas. 

Quando o enfoque é totalmente substantivo, o auditor não se limita aos procedimentos de 

controle interno correlatos e, sim, dá ênfase à obtenção de evidências sobre a substância. 

Portanto, no importante teste de contas a pagar, o principal interesse do auditor é ver se as 

faturas corroboram a existência de passivo no final do ano. A ênfase não se situa, 

primordialmente, no fato de as faturas terem sido ou não devidamente aprovadas por quem 

de direito, nem se estão fundamentadas em pedidos de compra legítimos. Não obstante, o 

auditor consciente perceberá qualquer divergência em relação ao controle interno, 

determinando se esta repercute na auditoria e se merece ou não a atenção da gerência. 
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Em geral, os testes de auditoria são feitos com o objetivo de se ter certeza de que os saldos 

do cliente são razoáveis. Em outras palavras, o auditor tenciona comprovar que os saldos 

não estão sub nem superavaliados. Via de regra, aplicam-se separados, a fim de verificar a 

existência de sub ou superavaliação; esses dois tipos de testes levam à conclusão de que não 

há erros graves e que, portanto, os saldos do cliente são razoáveis. 

-
b) Testes globais 

Em alguns casos, o auditor pode convencer-se de que o saldo total é razoável, sem serem 

necessários testes detalhados. Por exemplo, nas organizações profissionais ou sem fins 

lucrativos, o auditor, muitas vezes, certifica-se da exatidão dos dados relativos ao ativo 

imobilizado e amortização, ao fazer cálculos globais; isto é possível porque há poucos tipos 

desses bens e poucas transações, de modo que basta uma revisão geral. Outro exemplo são 

os lucros dos títulos de renda fixa, em que o auditor pode calcular uma taxa de lucro média, 

aplicando-a toda à carteira, no fmal do ano, com o objetivo de determinar se os lucros totais 

são razoáveis; isto é fácil quando o teste envolve poucas transações e a taxa de juros é 

relativamente estável. 

Há casos em que o auditor pode se valer das características materiais da atividade para se 

certificar do saldo total. Por exemplo, em um hospital é possível determinar rapidamente se a 

receita bruta foi razoável, multiplicando-se o número de leitos ocupados pela taxa por leito, 

em vigor, e pela quantidade de dias do período. É freqüente fazerem-se testes semelhantes 

no caso de hotéis, imobiliárias e escolas. Cada um desses exemplos se caracteriza por ser de 

auditoria "em torno" e não "através" dos registros do cliente. Na verdade, o auditor se 

convence da adequação das demonstrações contábeis da empresa, empregando um elemento 

de natureza não contábil e trabalhando independentemente dos registros e do sistema. 

Em certos casos, esses testes globais fornecem todas as provas de que o auditor necessita. 

Em outros, o auditor talvez prefira efetuar alguns testes de detalhes, mas, sempre que 

possível, devem-se realizar esses tipos de cálculos como parte da coleta de elementos 

comprobatórios. Mesmo quando os testes detalhados das transações não tenham revelado 

problema algum, devem-se resolver todas as diferenças potenciais descobertas por meio de 

testes globais. 

c) Revisão analítica 

A revisão é utilizada pelo auditor para levantar questões sobre as Demonstrações Contábeis 

sob exame. Cada uma delas deve ser satisfatoriamente resolvida por meio de outros 
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procedimentos de auditoria, tais como a revisão de documentos comprobatórios, discussões 

com os funcionários autorizados do cliente, confinnação externa das transações não usuais, 

etc. Os resultados da revisão analítica (inclusive as comparações efetuadas, os problemas 

levantados e sua solução) devem ser documentados nos papéis de trabalho. 

A revisão analítica constitui uma forma essencial de teste substantivo. As técnicas 

empregadas constam de análise de flutuação, de índices financeiros, de tendências e outras 

análogas. Procura responder, no nível mais simples, a pergunta "Este item (transação, saldo, 

etc.) é razoável?". A revisão analítica abrange: 

• uma comparação sistemática da informação contábil do período em curso, com a prevista 

para o mesmo e com a de um ou mais períodos anteriores; 

• consideração dos assuntos do ano anterior, que tenham exigido ajuste; 

• uma comparação da informação contábil da empresa com os dados das empresas do ramo; 

e 

• um estudo das correlações entre a informação contábil e a não contábil, que sejam 

pertinentes. 

Podem-se considerar que os procedimentos de revisão analítica possuem três funções 

distintas e que podem ser realizados em três vezes, separadamente: 1) como revisão fmal das 

demonstrações contábeis, no final da auditoria; 2) como instrumento de planejamento, o qual 

se emprega antes de ter início a auditoria; e 3) como elemento de auditoria, durante a mesma. 

A revisão analítica é utilizada, muitas vezes, no final da auditoria e, nesse caso,constitui uma 

verificação conclusiva, para determinar se as demonstrações contábeis estão corretas e, caso 

não estejam, que perguntas têm de ser respondidas e que informação é necessária para se ter 

certeza de que o auditor compreende a atividade da empresa e as demonstrações contábeis. 

Como instrumento de planejamento, a revisão analítica é usada para ajudar a estabelecer o 

escopo da auditoria. Na etapa de planejamento, pode mostrar ao auditor se a empresa se 

encontra em má situação e constitui, portanto, um risco relativo maior de auditoria. Como 

alternativa, pode mostrar ao auditor que a empresa é sólida financeiramente, constituindo um 

risco de auditoria relativamente menor. Ao mesmo tempo, na etapa de planejamento, a 

revisão analítica pode apontar que departamentos e locais devem ser escolhidos para as 
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visitas de trabalho, principalmente os que pareçam pouco usuais para o ano em curso, 

baseando-se em fatores ambientais ou tendências históricas. 

Por último, na auditoria de setores detalhados, os auditores perguntam a si próprios, 

tipicamente: "Quais foram os resultados do ano anterior, para esse setor?" e "Qual deve ser a 

resposta correta?". Fazendo isto, estão aplicando procedimentos de revisão analítica ao setor 

que lhes foi dado exãminar. Por exemplo, o encarregado de examinar as contas a receber 

normalmente considera questões tais como "Como estão os saldos deste ano, em 

comparação com os do ano passado?", "Como a situação econômica afeta os saldos de 

contas a receber?". Os procedimentos de revisão analítica devem fazer parte integrante dos 

testes importantes de cada um dos setores de auditoria. 

11.5 - AMOSTRAGEM DE UMA MANEIRA GERAL 

"Estatística é a teoria e o método de analisar dados quantitativos de amostras de observações 

com o fim de resumir os dados e aceitar ou rejeitar relações hipotéticas entre variáveis". 1 

Esta definição sugere dois propósitos da estatística: reduzir grandes quantidades de dados a 

forma manuseável e ajudar a fazer inferências seguras a partir de dados quantitativos. O 

primeiro propósito é de descrição e o segundo propósito é comparativo e inferencial. 

O propósito da estatística não é, pois, mostrar a realidade ou refletir as idiossincrasias dos 

indivíduos. Antes, seu principal propósito é ajudar os pesquisadores, em sentido amplo, a 

chegarem ao significado de conjunto de dados. Assim, é de ajuda indispensável na 

interpretação de dados. Pode-se dizer que a estatística disciplina os dados, agindo sobre eles 

de sorte a se tirar inferências seguras de observações empúicas. 

Poder-se-ia dizer que existem três áreas entrelaçadas de interesse para a estatística: descrição 

e resumo de dados, a teoria da probabilidade e análise e interpretação de dados amostrais. 

A área de descrição e resumo dos dados, seria a parte da estatística que utiliza números para 

descrever fatos, chamada de estatística descritiva. Segundo Fonseca e Martins2 a estatística 

descritiva pode ser resumida no seguinte: Coleta de Dados, Crítica dos Dados, Apresentação 

dos Dados, Tabelas, Gráficos e Análise. 

1 KERLINGER, Freei Nichols. Metodologia da pesquisa em ciências sociais - um tratamento conceitual. 
São Paulo, E.P.V.; EDUSP, 1980, p. 89. 

2 FONSECA, Jairo Simon da & MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de Estatística. São Paulo, Atlas, 3! 
Ed., 1986, p. 77. 
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A teoria da probabilidade relaciona-se com o ramo da estatística denominado probabilidade, 

que é útil para analisar situações que envolvem o acaso. 

o ramo da estatística referente à análise e interpretação de dados amostrais é a Inferência -

Amostragem~ A idéia básica da amostragem é efetuar determinada mensuração sobre uma 

parcela pequena, mas representativa, de determinada "população"* e utiliza essa informação 

para fazer inferência sobre a população toda. 

Especificando mais: 

o objetivo da teoria das amostragens é a busca de procedimentos que 

permitam estabelecer, através de um processo de inferência, 

conclusões válidas sobre o comportamento de um conjunto de 
elementos com respeito a certa característica quantitativa ou 
qualitativa, mediante a análise de uma parte dos mesmos. 

Fatores como custo, tempo, ensaios destrutivos e populações infinitas tomaram a 

amostragem preferível a um estudo completo da população. 

A partir da descrição dos três ramos da estatística, acredita-se que eles utilizam o método 

científico, que consiste das cinco etapas seguintes, segundo Stevenson: 

1) Definir cuidadosamente o problema. Certificar-se de que é clara a finalidade de um 

estudo ou análise. 

2) Formular um plano para a coleta dos dados adequados. 

3) Coligir os dados. 

4) Analisar e interpretar os dados. 

5) Relatar as conclusões de maneira que sejam facilmente entendidas por quem as for usar 

na tomada de decisão. 1 

• Universo ou População - Conjunto dos elementos ou objetos que apresentam pelo menos uma 
característica em comum e da qual extrai-se uma amostra. 

1 STEVENSON, William J. Estatística Aplicada à Administra~ão. Harper & Row do Brasil. São Paulo, 
1981, p. 3. 
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A inferência estatística envolve a formulação de certos julgamentos sobre um todo após 

examinar apenas uma parte da amostra dele. Naturalmente, espera-se que a amostra 

represente a população de que foi extraída, pois a inferência deve ser segura dando 

estabilidade aos resultados obtidos. 

Ao se utilizar a Amostragem Estatística, verifica-se a existência de duas indagações: 

• como fazer uma inferência sobre uma população com base em uma amostra relativamente 

pequena?; e 

• qual a confiabilidade da amostra como estimativa da população?1 

Estas perguntas podem ser respondidas através de estudo minucioso dos métodos de 

amostragem e utilizando-se testes apropriados. 

Todas as vezes que estudamos alguns fenômenos de observação, cumpre-nos distinguir o 

próprio fenômeno e o modelo matemático (determinístico ou probabilístico) que melhor o 

explique. 

Esta inferência é uma proposição ou generalização derivada pelo raciocínio, de outras 

proposições ou da evidência. Na estatística as inferências podem ser tiradas de testes do que 

são chamadas hipóteses estatísticas. 

"Hipótese estatfstica é uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional 

que será verificado por um teste paramétrico, ou uma afirmação quanto a natureza da 

população, que será verificada por um teste de aderência" .2 

Verifica-se, portanto, que é uma afirmação acerca de uma população, que pode ser testada 

mediante a extração de uma amostra aleatória. 

"O teste de hipótese é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística 

com base nos elementos amostrais.3 

1 WONNACOTI, Thomas & WONNACOTI, Ronald. Fundamentos de Estatística. Livros Técnicos e 
Científicos Editora S.A. São Paulo, 1985, p. 77 e 83. 

2 FONSECA, Jairo S. & MARTINS, Gilberto de A. Curso de Estatística. São Paulo, Atlas, 1986. 3' Ed., 
p.176. 

3 FONSECA & MARTINS. Op.cit., p. 177. 
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o teste é utilizado quando usamos os resultados extraídos da amostra para testarmos valores 

de certos parâmetros da população, ou mesmo tratarmos a natureza da população. 

o primeiro passo para se efetuar o teste de hipótese é formular duas hipóteses sobre uma 

determinada afIrmação. A que sugere que a afIrmação é verdadeira chama-se "hipótese nula" 

e se designa pelo símbolo HO; a que sugere que a afirmação é falsa chama-se "hipótese 

alternativa" e se designa pelo símbolo Hl 

"A rejeição de Ho implicará a aceitação de Hl. A hipótese alternativa geralmente representa a 

suposição que o pesquisador quer provar, sendo HO formulada com o expresso propósito de 

ser rejeitada. 1 

Este procedimento é conveniente, pois o equívoco de erroneamente rejeitar fIo é ~onsiderado 

mais sério do que o equívoco de erroneamente aceitar Ho. 

Pelo exposto, verifica-se que há dois tipos de erros inerentes ao processo do teste de 

signifIcância. Comete-se o erro tipo I rejeitando-se HO quando ela é verdadeira. Comete-se 

um erro tipo 11 aceitando-se Ho quando ela é falsa. 

Métodos de Amostragem 

Os métodos da Amostragem Estatística são formais e precisos e incluem tipicamente uma 

afirmação probabilística. Embora nenhum plano de amostragem possa garantir que a amostra 

seja exatamente semelhante à população da qual foi extraída, uma Amostra Aleatória permite 

estimar o valor do erro possível, isto é, dizer quão próxima está a amostra da população, em 

termos de representatividade. As amostras não aleatórias não apresentam esta característica. 

Uma Amostra Aleatória de uma população discreta (onde cada item da população tem a 

mesma chance de ser incluída na amostra) é uma amostra em que a probabilidade de extrair 

qualquer dos N itens numa única prova é igual a llN. 

A validade de obter uma amostra verdadeiramente aleatória é muito maior quando os itens 

podem ser listados, ou seja, população finita. Exemplo: podem ser listados os empregados 

de uma firma ou o número de contas a receber existente. 

1 FONSECA & MARTINS. Op.cit., p. 177. 
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A questão da reposição do item examinado na população antes de proceder à observação 

seguinte, surge em relação às populações finitas, porque a probabilidade de incluir numa 

amostra itens da população depende de se estar fazendo amostragem com ou sem reposição. 

No caso da amostragem sem reposição ser necessária ou conveniente, quando o tamanho da 

amostra é relativamente grande em relação ao tamanho da população, o cálculo das 

probabilidades relevantes se faz pela distribuição hipergeométrica. 

Outros Casos de Amostragem 

Além da Amostragem Aleatória, há outros planos de amostragem úteis para coligir 

informação amostraI. 

Amostragem Probabilística versus Amostragem não-Probabilística 

Os planos de Amostragem Probabilística são delineados de tal modo, que se conhece a 

probabilidade de todas as combinações amostrais possíveis. 

Em razão disso, pode-se determinar a quantidade de variabilidade amostraI numa 

Amostragem Aleatória. Sob tais condições, a amostragem é objetiva, podendo-se obter 

prontamente uma estimativa do erro amostrai. A Amostragem Aleatória é um exemplo da 

Amostragem Probabilística. 

A Amostragem não-Probabilística é a Amostragem subjetiva, ou por Julgamento, onde a 

variabilidade amostrai não pode ser estabelecida com precisão. Conseqüentemente, não é 

possível nenhuma estimativa do erro amostrai. 

Cochran considera quatro planos de Amostragem Probabilística: 

1) Amostragem Acidental Simples. 

2) Amostragem Sistemática. 

3) Amostragem Estratificada. 

4) Amostragem por Conglomerado. 1 

Amostragem Acidental Simples ou somente acidental é um processo para se selecionar 

N amostras tiradas de N unidades, de modo que cada uma das NCn amostras tenha igual 

1 COCHRAN, William G. Técnicas de Amostragem. Editora Fundo de Cultura. Rio de Janeiro, 1%5, p. 1. 
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probabilidade de ser retirada. Ela pode ser aplicável por meio de uma tabela de números 

aleatórios. Para Goode 1 esta amostra não é escolhida ao acaso, mas cuidadosamente 

planejada. Dois são os problemas técnicos gerais para se obter o acaso numa amostra: um 

deles está relacionado com a definição do universo, o outro com a manipulação mecânica 

desse universo no processo de seleção. 

Amostragem Sistemática - semelhante a Amostragem Aleatória Simples. Se os itens da 

lista não se apresentam numa ordem determinada, a Amostragem Sistemática pode dar uma 

amostra realmente aleatória, escolhendo-se cada K-ésimo item da lista, onde K se obtém 

dividindo o tamanho da população pelo tamanho da amostra (K = N/n). Pode-se consultar 

uma tabela de números aleatórios para determinar onde começar no primeiro grupo, 

selecionando então cada K-ésimo item após aquele. 

Amostragem Estratificada - pressupõe a divisão da população em subgrupos de itens 

similares, procedendo-se então a amostragem em cada grupo. Dispondo os itens da 

população em subgrupos homogêneos, a variabilidade é menor que a da população global, o 

que leva à necessidade de um menor tamanho da amostra. 

Amostragem por Conglomerado - pressupõe a disposição dos itens de uma 

população em subgrupos heterogêneos representativos da população global. Consiste, 

portanto, na seleção de um bloco contíguo desses itens. 

11.6 • AMOSTRAGEM NA AUDITORIA 

11.6.1 • CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A auditoria não é a única profissão a recorrer à amostragem. Ela, por exemplo, é empregada 

em pesquisas de opinião, análises de mercado e nas investigações científicas, pelas quais é 

possível formar ou confrrmar juízo sobre vasta quantidade de dados examinando apenas 

parte deles. 

Existem, porém, grandes diferenças entre a amostragem na auditoria e nas suas outras 

aplicações. As populações contábeis diferem da maioria das demais populações porque, 

antes de o auditor iniciar seus testes, os dados já foram conferidos, acumulados, compilados 

e sumariados. Ao invés de empregar a amostragem para estimar quantitativa ou 

1 GOODE, William J. & HATT, Paul K. Métodos em Pesquisa Social. São Paulo, eia. Editora Nacional, 
41 Ed., 1973, p. 276. 
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qualitativamente o desconhecido, geralmente o objetivo do auditor é corroborar a relativa 

correção de certos dados tais como saldo de contas ou classes de transações, ou avaliar a 

aderência aos procedimentos de controle interno no processamento dos dados. 

Genericamente, o processo de auditoria é uma avaliação para determinar se os dados 

monetários não estão substancialmente errados, e não para apurar o preciso montante de 

valores ainda desconhecidos. 

A distribuição dos valores em uma população contábil geralmente difere das outras 

populações. Em uma população não-contábil típica, os valores tendem a concentrar-se ao 

redor da média da totalidade dos elementos. A população contábil, diferentemente, tende a 

incluir alguns valores bastante elevados, número de valores moderadamente elevados e 

grande número de pequenos valores. Por isso, o auditor poderá ter de considerar a 

distribuição dos valores contábeis ao planejar amostragens para fins de testes substantivos, 

estratificando-os. 

Ademais, a evidência obtida em cada teste é apenas um elemento da corroboração total obtida 

pelo auditor. Ele geralmente não depende de um único teste, como provavelmente ocorre 

com um pesquisador de mercado, fundamentando seu juízo no resultado de um número de 

testes inter-relacionados por ele executados. Dessa forma, o auditor planeja e avalia a 

amostragem com o conhecimento de que a conclusão global sobre as características da 

população em exame será baseada em mais do que uma evidência corroborativa. 

Amostragem e teste são termos comumente usados com a mesma significação. Representam 

processos de obtenção de informação de uma população ou universo de dados, através de 

exame de parte dessa população ou universo. Entretanto, como já vimos, não são a mesma 

coisa. 

N a elaboração doméstica de uma sopa a colherada é suficiente para formar uma opinião 

sobre o resto da sopa na panela. A colherada é verdadeiramente representativa de toda a sopa 

existente na panela. Similarmente, o auditor deve examinar uma amostra de recibos para 

formar uma opinião sobre o universo de recibos em que está interessado. Se essa amostra é 

verdadeiramente representativa, sua opinião é tão válida quanto a do resto da sopa. 

A amostra deve ser representativa do todo. Neste conceito está o segredo da análise. 

Certamente, se houvesse várias panelas de sopa e somente uma fosse provada, a opinião não 

seria aceitável para todas as sopas. O teste de uma não serviria de base para opinar sobre 

todas. A mesma circunstância ocorre no caso do teste do auditor. Restringindo-se a amostra 

a recibos de materiais, não se pode estender a opinião alcançada a outros tipos de recibo. 
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Vale dizer que para a amostra ser representativa, todo item do universo deve ter uma igual e 

conhecida chance, para ser escolhido. 

Os testes devem ser espontâneos. Isto não é tão óbvio quanto parece. Cada um de nós 

possui tendenciosidades latentes. Se solicitarmos a 100 pessoas para que escolham um 

número de 1 a 10, muito poucas selecionarão os números 1 ou 10. Muitos auditores 
-

promovem testes de itens registrados em folhas, selecionando o lI! e o último itens de cada 

folha. Isto é uma tendenciosidade. Há outros que escolhem itens de fácil localização ou 

verificação, o que constitui a pior espécie de tendenciosidade. 

Para evitar tais perigos, o auditor deve ter os seguintes cuidados: 

1) Formar opinião somente das populações pertinentes às amostras tomadas. 

2) Deixar todo item da população ter uma igualou conhecida chance de seleção ao: 

a) Certificar-se de que nenhum modelo-padrão da população afetará a escolha da amostra 

feita ao acaso. 

b) Impedir que tendenciosidades pessoais afetem a seleção dos itens da amostra. 

Entretanto, surgirão situações em que o propósito do auditor não será o de obter seleções a 

esmo ou imparciais: a natureza e a qualidade da população pode não permitir ou a amostra 

cujo tamanho tenha suporte estatístico pode não ser conveniente. Nestas circunstâncias, o 

auditor é forçado a promover amostragem intencional, na qual faz seleção subjetiva de itens, 

ou a examinar um número restrito de itens. Embora a amostragem intencional seja uma 

técnica de auditoria reconhecida e aceitável, o auditor deve ter um cuidado especial ao emitir 

opinião projetada para a população a fim de aproximar-se do grau de confiança matemático 

da Amostragem Estatística. 

Na realização dos seus testes, em muitas oportunidades o auditor utilizará a amostragem 

intencional. 

Assim sendo, deve fazer uso dessa amostragem baseado em leis de probabilidade, a fim de 

obter uma base estatística para expressar a opinião. 
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11.6.2 - PROCEDIMENTOS DE AMOSTRAGEM ESTATíSTICA 

o uso de uma Amostragem Estatística por parte do auditor na realização dos testes de 

auditoria pode ser apropriado em certas circunstâncias. Porém, quando se utiliza o processo 

de inferência, torna-se muito difícil afirmar com certeza, que a amostra retirada de uma 

determinada população representa exatamente esta mesma população. Isto porque se trata de 
-

um processo de amostragem e não um censo completo (exame de todos os itens da 

população). Partindo deste ponto é importante que o auditor esteja atento ao fato de que 

poderão haver erros amostrais levando-o a tirar conclusões erradas, constituindo-se em risco 

para o seu trabalho. 

Cook diz que os auditores se preocupam basicamente com dois tipos de riscos: 

{(O primeiro, é de que tenham ocorrido erros ou irregularidades materiais no 

processo de contabilização das transações e de elaboração das demonstrações 

financeiras. Confiam nos controles contábeis internos para evitá-lo. 

O segundo tipo de risco é de que tenham ocorrido erros materiais, que eles se 

reflitam nas contas e nas demonstrações contábeis e que não tenham sido 

detectados. E é para reduzir esses riscos que os auditores aplicam testes 

substantivos e examinam outras provas de auditoria" .1 

Os riscos em auditoria incluem tanto incerteza, devido a amostragem, quanto incerteza 

devido a outros fatores que não a amostragem. O risco auditorial inclui possível medida 

imprecisa ou má interpretação dos fatos revelados pelos testes, como também uma avaliação 

incorreta da significação do teste em relação ao objetivo da auditoria. 

Esses riscos são: 1) risco de amostragem; e 2) risco de não amostragem. 

Por definição, amostragem envolve a deteção ou estimativa de uma ocorrência, quantidade 

ou volume particular, examinando-se menos do que todos os itens da população que está 

sujeita ao teste. O teste assim incorre o risco de que os fatos desenvolvidos a partir da 

amostra não são verdadeiramente representativos das condições na população inteira porque 

a própria amostra não é típica nem representativa. Este é o risco de amostragem que pode 

induzir o auditor a fazer inferências impróprias. 

1 COOK & WINKLE. Op.cit., p. 155. 
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Este risco pode ser quantificado através da utilização do teste de hipótese, que é a decisão do 

auditor ao optar entre duas possibilidades mutuamente exclusivas, pela aceitação ou rejeição 

de uma hipótese nula e a hipótese alternativa. O símbolo Ho representa a hipótese nula e H} 

representa a hipótese alternativa. 

No contexto auditorial, a decisão é discriminar entre a hipótese nula, de que o valor nominal 

é materialmente correto e a hipótese alternativa, de que o valor nominal está materialmente 

incorreto. 

O teste de hipótese não controla a possibilidade de haver erro. Existem quatro resultados 

possíveis deste teste: 

1) "O auditor pode aceitar o valor nominal quando este está de fato correto. Esta é a decisão 

própria. 

2) O auditor pode rejeitar o valor nominal como materialmente errado, quando de fato está 

correto. Isto é um erro e cometendo este erro o auditor comete o erro alfa (este erro é 

chamado também de erro Tipo I). 

3) O auditor pode aceitar o valor nominal quando de fato existe um erro de volume material. 

Este é um erro, e cometendo este erro, o auditor comete o erro beta (este erro também é 

chamado de erro tipo 11). 

4) O auditor pode rejeitar o valor nominal como materialmente em erro, quando o valor de 

fato está errado. Esta é a decisão própria". 1 

o segundo tipo de risco são os chamados riscos de não-amostragem, que são aqueles erros 

causados na própria auditoria da amostra. Este erro surge porque as pessoas cometem erros, 

elaboram planos de amostragem defeituosos e não pennitem procedimentos exatamente 

como deveriam pennitir. Conseqüentemente, o fator humano sempre causará um certo 

volume de erro. 

Há um desligamento entre o erro de amostragem e o erro de não-amostragem. Confonne o 

tamanho da amostra aumenta, a amostra se toma mais representativa da população e o erro 

de amostragem diminui. Mas, confonne o tamanho da amostra aumenta, há mais 

procedimentos auditoriais a serem seguidos e o erro da não-amostragem aumenta. Além 

1 SCOTI, Richard. et.alii. Op.cit., p. 500. 
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disto, o custo dos procedimentos de auditoria também aumenta, e desta fonna, a escolha 

pelo auditor do tamanho ideal da amostra nunca é uma decisão fácil. 

Medição do Risco de Amostragem 

Já que toda amostragem envolve algum risco, todos os testes auditoriais exigem uma 

avaliação tão objetiva deste risco quanto possível. Se técnicas de Amostragem Estatística são 

empregadas, a probabilidade de que uma amostra reflita qualidades particulares da população 

pode ser medida estatisticamente; da mesma fonna, o risco de que a amostra não reflita as 

características da população pode ser medido. Um auditor pode especificar em tennos 

numéricos o critério que quer que seu teste preencha. Ele pode decidir: 1) com que grau de 

precisão quer estimar o volume do valor da conta ou a taxa de ocorrência de uma 

característica (precisão); e 2) a probabilidade de que sua estimativa seja de fato próxima ao 

valor real ou taxa de ocorrência (a confiabilidade). Medidas de confiabilidade e precisão não 

são possíveis em aplicações de Amostragem não-Estatísticas. Porém, os auditores que 

preferem não usar os métodos estatísticos acreditam que o risco auditorial pode ser 

controlado adequadamente através de outros métodos. 

N a utilização do processo de inferência ou amostragem, o auditor tem dois caminhos a 

seguir: ou utiliza o método de Amostragem não-Probabilística (Julgamental) ou o método de 

Amostragem Probabilística (Estatística). 

11.7 - MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

Sendo a amostragem uma técnica que permite juízo qualitativo ou quantitativo sobre a 

totalidade de uma massa de dados a partir de um exame parcial da mesma, ela requer 

precisos conceitos quanto ao planejamento e execução dos procedimentos de amostragem e 

para avaliar seus resultados. 

Ao recorrer a esta técnica, o auditor deve decidir-se entre a Amostragem de origem Estatística 

e não-Estatística. Supondo existir competência técnica para a execução e interpretação da 

Amostragem Estatística, a escolha do método de seleção é primariamente uma função do 

binômio custo/benefício. 

Tanto o método probabilístico quanto o não-probabilístico são permitidos pelo Statement 

Auditing Standards (SAS) número 39. Não obstante, quanto ao método utilizado, os 

auditores devem considerar os mesmos fatores ao retirar uma amostra: 
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1) Seleção de uma amostra representativa. 

2) Detenninação do tamanho da amostra para testes substantivos baseado nas considerações 

de materialidade, risco e características da população. 

3) Projeção do erro baseado nos resultados da amostra com a consideração de aceitabilidade 

do risco amostral. 1 

Ambos os métodos requerem que o auditor use o julgamento profissional para planejar e 

selecionar os itens sujeitos a amostragem, executar (detenninar a amplitude da amostra) e 

avaliar a amostra. Para resolver isto o auditor deve considerar: 

( ... ) a qualidade dos controles internos em vigor; o tipo de auditoria que está sendo 

feita; as condições descobertas, a medida que a auditoria avança; a natureza das 

transações que são examinadas; o volume das mesmas e a qualidade do pessoal 

responsável pelo registro das transações.2 

Entretanto, uma diferença importante entre os métodos reside na detecção do risco, ou seja, 

se um teste falhar na detecção de um erro que pode ser material individualmente ou em 

grupo, ele não poderá ser quantificado caso o método seja o não-probabilístico. 

11.7.1 - AMOSTRAGEM NÃO-PROBABILÍSTICA OU AMOSTRAGEM 

SUBJETIVA 

Este tipo de amostragem, também chamada Julgamental, é assim chamada porque não 

depende de princípios científicos, mas de arbítrio. É uma técnica tradicional, onde a seleção, 

amplitude e avaliação da amostra são baseadas num critério próprio do auditor, e, portanto, 

sua natureza é eminentemente subjetiva. Como o nome implica, esta abordagem baseia-se 

pesadamente sobre o julgamento do auditor para a determinação do tamanho da amostra e a 

avaliação dos resultados da mesma. O auditor desenvolve este julgamento durante anos de 

auditoria em firmas similares ou até mesmo a mesma firma. O julgamento dos auditores 

freqüentemente é muito bom. 

Porém, para uma dada situação factual, dois auditores igualmente experientes podem (e o 

fazem) surgir com tamanhos de amostra bastante diferentes. O tamanho de amostra para um 

1 GAFFORD, W. Wade & CARMICHAEL, D.R. Materiality. Audit Risk and Samp1ini: A Nuts-and-bolts 
Approach (part one), Journal of Accountancy, October, 1984, p. 110. 

2 MEIGS, Walter B. Princípios de Auditoria. México, Editorial Diana, 1974, p. 929. 
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auditor pode às vezes ser bem maior do que o tamanho da amostra para um outro auditor. 

Estas diferenças em tamanho de amostra são inexplicadas pelos fatos da situação - resultam 

unicamente de julgamento diferente. 

Cook enumera alguns pontos, onde teoricamente a Amostragem Subjetiva pode falhar: 

-
1) Os auditores não podem estimar quantitativamente o risco que assumem. 

2) Os auditores não contam com um método científico, objetivo e passível de verificação, 

para determinar o tamanho da amostra ou para se certificarem de que um determinado 

tamanho é bom. 

3) Os auditores não contam com um método objetivo de avaliar as conseqüências dos erros 

eventualmente descobertos. 

4) Os auditores não podem estar seguros de que suas amostras são isentas de distorções e 

tendenciosidade. 

5) Em certos esquemas de Amostragem por Julgamento, em que se examinam grupos de 

dados relativos a um período pré-fixado (por exemplo, as faturas das compras de dois 

meses, em particular), os auditores não têm certeza de que os períodos estabelecidos sejam 

representativos de todo o período submetido a exame.1 

11.7.2 - AMOSTRAGEM PROBABILÍSTICA (ESTATÍSTICA) 

Um método efetivo de amostragem requer mais do que objetividade. São necessários alguns 

meios para estabelecer tamanhos e para avaliar matematicamente a amostra. 

Este tipo de amostra é a "Estatística", também chamada de "Probabilística". 

Tal amostra terá um comportamento mensurável em termos de regras da teoria de 

probabilidade. Com uma amostra examinada mediante a aplicação deste método, é possível 

assegurar, com um estipulado grau de confiança, que o resultado não está distante da 

condição verdadeira do universo. 

1 COOK, Jobo W. Op.cit, p. 210-11. 
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Sendo assim, elas são delineadas de tal modo, que se conhece a probabilidade de todas as 

combinações amostrais possíveis, e a estimativa do erro amostral pode ser prontamente 

obtida. Além disso, ela permite também determinar a confiabilidade das amostras retiradas e 

o risco relativo ao aceitar os resultados da mesma (a Amostragem Subjetiva não permite 

medir e controlar o risco amostraI). Significa dizer, que este tipo de amostragem propicia 

meios de medir matematicamente o grau de incerteza resultante de um exame parcial dos 

dados. É através destã medição matemática, que o auditor pode detenninar o tamanho da 

amostra necessário para restringir a incerteza a limites considerados aceitáveis em uma dada 

situação. 

A Amostragem Estatística não pode e não deve substituir o julgamento do auditor. Requer, 

entretanto, um alto grau de julgamento. Existem tabelas de amostragem preparadas com a 

finalidade de suprir o auditor com tamanhos de amostra para populações conhecidas e uso 

sob circunstâncias específicas. A escolha da tabela depende de certas suposições, incluindo a 

decisão do auditor sobre o nível de confiança e precisão desejados. 

Na realidade, as técnicas de Amostragem Probabilística apesar de não substituirem o 

julgamento do auditor, auxilia-os a formar um julgamento baseado em métodos científicos, 

pois o seu julgamento torna-se necessariamente explícito, quando da detenninação da 

precisão e confiança a serem empregadas nas amostras estatísticas. O que se supõe é que o 

conhecimento dos procedimentos deste método, mostre uma estrutura que pode ajudar o 

auditor a planejar mais efetiva e eficientemente seus exames. 

Quanto à aceitação da Amostragem Probabilística, o próprio American Institute Certified 

Public Accountants (AICPA) admite que ela pode ser útil ao auditor, em algumas 

circunstâncias, sem contudo se tornar uma exigência nem substituir o seu julgamento. 

As vantagens deste método são: 

1) O resultado da amostra é objetivo e defensável. 

2) O método fornece meios de estimar o tamanho da amostra com bases objetivas. 

3) O método fornece uma estimativa do erro amostral, embora o erro amostral não possa ser 

eliminado, a Amostragem Probabilística fornece tantos meios para medi-lo quanto bases para 

julgamento se o erro está dentro dos limites aceitáveis pelo auditor. 
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4) A Amostragem Probabilística pode fornecer um método mais preciso de tirar conclusões 

sobre um grande volume de dados do que o exame de todos os dados. 

5) A Amostragem Probabilística pode poupar tempo e dinheiro. 

6) A Amostragem Probabilística pode ser combinada e avaliada, ainda que acompanhada 

por diferentes auditores. 

7) É possível uma avaliação objetiva dos resultados dos testes.} 

11.8 - SELECÃO E MEDICÃO PROBABILÍSTICA 

11.8.1 - SELEÇÃO DA AMOSTRA 

o propósito do exame de auditoria indicará a natureza do plano de amostragem que o auditor 

utilizará. Além disso a seleção da amostra deve resultar da probabilidade de se incluir cada 

item da população. 

Existem dois conceitos estatísticos que são fundamentais para o entendimento de qualquer 

plano de amostragem porque dizem respeito ao tamanho e avaliação das amostras, quais 

sejam os de precisão e confiabilidade. 

Precisão e confiabilidade - A característica que diferencia a Amostragem Estatística da 

não-Estatística é que ela permite medir matematicamente o grau da incerteza inerente em 

qualquer exame parcial de dados. Através dessa mensuração o auditor tem condições para 

determinar o tamanho da amostragem necessária para restringir a incerteza a limites razoáveis 

nas circunstâncias. 

Essa incerteza, nas Amostragens Estatísticas, é avaliada em termos de precisão, que se 

expressa como uma escala de valores, positivos e negativos, em torno do resultado da 

amostragem, e confiabilidade, que se expressa como a proporção dessas escalas, com base 

em todas as possíveis amostras semelhantes do mesmo tamanho, e que representariam o 

valor da população real. Em outras palavras, precisão expressa a escala ou os limites dentro 

dos quais se espera que o resultado da amostragem seja exato, enquanto confiabilidade 

expressa a probabilidade matemática de se atingir aquele grau de exatidão. 

} ARKIN, Herbert. Handbook of Sampling for Auditing and Accounting. Third Edition, New York, 
McGraw-HilI Book Company, 1984, p. 8. 
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Definida a precisão e confiabilidade desejadas, o auditor parte para a seleção da amostra. 

Existem diversos métodos geralmente usados de obter amostras estatísticas, todos os quais 

têm uma base na matemática de probabilidade. Tudo depende da oportunidade conhecida, 

geralmente igual, de cada item numa população definida estar incluído na seleção da amostra. 

Tais amostras são chamadas de amostras aleatórias. Seleção Aleatória Simples, Seleção 

Sistemática, Seleção Estratificada e Seleção por Conglomerado são os métodos mais 

freqüentemente utilizados. 

11.8.1.1 - Sele~ãQ Aleatória Simples 

Em situações auditoriais normais, a técnica de número aleatório é a mais amplamente 

utilizada. Freqüentemente chamada de Amostragem Aleatória Simples ou irrestrita, é o 

método mais fácil de seleção de itens a serem testados. Os itens incluídos na amostra devem 

ser escolhidos completamente de modo aleatório a partir da população inteira, de modo que 

cada item na população tenha uma chance igual ou conhecida de ser selecionado. A menos 

que a amostragem esteja livre de distorções, isto é, cada item tenha uma chance de ser 

selecionado, os resultados não serão confiáveis. 

O Professor Lourival Câmara sumarizou as características principais de uma Amostragem 

Aleatória do seguinte modo: 

1) O processo de seleção das amostras não é tendencioso. 

2) Representa o universo ou a população de origem da qual se extraem as amostras, 

permite, pois, estimativa não tendenciosa. 

3) Revela a magnitude do erro de amostragem, o que possibilita identificar a precisão das 

estimativas. 1 

Para se obter amostras aleatórias, o primeiro passo é identificar a população - se infinita ou 

finita. No caso de população fmita, existe um método que envolve a compilação de uma lista 

de todos os elementos da população, onde é aplicado à listagem um método aleatório para 

selecionar os itens que farão parte da amostra. Entretanto, em se tratando de grandes 

1 CÂMARA, Lourival. Noções de Amostragem Estatística. Porto Alegre, Imprensa Universitária, 1975, p. 
73. 
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amostras mediante listagem, tais processos seriam tediosos. Em vista disso, foi criada a 

Tabela de Números Aleatórios, como um modo de simplificar o processo de seleção 

daqueles itens. 

As tabelas de números ou dígitos aleatórios contêm os dez algarismos de O a 9. A leitura 

desses dez números pode ser feita em grupos ou isoladamente, começar com qualquer dígito 

e mover-se em qualqüer direção. Qualquer ponto na tabela pode ser referenciado por número 

de página, linha ou coluna. 

Para utilizar a tabela, seria conveniente para o auditor seguir alguns passos antes de iniciar o 

processo de seleção: 

1) Deve ser estabelecido uma relação entre os itens no universo e os números da tabela. Isto 

é, cada item no universo deve ser representado por um número específico na tabela. 

2) Deve ser feita a seleção aleatória do ponto de partida na tabela. 

3) Determinar a rota que ele seguirá na tabela. 

É conveniente que o auditor descreva em papéis de trabalho os passos citados anteriormente, 

inclusive indicando como foi feita a seleção do ponto de partida. Isso porque, caso precise 

de alguma revisão, os passos estarão descritos, além de assegurarem a aleatoriedade do 

processo. 

Quando da utilização de serviços de computação, existem programas que são capazes de 

gerar números aleatórios. São conhecidos como Programas Geradores de Dígitos ou 

Números Aleatórios, que dão o mesmo resultado, só que num período de tempo bem menor. 

Também existem tabelas com letras do alfabeto e tabelas com meses aleatórios. 

11.8.1.2 • Sele,ão Sistemática 

A técnica de seleção do intervalo, também conhecida como amostra sistemática, possibilita a 

seleção dos itens da amostra, dentro do universo, de tal modo que há um intervalo entre cada 

item da amostra 

As premissas básicas para uso da tabela de seleção por intervalo incluem: 1) uma população 

homogênea; 2) nenhuma tendenciosidade ou padrão na combinação da população; e 3) 

nenhum item da população extraviado. Tomando-se as precauções apropriadas, a técnica de 
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intervalo para seleção é tão segura quanto a técnica de números aleatórios. A crescente 

aplicação de equipamento eletrônico para processamento de dados tem resultado na utilização 

de várias séries de números de controle para vários tipos de transações. 

Por exemplo, os algarismos iniciais de um número podem representar uma data ou uma 

localidade geográfica e os restantes o registro de números consecutivos para documentos 

expedidos em um determinado dia ou para uma localidade específica. 

Ao fazermos nossos exames, estamos freqüentemente interessados em examinar as 

transações processadas durante um intervalo específico de tempo, podendo incluir vários 

tipos, cada qual com seu próprio sistema de numeração. Em tais casos, o uso de técnicas de 

Amostragem por Intervalo pode economizar considerável tempo no processo de seleção de 

itens. 

Métodos de Amostragem por Intervalo 

o uso apropriado requer que o tamanho da população seja determinado com razoável 

exatidão e que seja feita uma estimativa da provável taxa de erro. O tamanho inicial da 

amostra deve ser determinado, utilizando-se as tabelas aplicáveis elaboradas por este 

propósito, considerando-se o nível de confiança e a precisão desejáveis. Determinado o 

tamanho da amostra, o número deve ser dividido pelo tamanho da população para chegar-se 

ao intervalo da amostragem. Se o número de intervalo não é um inteiro, a fração deve ser 

desprezada. Recorre-se a uma tabela de número aleatório para determinação do primeiro item 

a examinar dentro do intervalo de amostragem inicial. Os outros itens a serem examinados 

serão selecionados, fazendo-se a contagem a partir daquele com o uso do intervalo de 

amostragem. Por exemplo, suponha-se que devem ser selecionados 300 itens de uma 

população de 30.000. Dividindo-se 30.000 por 300 obtém-se um intervalo de amostragem 

de 100. Em tabela de número aleatório seleciona-se um número entre 1 e 100. Se o m'1Il1ero 

selecionado fosse, digamos, 91, todo centésimo número subseqüente seria selecionado (q I , 

191, 291, 391, etc.). Quando os arquivos de itens são muito grandes, o teste pode ser fe i I ( I 

por medição, desde que os itens seja de espessura uniforme. Qualquer combinação periódica 

ou cíclica de itens no arquivo pode resultar em tendenciosidade. 

Um método alternativo seria fazer dois ou mais começos aleatórios na seleção de ilt'f), a 

examinar dentro dos intervalos de amostragem. Presuma-se uma população de 30.000 e um 

tamanho de amostra de 300, bem como a intenção do auditor de fazer 3 começos aleatórios 

separados. Multiplica-se o intervalo requerido para um começo (100) pelo númern de 

começos desejados (3); obtém-se um intervalo de 300 para cada um dos 3 COl1W(;OS 
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aleatórios. Seleciona-se, então, 3 números aleatórios entre I e 300 como números iniciais. 

Presuma-se que foram 4, 121 e 275. Iniciando com 4 o auditor selecionará todo 3002 item 

(4, 304, 604, etc.). Adotará o mesmo procedimento com os começos restantes (121,421, 

721, etc. e 275,575,875, etc.). Para facilitar, o auditor pode percorrer a população uma só 

vez selecionando (4, 121,275,304,421, 575,604, 721,875, etc.). 

A Amostragem de Intervalo pode, também, ser usada com pequenas variações, quando a 

população a ser examinada encontra-se misturada com itens que não serão examinados. 

Presuma-se que os 30.000 itens a serem examinados encontram-se misturados com outros 

15.000 (45.000 itens ao todo) e que o auditor deseja examinar 300 dos 30.000 com um 

único começo. Seu intervalo será de 150 itens (45.000 divididos por 300). O começo 

aleatório foi, digamos, 45; sua primeira seleção será o 452 item. Se for um dos 15.000, é 

rejeitado e o subseqüente 462 selecionado. O auditor selecionará então o 15Q2 item, contado a 

partir do 452 e não do 462 selecionado. Este procedimento possibilita razoável segurança 

para os 300 itens selecionados, presumindo-se que há verdadeiramente 30.000 itens viáveis 

na população. 

11.8.1.3 - Selecão Estratificada 

Esta é uma técnica na qual os itens em uma população são separados em grupamentos ou 

estratos. Ela foi criada para lidar mais efetivamente com populações que contêm itens com 

características substancialmente diferentes ou com grandes raios de ação de valores. O 

objetivo primário deste processo de estratificação é obter a menor amostra possível pela 

divisão da população total em grupamentos razoavelmente similares em características e 

valores. O auditor utilizou Amostragem Estratificada em seus procedimentos de teste com 

bons resultados durante muitos anos. Ele tinha mais confiança no teste se ele fosse capaz de 

ter um exame de 100% dos itens de valor mais elevado e uma porcentagem levemente mais 

baixa de exame de itens de valor inferior. Sob o seu método tradicional, o auditor era capaz 

de se sentir satisfeito com cerca de 80% do valor monetário pelo exame de cerca de 10% dos 

itens. Quaisquer erros na parte não contada geralmente não teria efeito demasiado no número 

final, caso os controles internos fossem adequados. 

Em muitos casos, a estratificação propicia uma separação natural, já que as características 

dos grupos variam. Por exemplo, um grupo de obrigações a receber pode ser de obrigações 

industriais, um outro contas de atacadistas, um outro cadeias de lojas, contas do governo, 

etc. 
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o propósito básico da estratificação é reduzir a variabilidade. O auditor não pode mudar a 

variabilidade, mas ele pode desmembrá-la em grupos menores, cada um dos quais terá 

menos variabilidade que a população total. Quanto mais baixa a variabilidade, menor o 

tamanho da amostra necessário para preencher as exigências dos dados "precisão" e 

"confiança". 

Alguns dos fatores a considerar na decisão de usar Amostra Estratificada são o raio de ação, 

a curva e a distribuição. 

Raio de ação - O raio de ação da população é o intervalo entre o valor mais alto e o mais 

baixo. 

Uma Amostra Estratificada é mais eficiente quando o raio de ação de toda a população é 

relativamente grande e pode ser dividido em subgrupos ou extratos que têm um raio de ação 

menor. 

Curva - A forma ou curva gráfica da população é também um fator importante a ser 

considerado. Geralmente uma "forma de sino" ou "curva normal" é preferível, já que há 

aproximadamente números iguais de itens de alto-valor e baixo-valor. A maioria dos valores 

restantes tendem a grupar-se em direção ao meio. 

Distribuição - Em sua distribuição normal, haveria cerca de um número igual de itens de 

valor muito alto e muito baixo. Uma distribuição simétrica pode ser graficamente 

demonstrada por um sino ou curva normal. Os números seriam agrupados aproximadamente 

de forma igual em cada lado do meio. Uma distribuição ou curva distorcida seria uma que se 

estende mais em uma direção do que em outra. 

Outras considerações na estratificação dos dados pode ser a confiabilidade do controle 

interno a cada extrato. Geralmente há mais probabilidade de parco controle interno no 

processamento de transações de baixo-volume. O auditor, portanto, mostraria este grupo de 

extratos com um nível de precisão e confiança maiores do que em outras áreas. Assim, o 

auditor pode determinar a materialidade, a cifra total ou outra característica de cada extrato e 

pode aplicar procedimentos auditoriais apropriados e Amostragem Estatística a cada grupo. 

11.8.1.4 • Seleção por CO"l:lomerado 

Na utilização de Amostragem de Conglomerados, os itens que formam a população são 

divididos em conglomerados ou grupos de itens localizados com razoável proximidade um 
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do outro, tais como registros nas gavetas de arquivos ou pacotes de documentos. Os 

conglomerados a examinar são selecionados aleatoriamente e cada conglomerado é 

integralmente examinado. O número de conglomerados a examinar será determinado pela 

natureza e tamanho da população; entretanto, é recomendável, sempre que possível, que no 

mínimo 20 conglomerados sejam examinados. 

-
Uma variação de Amostragem de Conglomerados é denominada de amostragem de múltiplos 

estágios. Nesta técnica de seleção, os conglomerados selecionados são amostrados em vez 

de examinados na íntegra. Quando os conglomerados selecionados são extremamente 

grandes, isto é particularmente vantajoso. 

Estudiosos entendem que, na maioria das situações de auditoria, haverá uma perda definitiva 

de confiança na amostra, quando a Amostragem de Conglomerados é utilizada em vez das de 

intervalo ou número aleatório. 

Os princípios que regem a Amostragem por Conglomerados seriam resumidos em: 

a) Heterogeneidade dos elementos da população dentro de cada conglomeado. 

b) Homogeneidade entre conglomerados. 1 

Diferentemente da Amostragem Estratificada, onde os grupos (extratos) são homogêneos, na 

Amostragem por Conglomerado para se ter um máximo de precisão, os conglomerados 

devem ser formados de modo que os indivíduos dentro do conglomerado variem tanto 

quanto possível. 

Naturalmente a perda de precisão referente a este tipo de amostragem, como conseqüência do 

não cumprimento dos dois princípios pode ser recuperada aumentando-se o tamanho da 

amostra. Pela própria característica deste tipo de amostragem, é de se supor que ela se tome 

menos custosa, em certas circunstâncias, dado que ela não requer tirar unidades da 

população, mas grupos, isto é, toma-se possível aumentar a amostra. 

Na seleção de Amostras Estatísticas, o auditor deve lembrar que: 

1 BARBANCHO, Alfonso G. Estatística EIementaI Moderna. Espanha, Secretária General Tecnica de la 
Presidencia deI Gobierno, 1964, p. 357. 
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a) O único método de seleção de amostra conveniente como uma base para avaliação 

matemática é a Amostragem de Probabilidade, onde cada item na população sendo testada 

tem uma chance igual ou conhecida de ser escolhido como um item de amostra. 

b) Uma Amostra de Probabilidade pode ser selecionada em quase todas as situações 

auditoriais. Um auditor não deve abandonar as aplicações estatísticas potenciais devido à 

dificuldade na decisão de como selecionar uma amostra. Ele deve, porém, pesar os custos da 

seleção de amostra juntamente com outros custos frente ao grau de segurança auditorial a ser 

auferido dos resultados da amostra. 

c) Freqüentemente, alguns dos itens selecionados para inclusão em uma amostra não estão 

disponívei ao exame. Procedimentos auditoriais alternativos devem ser aplicados aos itens 

em falta (ou não-respostas no caso de confIrmações positivas). Se isto não for possível, os 

itens em falta devem ser tratados como exceções. 

11.8.2 • PLANOS DE MEDIÇÃO DA AMOSTRA 

Um método aleatório de seleção de amostra não constitui em si mesmo uma aplicação de 

Amostra Estatística completa. Além disso, as técnicas para estabelecer o tamanho da amostra 

e para avaliar objetivamente os resultados da amostra são exigidas. 

A escolha entre elas depende do objetivo do teste e da natureza dos dados sob teste. Algumas 

amostras podem ser avaliadas sob mais de uma abordagem. Um auditor deve selecionar 

cuidadosamente a abordagem ou combinação de abordagens que renderão da maneira mais 

efIciente o tipo de informação de que ele precisa. 

A medição da amostra é distinta dos processos utilizados na sua seleção. De fato, em alguns 

casos, os auditores podem selecionar a amostra por meios estatísticos e medi-la por meios 

tra~cionais. Porém, com propósitos auditoriais, é preferível documentar integralmente a 

seleção da amostra e os meios utilizados na sua medição. Onde quer que praticável, os meios 

estatísticos devem ser usados em seu ponto máximo, não só na seleção, como também na 

medição das amostras 

Visualizadas amplamente, os dois métodos básicos de medir a amostra selecionada são por 

estimativa amostrada e amostragem de aceitação. Estimativa é o tipo mais amplamente 

utilizado em operações de auditoria. É separado em dois métodos gerais: Amostragem de 

Variáveis e Amostragem de Atributos. Amostragem de Variáveis propicia a resposta a "que 

quantidade"; Amostragem de Atributos responde à pergunta de "quantos". Amostragem de 
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Descoberta é uma outra variação de Amostragem de Estimativa e está relacionada com a 

probabilidade de descobrir pelo menos um item de uma certa característica numa amostra 

aleatória. Amostragem de Aceitação é utilizada para determinar a aceitabilidade de uma 

população particular. Ela exige uma decisão de "sim" ou "não". O método é usado há muito 

tempo na indústria, na inspeção processada para determinar a aceitação ou rejeição de certa 

produção baseada no número de produtos defeituosos. Este método é utilizado em conexão 

com funções contábeIs e é hoje amplamente utilizado em auditoria interna, como amostragem 

de parar ou continuar. 

Estes vários planos serão abordados como Amostragem de Atributos, Amostragem de 

Variáveis, Amostragem de Descoberta e Amostragem de Aceitação. 

11.8.2.1 • Arnostraa:ern de Atributos 

Um atributo é uma característica de qualidade de um evento, de uma transação ou de um 

controle. 

A Amostragem de Atributos é empregada para permitir juízo com respeito à população em 

termos de freqüência da ocorrência de certo evento pesquisado. Sua aplicação mais comum 

na auditoria é para testar a taxa de desvio a um procedimento prescrito de controle interno, 

com a finalidade de determinar se a planejada dependência daquele controle é apropriada. Em 

uma Amostragem de Atributos, o auditor imputa um mesmo peso a cada ocorrência, 

independentemente do valor monetário da transação. 

A seguir são citados alguns exemplos de testes nos quais a Amostragem de Atributos é 

tipicamente empregada: 

• teste dos controles sobre o processamento das contas a pagar; 

• teste dos controles sobre o sistema de faturamento; 

• teste dos controles sobre a folha de pagamento e correspondentes políticas; e 

• teste dos controles sobre o apreçamento dos estoques. 

Além de testar a aderência aos procedimentos prescritos de controle interno, a Amostragem 

de Atributos pode também ser utilizada em procedimentos substantivos, como no teste de 

possíveis omissões ou erros nos despachos de materiais ou mercadorias. No entanto, se o 

objetivo de auditoria for o de obter diretamente evidência com respeito a valores monetários, 

o auditor geralmente recorrerá à Amostragem de Variáveis. 
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11.8.2.2 - Arnostral:ern de Variáveis 

A Amostragem de Variáveis é utilizada quando o auditor deseja fundamentar conclusão com 

respeito a uma população em termos de valores monetários. Ela geralmente é aplicada para 

proporcionar resposta a qualquer das seguintes indagações: a) quando? (habitualmente 

descrita como estimativa do intervalo); ou b) a conta está materialmente incorreta? 

(habitualmente descrita como teste de hipótese). 

Na auditoria, a Amostragem de Variáveis é aplicada principalmente no teste de detalhes, e 

para determinar a razoabilidade dos valores contabilizados. Por outro lado, ela também é 

empregada para quantificar o valor monetário das transações processadas sem aderência aos 

procedimentos prescritos de controle interno. 

A seguir são mencionados alguns exemplos de testes nos quais a Amostragem de Variáveis é 

tipicamente empregada: 

• teste dos valores a receber; 

• teste das quantidades e valores dos estoques; 

• teste dos valores contabilizados relativos à folha de pagamento; 

• teste das adições às contas do imobilizado; e 

• teste das transações para quantificar o valor daquelas que não foram objeto de apropriada 

aprovação. 

11.8.2.3 - Arnostral:ern de Descoberta 

Este tipo de amostragem é chamada de descoberta porque o auditor examina os itens de 

amostra até que descubra um erro. A descoberta de um erro fará com que o auditor rejeite o 

controle interno como inadequado. A Amostragem de Descoberta é indicada para propósito 

especial e limitado. Contrasta com a Amostragem por Atributos, que permite avaliar a 

condição de uma população inteira mediante o exame de uma amostra. A Amostragem de 

Descoberta é utilizada para fornecer alta probabilidade de evidência produtiva de que existem 

certos acontecimentos numa população, ainda que ocorram a alguma taxa mínima. 
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É mais um procedimento de investigação que de auditoria. Sua utilidade para auditores é 

menor que as Amostragens por Atributos e Aceitação. Entretanto, quando o auditor deseja 

determinar se um tipo particular de discrepância significante ocorreu, ou uma fraqueza séria 

existe no sistema de controle, a Amostragem de Descoberta é a técnica ajustada. Pode ser 

utilizada, por exemplo, para descobrir a existência dos seguintes casos: 

1) Um empregado fictício na folha de pagamento. 

2) O pagamento duplicado de uma fatura. 

3) Despachos não autorizados de bens. 

4) Garantia inexistente para um empréstimo segurável. 

Entretanto, nem mesmo a Amostragem de Descoberta poderá determinar uma pequena 

agulha em um grande palheiro. Constitui um meio prático para determinar em período 

razoável de tempo a existência de possíveis discrepâncias e permite o uso de métodos de 

amostragem em lugar de um exame proibitivamente dispendioso de todo item da população 

total. 

11.8.2.4 • Arnostra2ern de Aceitação 

Este plano é estruturado de modo que os auditores possam aceitar ou rejeitar uma população 

com base no número de erros revelados pela amostra. Esse método fornece ao auditor meios 

de inferir se deve ou não continuar a retirar amostras da população, mas não esclarece nada 

em termos de valores monetários médios ou totais. 

Permite ao auditor reduzir a extensão do exame, quando, preliminarmente, os resultados da 

amostra revelam a existência de poucos ou nenhum erro. Quando aplicável, permitirá 

decisões de auditoria baseados em amostras menores que as requeridas nas Amostragens por 

Atributos. Quando os resultados não são conclusivos, o auditor pode acrescentar itens na 

amostra já selecionada. 

Tabelas especiais de probabilidade para uso em amostragem desse tipo (stQP or &0) foram 

preparadas. Mostram a provável taxa de erro do universo sob estudo, quando o número real 

de erros da amostra é conhecido. O auditor examina uma amostra de "x" itens e encontra "y" 

erros; neste caso as tabelas podem ser utilizadas para determinação do grau de segurança de 

que os erros não excederão uma porcentagem deste universo. 
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Vantagens e Limitações 

As vantagens podem ser resumidas como a seguir: 

1) Permite o uso de amostra aleatória reduzida. 

2) Não requer que o auditor estime com antecedência a provável taxa de erro do universo. 

3) Não requer que os graus de precisão desejados sejam estabelecidos já que são providos 

pelas tabelas. 

4) Permite o acréscimo de itens à amostra. 

As limitações são as seguintes: 

1) Como em outros planos de Amostragem Estatística, devem ser usadas tabelas de 

números aleatórios para seleção de amostras, exceto no caso em que o universo é 

aleatoriamente organizado. 

2) Não pode ser usada para variáveis, tais como quantidades ou somas de cruzados. 

3) Não possibilita a projeção da taxa de erros do universo dentro de certos limites. Permite 

conhecer a taxa de erro máximo em vários níveis de confiança. 

Após abordarmos os principais conceitos necessários para o entendimento de todo um plano 

de amostragem, comentaremos a seguir algumas pesquisas já realizadas nos Estados Unidos 

e no Brasil acerca do assunto. 

11.9 - PRINCIPAIS PESOUISAS .JÁ REALIZADAS NO EXTERIOR E NO 

BRASIL 

As pesquisas realizadas sobre o uso da Amostragem Estatística na auditoria, estão voltadas 

para as empresas de auditoria independente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e 

este foi um dos motivos para que procurássemos identificar o uso da Amostragem Estatística 

nos serviços de auditoria interna, que parece ser um campo ainda não pesquisado. 

Duas pesquisas, sumarizadas em artigos publicados em revistas americanas, são importantes 

para trabalho de pesquisa nesta área, quais sejam: 
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I) A primeira pesquisa foi a realizada por JACOBS 1 

Este artigo é baseado numa dissertação de mestrado que o autor apresentou na Universidade 

do Sul da Califórnia. 

A pesquisa foi feita em 24 empresas de auditoria de Los Angeles, onde foram enviados 

questionários. Destas, 22 responderam. 

o autor fornece primeiro alguns conceitos e aborda, principalmente, a parte da Amostragem 

por Estimativa, por julgar que a Amostragem por Aceitação e Amostragem por Descoberta 

têm seus valores limitados para auditoria. Também relaciona algumas vantagens da 

Amostragem Probabilística, principalmente pela sua característica de fornecer dados 

defensáveis. 

As empresas pesquisadas são separadas em grupos e é feita uma tabulação baseada na 

porcentagem que elas usam a Amostragem Probabilística na auditoria. 

Finalmente, ele conclui dizendo que o uso da Amostragem Probabilística é muito baixo em 

vista das suas vantagens e que há muita falta de entendimento dos conceitos estatísticos e 

falta de publicações práticas sobre o assunto. 

2) A segunda pesquisa foi realizada por BEDINGFIELD.2 

Da mesma forma que a pesquisa anterior, esta também foi realizada através da emissão de 

questionários. Os destinatários foram 500 sócios selecionados de firmas de auditoria, 

divididas igualmente entre as empresas estrangeiras e as nacionais. Dentre estas, 203 

responderam ao questionário. 

Ele alega que a "Amostragem Probabilística poderia ser utilizada numa variedade maior de 

testes de auditoria, se os staff das empresas de auditoria fossem mais treinados no seu uso". 

As respostas foram tabuladas e, em resumo, ele conclui que a Amostragem Probabilística 

tem tido progressos e os esforços para agilizá-la poderiam começar nos currículos escolares, 

como modo de acelerar ainda mais o processo de utilização pelos membros da profissão. 

1 JACOBS, John. Statistical Sarnllling - Is It Being Utilized? CPA Quartely. Mar. 1971, n. 4. 

2 BEDINGFIELD, Jarnes P. The current state of statistical sarnllling and auditing. The Journal of 
Accountancy, Dec. 1975. 
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No Brasil, não se pode deixar de falar no trabalho pioneiro do Prof. Américo Florentino,1 

que desde 1975 já havia escrito sobre a Amostragem Probabilística em seu livro intitutado 

"Auditoria Contábil". Neste livro ele ressalta a importância de cálculos estatísticos na escolha 

do tamanho da amostra. 

Merece também destaque, neste contexto, o trabalho do Prof. Edmundo Eboli Bonini, que 

vem divulgando a-Amostragem Probabilística através dos seus artigos em revistas 

especializadas, e ultimamente, o Prof. Paulo Adolpho Santi,2 que escreveu o livro 

"Introdução à Auditoria", onde aborda de diversas formas o uso da Amostragem em 

Auditoria. 

Entretanto, a principal pesquisa realizada no Brasil foi a de Lucila Carmélia de Andrade3 

que apresentou ao ISEC-FGV uma dissertação sobre as "Técnicas de Amostragem em 

Empresas de Auditoria na Cidade do Rio de Janeiro - Um Estudo de Casos", onde obteve o 

grau de mestra em Ciências Contábeis. 

A pesquisa de Lucila Carmélia de Andrade foi realizada através de aplicação de questionários 

contendo perguntas abertas e fechadas e com a participação direta da pesquisadora. 

A pesquisa foi realizada em 8 empresas de auditoria na cidade do Rio de Janeiro e buscou 

verificar as atuais práticas das técnicas de Amostragem em Auditoria utilizadas no Brasil 

pelas empresas que atuam neste ramo. 

A autora fornece alguns conceitos sobre as técnicas de amostragem e faz uma análise 

qualitativa dos dados em conexão com a literatura pertinente. 

As empresas pesquisadas são separadas em grupos de origem nacional e de origem 

estrangeira para fins de fazer comparações, verificando-se que somente nas empresas 

estrangeiras aparecem técnicas de Amostragem não-Subjetivas. 

Os principais resultados da pesquisa levaram em conta: as características gerais das 

empresas, procedimentos de auditoria com relação à amostragem, amostragem em testes de 

1 FLORENTINO, Américo Mateus. Auditoria Contábil. Editora da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 
1975. 

2 SANT!, Paulo Adolpho. Introdução à Auditoria. São Paulo, Atlas, 1988. 

3 ANDRADE, Lucila Cannélia. Técnicas de Amostragem em Empresas de Auditoria - Um Estudo de 
~. Rio de Janeiro, ISEC-FGV, 1988. 
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aderência, tamanho da amostra, seleção da amostra, medição e avaliação da amostra e 

amostragem em testes substantivos. 

Por fim, a autora conclui que poucas empresas aplicam outros métodos de amostragem que 

não a Amostragem Subjetiva, e que a maioria dos conceitos utilizados no questionário eram 

desconhecidos pelos entrevistados. Por outro lado, os profissionais como um todo estão 

ainda receosos sobre-o uso de técnicas de amostragem mais sofisticadas na auditoria. 

Após termos abordado os principais conceitos relativos às técnicas e procedimentos de 

amostragem, como também comentado sobre algumas pesquisas já realizadas sobre o 

assunto, enfocaremos a seguir a metodologia empregada nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGIA DA PESQUISA 



111.1 • NATUREZA DA PESQUISA 

Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, optou-se pelo método de "estudo de 

casos", que pela falta de evidência empírica e necessidade de aprofundamento do estudo, é o 

que melhor se adapta à situação. 

A respeito disso, Gomes em sua tese de doutorado, acrescenta quando se refere à Simon: 

((O estudo de caso é o método indicado quando você deseja obter riqueza de detalhes 

acerca do assunto. Você geralmente deseja tais detalhes quando não conhece 

exatamente o que está procurando. O estudo de casos é então apropriado quando 

você está procurando achar indfcios e idéias para pesquisas futuras. 1 

Este estudo foi realizado através de pesquisa de campo, pois pretendeu-se utilizá-la com o 

objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se 

procura uma resposta, além da comprovação ou refutação das hipóteses previstas. 

111.2 • PERGUNTAS DA PESQUISA 

As perguntas dessa pesquisa foram feitas considerando a relevância do estudo já tratada na 

introdução, bem como visando atingir os objetivos propostos, ou seja, descrever e discutir 

as técnicas de auditoria utilizadas pelas auditorias internas das empresas no Brasil, bem 

como verificar se existem diferenças entre as empresas na utilização dessas técnicas. 

Portanto, procurou-se resposta às seguintes perguntas: 

1) Quais as técnicas de amostragem utilizadas pelos serviços de auditoria interna das 

empresas no Brasil? 

2) Quais os principais problemas encontrados na utilização dessas técnicas? 

3) Existem diferenças quanto ao grau de sofisticação do uso de técnicas· de amostragem 

entre: empresas privadas nacionais, empresas estrangeiras e empresas estatais? 

1 GOMES, Josir Simeone. Um estudo exploratório sobre controle gerencial em empresas estafais brasileiras. 
Tese de doutorado, COPPEAD/UFRJ, 1983, p. 62. 
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Mediante as respostas a estas questões, procurou-se verificar as práticas de técnicas de 

amostragem utilizadas pelos serviços de auditoria interna e, conseqüentemente, traçar um 

quadro comparativo com os procedimentos sugeridos pela literatura. Por outro lado, 

analisamos os problemas que poderiam estar ocorrendo em conseqüência da não utilização 

do método mais apropriado, com base no referencial teórico. 

As premissas básicas-que nortearam esta pesquisa foram: 

1) Acreditava-se que predominam nos serviços de auditoria interna a Amostragem 

Subjetiva. 

2) Devido à premissa anterior, era de se supor que fossem encontradas as falhas apontadas 

por Cook. 

3) Que nas auditorias internas das empresas de origem estrangeira fossem encontradas 

técnicas de amostragem mais sofisticadas do que nas de origem nacional. 

111.3 - ETAPAS DA PESQUISA 

Inicialmente fizemos a revisão da bibliografia quando realizamos um levantamento 

bibliográfico, no qual foram utilizados livros e periódicos nacionais e estrangeiros, os quais 

serviram de base à análise e desenvolvimento teórico dos assuntos relacionados aos planos 

de amostragem e às técnicas de amostragem em auditoria. 

Foram analisados os elementos que compõem essas técnicas, bem como sua utilização nas 

diversas áreas, segmentos e contas das demonstrações contábeis das empresas, visualizando 

se possuem respaldo na literatura inerente. 

Tendo sempre em mente a importância dos riscos de amostragem e riscos de auditoria, que 

são fatores imprescindíveis de serem avaliados, procuramos apresentar sua importância na 

seleção das amostras nos testes de auditoria, e os conseqüentes resultados, primando para 

que os relatórios fossem os mais qualificados possíveis. 

Fizeram parte dessa revisão os diferentes tipos de planos de amostragem existentes, bem 

como as formas de seleção das técnicas a serem utilizadas, utilizando-se a confrontação e 

determinação das principais diferenças entre elas. 
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Verificou-se, ainda, aspectos que poderiam estar relacionados à forma de melhor se efetuar 

os testes na auditoria interna. 

o escopo principal desse segmento foi verificar se a prática está sendo utilizada de acordo 

com o referencial teórico. 

111.4 . DEFINICÃO DAS YARIÁYEIS DA PESOUISA 

Foram identificadas como variáveis da pesquisa: 

• Características Organizacionais; e 

• Técnicas de Amostragem. 

Com relação às características organizacionais, procurou-se verificar se há alguma diferença 

na utilização das técnicas de amostragem em função da empresa ser de origem nacional ou 

estrangeira, bem como ser privada ou estatal. 

Com relação ao tamanho da empresa, partimos da suposição de que as grandes empresas 

possuem mais recursos financeiros e humanos e, portanto, têm mais possibilidades, em 

função desses itens, de utilizarem técnicas de amostragem mais avançadas. Por esse motivo 

só trabalhamos com grandes empresas, tomando desnecessário o estudo dessa variável para 

o caso. 

As técnicas de amostragem foram estudadas verificando-se a utilização dos planos de 

amostragem e os critérios de seleção das amostras e se essa prática está de acordo com a 

literatura. 

111.5 . CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS EMPRESAS 

o universo da pesquisa poderia ser imenso, considerando todos os serviços de auditoria 

interna das empresas existentes no Brasil, o que seria impraticável. Assim, por limitações de 

ordem temporal e financeira, optou-se pela cidade do Rio de Janeiro que possui um número 

expressivo de grandes empresas e que têm, portanto, condições de terem em suas estruturas 

departamentos de auditorias internas bem organizados, além de apresentar a conveniência de 

ser o local temporário de residência do pesquisador. 

Partindo da premissa de que essas auditorias internas têm condições de utilizarem técnicas de 

amostragem sofisticadas e modernas nos seus trabalhos, utilizamos como critério de seleção 
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das empresas a serem pesquisadas, as maiores empresas do Rio de Janeiro por origem do 

capital e por setor de atividade, de acordo com a relação das maiores empresas do Brasil 

constantes da Revista Exame-Melhores e Maiores-1988. Esta seleção tem como base as 500 

maiores empresas privadas do país e as 50 maiores empresas estatais em valor de vendas. 

Deixamos de incluir as instituições financeiras por constituirem um setor peculiar da 

economia e apresentarem características muito diferentes dos outros setores de atividades. 

Como não tínhamos a pretensão de fazennos generalizações, escolhemos em cada setor as 

maiores empresas do Rio de Janeiro de acordo com sua origem, ou seja, privada nacional, 

estatal e estrangeira, salientando que só fizeram parte da pesquisa empresas em cujo setor 

existam as três origens de capital, a fim de que se pudesse fazer comparações. 

De acordo com levantamento preliminar realizado, selecionamos 38 empresas que poderiam 

ser pesquisadas, mas, em virtude das premissas adotadas, apenas 3 setores se enquadraram 

nas condições essenciais para a pesquisa e, dessa forma, as empresas pesquisadas foram 9, 

sendo 3 de cada setor de atividade. 

111.6 - MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

o trabalho foi realizado com a utilização de "Declaração de fato", tendo em vista que pelas 

características das empresas pesquisadas é impraticável, quando não impossível, a 

verificação dos fatos em si. 

Deve ser salientado que a ''Declaração de fato" muitas vezes não é o fato, pelo seguinte: 

a) Possibilidade real ou imaginária de prejuízo pessoal por parte do pesquisado. 

b) Existe uma tendência para se fornecer resposta socialmente aceita. 

c) O fato pode ser mal interpretado. 

d) Memória/esquecimento - só lembramos de coisas e dos aspectos importantes. 

e) Conscientização - O infonnante nem sempre tem conhecimento adequado sobre o 

assunto. 

o Falta de interesse em informar. 
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Pretendeu-se solucionar estas questões através de perguntas múltiplas e de formas indiretas, 

como também tentando de alguma forma confmnações para as declarações. 

Os instrumentos utilizados foram questionário e entrevistas. 

liA entrevista é um encontro entre duas pessoas, afim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a 

coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema 

social" .1 

Trata-se, pois, de uma conversação efetuada face a face de maneira metódica, 

proporcionando ao entrevistador, verbalmente, a informação necessária. 

Para Kerlinger: (( .. . uma entrevista algumas vezes é o único meio de se obter a 

informação necessária para uma pesquisa. E tem certas vantagens que outros 

métodos não têm. O entrevistador pode, por exemplo, depois de fazer uma pergunta 

geral, sondar as razões das respostas dadas. Uma das grandes vantagens da 

entrevista é, então, sua profundidade. Os pesquisadores podem ir mais abaixo da 

superficie das respostas, determinando razões, motivos e atitudes".2 

a ..• O questionário é aforma mais usada para coletar dados, pois possibilita medir 

com melhor exatidão o que se deseja. Em geral, a palavra ((questionário" refere-se a 

um meio de obter respostas às questões por umafórmula que o próprio informante 

preenche" .3 

Por estes motivos e para que fosse possível o atingimento dos propósitos da pesquisa, 

utilizamos o questionário e a entrevista visando o ordenamento das respostas, a garantia da 

sua fidedignidade e a diminuição da perda de informações importantes, além de facilitar o 

aprofundamento na análise das questões formuladas. 

1 LAKA TOS, Eva M. & MARCONI, Marina de A. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo, 
Atlas, 1985, p. 173. 

2 KERLINGER, Fred Nichols. Metodologia da pesquisa em ciências sociais - Um tratamento conceitual. 
São Paulo, E.P.V.; EDUSP, 1980, p. 350. 

3 CERVO, A.L. & BERVIAN P.A. Metodologia científica para uso dos estudantes universitários. São 
Paulo, McGraw-Hill do Brasil. 31 Ed., 1983, p. 159. 
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Foi necessário o estabelecimento com critério de quais as questões mais importantes a serem 

propostas e que interessavam ser reconhecidas, de acordo com os objetivos. Foram 

propostas perguntas que conduzissem facilmente às respostas de forma a não insinuarem 

outras colocações. 

Após realizada a revisão da literatura, procurou-se construir um questionário para a coleta de 
-

dados nas empresas selecionadas, cujas entrevistas foram conduzidas pessoalmente pelo 

pesquisador. Isso porque, a partir do contato pessoal é possível obter um maior 

conhecimento do assunto, melhor entendimento das questões por parte do entrevistado e 

comentários adicionais nos casos que não forem cobertos pelas perguntas. 

Esse questionário contém perguntas abertas e fechadas referentes às técnicas de amostragem 

utilizadas. As perguntas abertas contidas no trabalho, foram elaboradas de forma a 

permitirem que o informante desenvolvesse sua opinião. Já as perguntas fechadas tentaram 

investigar todo o processo de auditagem referente à amostragem, além de servirem como 

suporte na avaliação das questões abertas, através do confronto destas. 

Salientamos que o questionário foi dividido em partes para facilitar a operacionalização das 

respostas, como também para que tivéssemos mais facilidade nas análises e nas 

comparações. 

o quesstionário constou de informações operacionais da empresa e do entrevistado, 

características gerais da empresa, procedimentos de auditoria, as técnicas de amostragem 

empregadas e considerações finais feitas pelo entrevistado. 

111.7 - PRÉ-TESTE E REVISÃO FINAL DO OUESTIONÁRIO 

A elaboração do questionário foi feita através dos seguintes passos: 

12) Redação de versão preliminar pré-testada antes de sua utilização definitiva, aplicando-se 

esse modelo em duas empresas com características semelhantes àquelas que foram alvo de 

estudo, mas sem serem as selecionadas para a pesquisa. 

22) A análise dos dados pré-testados procurou evidenciar possíveis falhas existentes: 

inconsistência ou complexidade das questões; ambigüidade ou lingüagem inacessível; 

perguntas supérfluas ou que causassem embaraço ao informante; se as questões obedeciam a 

determinada ordem ou se eram muito numerosas, etc. 
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311) Revisão final do questionário, reformulando, modificando, ampliando ou reduzindo 

itens; explicitando melhor alguns ou modificando a redação de outros caso esses 

procedimentos fossem necessários. 

Essas três fases, antecedentes ao trabalho de campo foram muito importantes, pois 

permitiram a elaboração de um questionário que foi de fácil assimilação por parte do 
-

entrevistado e facilitou o trabalho do pesquisador. 

111.8 • TRABALHO DE CAMPO 

o trabalho de campo foi realizado após a conclusão da revisão fmal do questionário. 

Após a seleção das empresas a serem pesquisadas, foram confirmados os telefones e por 

intermédio destes os endereços das mesmas. 

Inicialmente procuramos um contato telefônico, sempre com os gerentes das auditorias 

internas, a fim de que expuséssemos o propósito e a qualidade da pesquisa desejada e, ao 

mesmo tempo, solicitando a colaboração no sentido de que fosse concedida uma entrevista 

marcando o dia e a hora segundo a disponibilidade de tempo da pessoa a ser entrevistada. 

Em algumas empresas tivemos dificuldades para conseguir entrevistar o gerente da auditoria, 

sendo que em alguns casos tivemos que contar com a inestimável ajuda de professores do 

ISEC que, através dos seus relacionamentos, intercederam para que esta pesquisa fosse 

possível. 

As pessoas entrevistadas foram basicamente gerentes da auditoria interna, mas houve casos 

em que fomos atendidos por substitutos eventuais. No total foram entrevistadas 11 pessoas. 

Quando da nossa presença nas empresas, levamos pessoalmente uma carta de apresentação 

encaminhada pelo Instituto Superior de Estudos Contábeis (lSEC), onde era explicado o teor 

da pesquisa e sua importância dentro do Programa de Mestrado, no qual o pesquisador se 

encontrava engajado como aluno. A carta relatava também a importância do estudo no 

cenário acadêmico, a disponibilidade da pesquisa para o entrevistado, além de evidenciar o 

caráter sigiloso dos dados nela contidos. 

Salientamos que todas as entrevistas foram feitas pessoalmente pelo pesquisador nas horas e 

dias previamente definidos, não tendo havido qualquer problema de remarcação de datas ou 

negativa de respostas. 
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Durante a realização das entrevistas era entregue uma cópia do questionário para o 

entrevistado, ficando uma outra cópia de posse do entrevistador. O questionário era sempre 

preenchido pelo entrevistado, e quando havia dúvidas, estas eram imediatamente dirimidas. 

o período decorrido para o total das entrevistas foi de 14 de abril a 17 de maio de 1989, 

sendo que conseguimos pesquisar todas as nove empresas que nos propusemos 

inicialmente. 

A duração das entrevistas foi muito variável, pois, dependendo do interesse pelo assunto e 

do tempo disponível pelo entrevistado, tivemos entrevista de uma hora como também 

entrevista que durou quatro horas. 

É importante salientar que em todas as empresas contamos sempre com a cordialidade dos 

entrevistados, havendo apenas pequenas esperas, que consideramos normais nas 

circunstâncias, sendo que alguns demonstraram interesse em adquirir cópia dessa pesquisa 

para consulta futura. 

Após concluirmos o trabalho de campo, foram remetidas cartas de agradecimentos aos 

entrevistados, em nome do ISEC. 

111.9 - ANÁLISE DOS DADOS 

"Análise é ca~egorização, ordenação, manipulação e sumarização de dados. Seu objetivo é 

reduzir grandes quantidaes de dados brutos passando-os para uma forma interpretável e 

manuseável de maneira que características de situações, acontecimentos e de pessoas possam 

ser descritas sucintamente e as relações entre as variáveis estudadas e interpretadas. 1 

A análise representa a aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação. A 

importância dos dados não está neles, mas em proporcionarem respostas às investigações. 

Para Lakatos e Marconi, " ... a elaboração da análise é realizada em três níveis: interpretação, 

explicação e especificação.2 

1 KERLINGER, Fred Nichols. Op.cit., p. 353. 
2 LAKATOS, Eva M. & MARCONI, Marina de A. Op.cit., p. 159. 
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Portanto, procurou-se analisar os dados considerando esses componentes, salientando-se 

que, tendo em vista o método de pesquisa utilizado e ainda a natureza desse trabalho, não 

houve intenção de se utilizar instrumentos auxiliares nas atividades de tabulação de dados. 

Deste modo, os dados foram analisados através da descrição de cada caso pesquisado em 

cotejamento com o referencial teórico, considerando também as características 

organizacionais de cãda grupo de empresas. 

A escolha da descrição de cada caso separado deveu-se principalmente à obtenção de maior 

riqueza de detalhes sobre o assunto pesquisado. A fim de que pudéssemos descrever o mais 

próximo possível os depoimentos dos entrevisados, destinamos um capítulo para a descrição 

dos casos estudados (Capítulo N) e outro para análise e interpretação dos mesmos (Capítulo 

V). 

111.10 - LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Conforme já mencionado no item 111.5, o universo da pesquisa poderia ser imenso, 

considerando todos os serviços de auditoria interna das empresas existentes no Brasil, o que 

seria impraticável. Assim, por limitações de ordem temporal e financeira, optou-se pela 

cidade do Rio de Janeiro, que possui um número expressivo de empresas enquadradas nas 

premissas desejadas para a pesquisa. 

Tendo em vista o trabalho se tratar de um estudo exploratório, foi escolhida a metodologia 

sugerida pela literatura sobre métodos científicos em pesquisa social. O método nesta 

pesquisa limita os resultados obtidos ao número de empresas pesquisadas, não devendo ser 

considerado além desta fronteira. 

Merece ser observado que não se pode garantir que as observações feitas pelo pesquisador 

sejam capazes de cobrir todos os pontos importantes requeridos por estudos desta natureza. 

Além disso, deve ser evidenciada uma total ausência de estudos sistemáticos sobre o assunto 

no Brasil, o que sem dúvida limita o estudo. 
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CAPÍTULO IV 

-DESCRIÇAO DOS CASOS 



IV.] . INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apreasentadas as infonnações obtidas nas entrevistas realizadas junto 

aos Departamentos de Auditoria Interna das nove empresas pesquisadas. 

As infonnações são apresentadas de acordo com a ordem seqüencial do questionário; 

significa que vêm separadas por partes e por questões mais relevantes para o propósito da 

pesquisa. 

Devido a um compromisso assumido com os entrevistados, procuramos dificultar a 

identificação dos dados apresentados e das empresas pesquisadas. Desse modo, as empresas 

serão descritas por letras do alfabeto de "A" a "I", de acordo com a cronologia da pesquisa. 

A data da primeira pesquisa determina a letra "A", a segunda "B", e assim sucessivamente. 

Tendo em vista esse mesmo compromisso assumido, o número de auditores internos e o 

total de empregados da empresa serão fornecidos pela relação existente entre eles. Os setores 

de atividade serão denominados 1,2 e 3. 

Este capítulo será destinado somente à descrição de cada caso, sem a análise e comentários 

sobre os resultados obtidos, pois estes serão feitos em capítulos posteriores. 
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Empresa "A" 

Parte I 
CARACTERíSTICAS GERAIS DA EMPRESA 

É uma empresa de origem nacional privada, do setor de atividade 3, atuando no Brasil há 14 

anos, sendo que a auditoria interna atua principalmente nas áreas de: 

- Auditoria Operacional. 

- Auditoria Financeira/Contábil. 

- Consultoria Fiscal. 

Na cidade do Rio de Janeiro a auditoria interna executa os mesmos serviços. 

A relação existente entre o número de auditores e o total de empregados da empresa é de 1 

para 354. 

Não existe qualquer pessoa ou órgão encarregado em dar suporte à amostragem para o staff 

de auditoria. 

A empresa não tem treinamento específico para a área de auditoria interna, como também não 

apresenta treinamento de procedimentos de auditoria referentes a amostragem. 

o departamento de auditoria interna não possui serviços de computação próprios para o 

processo de amostragem. 

Parte 11 

AMOSTRAGEM 

A. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A.I - Procedimentos de Auditoria 

A auditoria interna adotada como procedimento inicial um plano de amostragem para testes 

de aderência e testes substantivos e as etapas a serem seguidas são: 

- Conhecimento técnico da área. 

- Desenvolvimento do programa específico. 
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- Definição da amostra. 

Todas essas etapas e procedimentos são referenciados em papéis de trabalho. 

B. AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

B.1 • Tamanho dã Amostra 

Na definição do tamanho da amostra a auditoria interna não calcula a precisão nem a 

confiabilidade desejadas. Estas são calculadas ou definidas de acordo com o julgamento do 

auditor durante o trabalho e varia de caso para caso. 

No cálculo do tamanho da amostra para testes de aderência os elementos são considerados 

em função da sensibilidade do auditor. Depende do tamanho da filial, universo a ser 

auditado, etc. 

o critério adotado para se determinar o montante da amostra para testes de aderência é o 

critério subjetivo. 

B.2 • Seleção da Amostra 

o método mais utilizado pela auditoria interna para selecionar amostras é a Amostragem 

Sistemática 

B.3 • Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes de aderência os auditores internos utilizam a Amostragem 

por Aceitação. 

Na avaliação dos resultados da amostra os principais procedimentos adotados pelo auditor 

são: 

- Verificação do efetivo cumprimento das normas e procedimentos. Qualquer inobservância 

das normas, mesmo uma, dependendo da materialidade, pode ser considerada. 

Os testes de aderência que a empresa mais utiliza, são: 

- Contagem física. 
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- Cruzamento de cheques. 

- Existência de cartas de fiança. 

- Existência de informações cadastrais no crédito/cobrança. 

As áreas em que os testes de aderência são mais aplicados: 

- Caixa e bancos. 

- Contas a receber. 

- Estoques. 

C. AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSTANTIVOS 

C.I • Tamanho da Amostra 

A auditoria não calcula a precisão nem a confiabilidade desejadas para os testes substantivos. 

Os elementos a serem considerados no cálculo do tamanho da amostra variam em função da 

sensibilidade do auditor. Depende do tamanho da ftlial, universo a ser auditado, etc. 

O montante da amostra é determinado pelo critério subjetivo. 

C.2 • Seleção da Amostra 

A seleção da amostra para testes substantivos é feita através da Amostragem Sistemática. 

Não há critério definido para a seleção do primeiro item selecionado. 

Não é procedimento da auditoria interna determinar valor monetário específico para o 

processo de seleção de amostras. 
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C.3 - Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir amostras para testes substantivos, os auditores internos utilizam Amostragem por 

Descoberta. 

Na avaliação dos resultados da amostra os principais procedimentos adotados são: 

- De acordo com o julgamento do auditor ele estipula ou defme a materialidade do fato para 

cada caso. 

Os testes substantivos que a auditoria interna mais utiliza são: 

- Circularização. 

- Contagem física de caixa. 

- Contagem física de estoques. 

- Exame de registros de documentos do faturamento. 

As áreas em que estes testes são mais utilizados são: 

- Caixa e bancos. 

- Contas a receber. 

- Estoques. 

D. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi perguntado ao entrevistado se na sua opinião a Amostragem Probabilística pode trazer 

vantagens adicionais frente à Amostragem Subjetiva quando da execução de testes e ele 

respondeu que NÃO. 

Com relação à eficiência em termos de tempo requerido para testes, foi respondido que na 

Amostragem Probabilística o tempo é maior na preparação e menor na execução e avaliação 

dos resultados, enquanto que na Amostragem Subjetiva o tempo é equilibrado. 

Finalmente, foi comentado que o assunto é de suma importância em tennos de teoria para dar 

base na formação dos auditores. 
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Empresa "8" 

Parte I 
CARACTERíSTICAS GERAIS DA EMPRESA 

É uma empresa de origem nacional privada, do setor de atividade 1, atuando no Brasil há 52 

anos, sendo que as principais áreas de atuação da auditoria interna são: 

- Auditoria Operacional. 

- Auditoria Financeira/Contábil. 

- Consultoria Fiscal. 

- Consultoria Administrativa. 

- OperacionaVSegurança. 

Na cidade do Rio de Janeiro a auditoria interna executa os mesmos serviços. 

A relação existente entre o número de auditores e o total de empregados da empresa é de 1 

para 123. 

Não existe qualquer pessoa ou órgão encarregado em dar suporte à amostragem para o staff 

de auditoria. 

A empresa tem treinamento específico para a área de auditoria interna, mas não inclui nesse 

programa de treinamento procedimentos de auditoria referentes a amostragem. 

o treinamento em amostragem é dado ao pessoal da auditoria em curso básico e no decorrer 

do trabalho. 

o departamento de auditoria interna possui serviços de computação próprio para o processo 

de amostragem. O tipo de equipamento utilizado é o MAINFRAME (SAS), MICROS (2 

SCOPUS) e (FRAMEWORK IV). 

Para execução destes serviços a auditoria interna utiliza programa desenvolvido na própria 

auditoria, cujo conteúdo básico é: 

- Pesquisa em todos os arquivos de transações (vendas, cobranças, contas a receber, 

estoques, etc.) tabulando dados por ordem de grandeza e excetuando ou destacando 

exceções em relação às médias e/ou padrões. 
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Parte 11 

AMOSTRAGEM 

A. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A.I • Procedimentos de Auditoria 

A auditoria interna adota como procedimento inicial um plano de amostragem para testes de 

aderência e testes substantivos e os passos a serem seguidos são: 

- Seleção dos eventos que excedem às regras. 

- Avaliação da abrangência dos eventos. 

- Exame total das exceções. 

Todos esses passos e procedimentos são referenciados em papéis de trabalho. 

B. AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

B.I • Tamanho da Amostra 

Na definição do tamanho da amostra a auditoria interna não calcula a precisão nem a 

confiabilidade desejadas. 

No cálculo do tamanho da amostra para testes de aderência estipula-se um percentual 

(sempre em tomo de 20%), a critério do julgamento do auditor. 

o critério adotado para se determinar o montante da amostra para testes de aderência é o 

critério subjetivo. 

B.2 • Seleção da Amostra 

o método mais utilizado para selecionar amostras é a Amostragem Estratificada. 

A auditoria não usa tabela de números aleatórios nem tem critério específico para seleção do 

l Q item. 
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8.3 - Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes de aderência os auditores internos utilizam a Amostragem 

por Aceitação. 

Na avaliação dos resultados da amostra os principais procedimentos adotados são: 

- Verifica a aderência aos procedimentos estabelecidos. 

- Analisa os desvios a estes procedimentos (o por que). 

- Analisa a consistência das justificativas apresentadas. 

- Julga o "por que". 

- Recomenda soluções. 

Os testes de aderência com controles internos que a auditoria interna mais utiliza, são a 

verificação se estão sendo analisadas variações de estoques e se estão sendo apresentados 

comentários sobre a performance das cobranças. 

As áreas em que os testes de aderência são mais aplicados: Estoques, Caixa, Cobrança e 

Contas a Receber. 

C. AMOSTRAGEM EM TESTES SU8ST ANTIVOS 

C.I - Tamanho da Amostra 

Da mesma forma que nos testes de aderência, para os testes substantivos a precisão e a 

confiabilidade desejadas não são calculadas. Para o cálculo do tamanho da amostra são 

definidos em tomo de 20% do universo, sempre a critério do julgamento do auditor. 

O critério adotado para determinar o montante da amostra é o critério subjetivo. 

C.2 - Seleção da Amostra 

O método adotado para seleção da amostra é a Amostragem Estratificada. A auditoria não 

utiliza qualquer sistemática para selecionar o primeiro item. É procedimento da auditoria 

interna determinar um valor específico para o processo de seleção da amostra baseado no 

julgamento do auditor em função da relevância do evento. 
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C.3 • Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes substantivos os métodos mais utilizados são a 
Amostragem por Estimativa de Variáveis e a Amostragem por Aceitação. 

Na avaliação dos resultados da amostra, os principais procedimentos adotados são: 

- De acordo com o-julgamento do auditor o resultado da amostra será aceito ou não. 

- Normalmente a amostra é ampliada na mesma proporção da incidência de erros. 

- Caso o problema persista, continua-se ampliando a amostra. 

Os testes substantivos que a auditoria interna mais utiliza são: 

- Fluxo de tesouraria. 

- Circularização e análise das respostas. 

- Preços e prazos praticados, observância às normas especiais, etc. 

Esses testes são mais utilizados nas áreas de estoques, caixa, contas a receber e vendas. 

D. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na opinião do entrevistado a Amostragem Probabilística pode trazer vantagens adicionais 
frente à Amostragem Subjetiva pelas seguintes razões: 

- Pode-se opinar cientificamente. 

- Ampliação da segurança nas afmnativas do auditor. 

- Racionalização dos esforços. 

Com relação ao tempo requerido para os testes, o entrevistado é de opinião que inicialmente 

necessitaria de maior investimento no tempo, mas, com a prática e a familiarização com as 

Amostragens Probabilísticas, recuperar-se-ia o tempo requerido para esta técnica, tornando

se menor que na Amostragem Subjetiva. 

Finalmente, foi destacado que o assunto despertou o interesse pelo uso de técnicas. 

estatísticas, uma vez que demonstram o seu grau de importância, além de notar uma 

evolução científica nos métodos de trabalho. 
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Empresa "C" 

Parte I 

CARACTERíSTICAS GERAIS DA EMPRESA 

É uma empresa de õrigem estatal, do setor de atividade 2, atuando no Brasil há 47 anos, 

sendo que a auditoria interna atua principalmente nas áreas de: 

- Auditoria Operacional. 

- Auditoria Financeira/Contábil. 

- Consultoria Fiscal. 

- Consultoria Administrativa. 

- Gestão. 

Na cidade do Rio de Janeiro a auditoria interna executa os mesmos serviços. 

A relação existente entre o pessoal da auditoria e o total de empregados da empresa é de 1 

para 1.489. 

Não existe pessoa ou órgão encarregado em dar suporte à amostragem para o staf! de 

auditoria. 

A empresa não tem treinamento específico para a área de auditoria interna nem treina os 

auditores com procedimentos de auditoria referentes à amostragem. A orientação é 

ministrada durante o próprio trabalho de campo. 

o departamento de auditoria interna utiliza serviços de computação próprio para o processo 

de amostragem, sendo 1 IBM-3090, terminais SCOPUS, 2 microcomputadores 

(FOR TEXIMICROTEC) e 3 impressoras. Para execução dos serviços são utilizados 

programas desenvolvidos na própria empresa, objetivando extrair do assunto sob exame os 

itens que não atendem a determinados parâmetros previamente estabelecidos. 
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Parte 11 

AMOSTRAGEM 

A. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A.I • Procedimentos de Auditoria 

A auditoria interna não adota qualquer plano inicial ou planejamento de amostragem, tanto 

para testes de aderência quanto para testes substantivos. Dessa forma, não existe referência 

nos papéis de trabalho. 

B. AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

B.I • Tamanho da Amostra 

N a definição do tamanho da amostra a empresa calcula a precisão e a confiabilidade 

desejadas sempre tendo em vista o atendimento integral da legislação e das normas internas. 

É, portanto, sempre 100%. 

Os principais elementos considerados são a sensibilidade e a experiência do auditor. 

Portanto, o montante da amostra para testes de aderência é determinado sempre através de 

critério subjetivo. 

B. 2 • Seleção da Amostra 

Os métodos mais utilizados para seleção de amostras são Amostragem Sistemática e 

Amostragem Estratificada. A auditoria não usa tabela de números aleatórios. 

B.3 • Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes de aderência os auditores internos utilizam o método da 

Amostragem por Aceitação. 

Na avaliação dos resultados da amostra os auditores verificam o grau de desvio em relação 

às normas e classificam a situação como satisfatória, insatisfatória ou crítica. Dependendo da 

classificação ampliam ou não a amostra e, posteriormente, formulam as recomendações 

necessárias. 
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Os testes de aderência que a empresa mais utiliza são: 

- Observância de manuais. 

- Aplicações fmanceiras - normas e legislação. 

- Legislação trabalhista. 

- Obrigações societárias. 

Os testes de aderência são mais aplicados nas áreas de estoques, tesouraria e contas a 

receber. 

C. AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSTANTIVOS 

C.I - Tamanho da Amostra 

A auditoria interna não calcula a precisão nem a confiabilidade desejadas para os testes 

substantivos. 

O cálculo do tamanho da amostra é feito considerando apenas a sensibilidade e experiência 

do auditor e o montante é detenninado através do critério subjetivo. 

C.2 - Seleção da Amostra 

A seleção da amostra para testes substantivos é feita por Amostragem Sistemática e 

Amostragem Estratificada. Não há uso de tabelas nem referência em papéis de trabalho. 

A auditoria interna tem como procedimento determinar um valor específico para o processo 

de seleção, baseado na materialidade considerada importante na data do exame, segundo a 

sensibilidade e julgamento do auditor. 

C.3 - Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes substantivos, os auditores internos utilizam o método da 

Amostragem por Aceitação. 

N a avaliação dos resultados da amostra, os auditores verificam os problemas apurados, 

classificam a situação como satisfatória, insatisfatória ou crítica e formulam as 

recomendações necessárias. 
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Os testes substantivos que a auditoria interna mais utiliza são: 

- Contagem de estoques. 

- Sistema de manutenção. 

- Equipamentos e veículos. 

- Padrão de qualidade do produto. 

As áreas em que os testes são mais utilizados: 

- Almoxarifado. 

- Produção e embarque do produto. 

- Imobilizado. 

- Vendas. 

D. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na opinião do entrevistado, a Amostragem Probabilística pode trazer vantagens adicionais 

frente à Amostragem Subjetiva quando da execução dos testes, pelos seguintes motivos: 

- Estabelece uma amostra mais representativa do universo a ser coberto. 

- Otimiza o resultado do exame a ser desenvolvido. 

- Torna a auditagem efetivamente preventiva. 

Com relação ao tempo requerido para os testes, o entrevistado é de opinião que a 

Amostragem Probabilística permite defmir com maior precisão o tempo necessário ao exame, 

enquanto que a Amostragem Subjetiva é elástica e variável, segundo a sensibilidade do 

auditor. 

Foi comentado que a consolidação dos assuntos abordados na entrevista iria constituir uma 

excelente ferramenta para treinamento e consecução dos trabalhos dos auditores. 
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Empresa "D" 

Parte I 

CARACTERíSTICAS GERAIS DA EMPRESA 

É uma empresa de origem estatal, do setor de atividade 3, atuando no Brasil há 36 anos, 

sendo que as principãis áreas de atuação da auditoria interna no Brasil são: 

- Auditoria Operacional. 

- Auditoria Financeira/Contábil. 

- Consultoria Fiscal. 

- Consultoria Administrativa. 

- Auditoria de Computador. 

Na cidade do Rio de Janeiro a auditoria interna executa os mesmos serviços. 

A relação existente entre o número de auditores e o total de empregados da empresa é de 1 

para 813. 

Não existe qualquer pessoa ou órgão encarregado em dar suporte à amostragem para o staff 

de auditoria. 

A empresa tem treinamento específico para a área de auditoria, mas não inclui nesse 

programa de treinamento procedimentos de auditoria referentes à amostragem. Em nenhuma 

fase ou etapa é dado treinamento em amostragem. 

O departamento de auditoria interna não possui serviços de computação próprio para o 

processo de amostragem. 

Parte 11 

AMOSTRAGEM 

A. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A.I - Procedimentos de Auditoria 

A auditoria interna não adota como procedimento inicial um plano de amostragem para testes 

de aderência nem para testes substantivos. 
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Quando da realização de uma auditoria em particular, os passos seguidos são os seguintes: 

- O plano anual de auditoria é elaborado com base nas infonnações obtidas no serviço de 

planejamento, isto é, dados relativos aos grandes projetos da empresa, como investimentos, 

manutenção, financiamentos, vendas, etc. 

- Com base na relevância dos valores envolvidos, risco e sensibilidade dos auditores, são 

relacionados os órgãos e áreas a serem auditados, além da modalidade de auditoria (contábil, 

operacional, etc.). 

Não existe referência sobre planos em papéis de trabalho. 

B. AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

B.I • Tamanho da Amostra 

Na definição do tamanho da amostra, a auditoria não calcula a precisão nem a confiabilidade 

desejadas. 

o tamanho da amostra para testes de aderência é defmido pela sensibilidade e experiência do 

auditor, através de critério subjetivo. 

B.2 • Seleção da Amostra 

A auditoria adota como procedimento para selecionar as amostras para testes de aderência o 

método de estratificar os dados e dentre os valores mais relevantes seleciona aleatoriamente 

sem uso de tabelas. 

B.3 • Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para teste de aderência os auditores internos usam o método da 

Amostragem por Aceitação. 

N a avaliação dos resultados da amostra para testes de aderência, os principais procedimentos 

adotados pelo auditor são: 

- Verifica se as nonnas da empresa estão sendo cumpridas. 

- Verifica se a legislação está sendo cumprida. 
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- Verifica se existem pontos de controle no sistema em exame. 

- Examina se os resultados da amostra estão dentro dos parâmetros por ele aceitos. 

Os testes de aderência com controles internos que a auditoria interna mais utiliza são: 

- Segregação de função. 

- Autorização de pagamento. 

- Aprovação, pelo fiscal de obras, dos boletins de medição. 

- Rodízio de compradores. 

As principais áreas em que os testes são realizados: compras, obras e vendas. 

C. AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSTANTIVOS 

C.I • Tamanho da Amostra 

Na definição do tamanho da amostra, a auditoria não calcula a precisão nem a confiabilidade 

desejadas. 

Para os testes substantivos o tamanho da amostra é defmido pela sensibilidade e experiência 

do auditor, através de critério subjetivo. 

C.2 • Seleção da Amostra 

Da mesma forma que nos testes de aderência, para os testes substantivos o auditor seleciona 

a amostra estratificando os dados e dentre os valores mais relevantes seleciona aleatoriamente 

sem uso de tabelas. 

É procedimento da auditoria interna determinar algum valor específico para o processo de 

seleção, segundo a sensibilidade e experiência do auditor. 

C. 3 • Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes substantivos, os auditores internos usam o método da 

Amostragem por Aceitação. 
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Na avaliação dos resultados da amostra o auditor ana1isa todos os problemas detectados e 

decide pela ampliação ou não da mesma. 

Os testes substantivos mais utilizados são: 

- Circularização. 

- Contagem física. -

- Análise da qualidade e rotação dos estoques. 

- Acompanhamento de projetos. 

As principais áreas testadas são: vendas, estoque de produtos, estoques de materiais e 

desembolsos. 

D. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

N a opinião do entrevistado, a Amostragem Probabilística não traz vantagens adicionais 

frente à Amostragem Subjetiva. 

Ele opinou que a Amostragem Subjetiva é mais rápida do que a Amostragem Probabilística e 

comentou que gostaria de ter acesso ao resultado final do trabalho de pesquisa. 
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Empresa "E" 

Parte I 
CARACTERíSTICAS GERAIS DA EMPRESA 

É uma empresa de origem estrangeira, do setor de atividade 3, atuando no Brasil há 77 anos 

e as principais áreas de -atuação da auditoria interna são: 

- Auditoria Operacional. 

- Auditoria Financeira/Contábil. 

- Auditoria de Sistemas. 

Na cidade do Rio de Janeiro os mesmos serviços são executados. 

A relação existente entre a quantidade de pessoal da auditoria e o total de empregados da 

empresa é de 1 para 290. 

Não existe qualquer pessoa ou órgão encarregado em dar suporte à amostragem para o staff 

de auditoria. 

A empresa tem treinamento específico para a área de auditoria interna e nesse treinamento são 

enfocados procedimentos de auditoria referentes à amostragem. Entretanto, não foi descrito 

o conteúdo desse programa. As origens desses procedimentos são os manuais da matriz e a 

literatura especializada 

o treinamento em amostragem é dado ao pessoal em curso básico e o departamento de 

auditoria interna não conta com serviços de computação próprio para o processo de 

amostragem. 

Parte 11 
AMOSTRAGEM 

A. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A.I - Procedimentos de Auditoria 

A auditoria interna adota como procedimento inicial um plano de amostragem, tanto para 

testes de aderência quanto para testes substantivos. 
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Ao planejar a amostragem para uma auditoria em particular são verificados os seguintes 

passos: 

- Problemas evidenciados na auditoria anterior. 

- Porte da unidade auditada. 

- Reavaliação dos procedimentos e controles quando da entrevista inicial da auditoria. 

Este plano é referenciado em papéis de trabalho. 

B. AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

B.l • Tamanho da Amostra 

Na definição do tamanho da amostra para teste de aderência, a auditoria calcula a precisão 

desejada levando em consideração determinados aspectos regionais que, em alguns casos, 

não estão perfeitamente sintonizados com a matriz, mas que não distorcem também a sua 

política, controles e procedimentos. 

A confiabilidade também é calculada considerando que na medida em que a auditoria verifica 

diante dos procedimentos e controles da unidade auditada, que esta apresenta uma boa 

peiformance, este item é determinado pelo grau de importância e relevância do desvio. 

Para este cálculo são considerados os itens materiais segundo critério de relação com o porte 

da unidade auditada. Todos esses cálculos e o montante do tamanho da amostra são feitos 

por critério subjetivo. 

B.2 • Seleção da Amostra 

o principal método de seleção de amostras é a Amostragem Aleatória Simples, às vezes sem 

o uso de tabelas. 

Com relação ao primeiro item selecionado, quando a tabela é usada, o critério utilizado fica 

sob a responsabilidade do sênior do trabalho, em função do resultado da entrevista inicial 

feita com o responsável pela unidade. Portanto, verifica-se não existir um critério definido. 
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Para os controles em papéis de trabalho, a auditoria interna adota proceder diversos testes de 

aderência baseados no mesmo documento. 

B.3 • Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes de aderência, os auditores internos utilizam o método da 

Amostragem por Aceitação. 

Na avaliação dos resultados da amostra os principais procedimentos são: 

- Após a avaliação e análise dos procedimentos, a aceitação ou não da falha detectada 

depende da sua importância no contexto analisado, materialidade, etc. A auditoria deve ser 

um pouco flexível, principalmente pelo porte da empresa e por atuar em todo país. 

Os testes de aderência que a auditoria interna mais utiliza são: 

- Fluxo de documentos. 

- Níveis de aprovação. 

- Segregação de funções. 

As principais áreas onde estes testes são aplicados: faturamento, contas a receber, contas a 

pagar e despesas. 

c. AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSTANTIVOS 

C.1 - Tamanho da Amostra 

N a definição do tamanho da amostra para teste substantivo, a auditoria calcula a precisão 

desejada considerando os valores envolvidos e o tamanho da população. 

A confiabilidade também é calculada segundo o grau de importância e relevância de algum 

desvio encontrado. 

A determinação do tamanho da amostra está diretamente relacionado aos procedimentos e 

controles exercidos sobre a área auditada. Dependendo dos pontos fracos encontrados a 

amostra por ser estendida. 

O montante da amostra é determinado sempre por critério subjetivo. 
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C.2 - Seleção da Amostra 

Da mesma forma que nos testes de aderência, o método de seleção de amostras para testes 

substantivos é a Amostragem Aleatória Simples, às vezes sem o uso de tabela. 

Com relação ao primeiro item selecionado, quando a tabela é usada, o critério utilizado fica 

sob a responsabilidade -do encarregado do trabalho. Não há critério definido. 

Para os controles em papéis de trabalho, a auditoria interna adota proceder diversos testes 

nos mesmos itens e documentos. 

É procedimento da auditoria interna determinar algum valor específico para o processo de 

seleção da amostra, baseado no critério de materialidade, segundo seu julgamento. 

C.3 - Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes substantivos, os auditores internos utilizam o método da 

Amostragem por Aceitação. 

Na avaliação dos resultados da amostra o principal procedimento do auditor é evidenciar, 

nos relatórios de auditoria, as falhas encontradas nos testes. 

Os testes substantivos mais utilizados são: 

- Contagem de caixa. 

- Circularização de clientes. 

- Controle de inventário de estoques de Ativo Fixo. 

- Pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. 

As principais áreas de atuação são: 

- Contas a receber. 

- Contas a pagar. 

- Estoques. 

- Despesas. 
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D. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na opinião do entrevistado, a Amostragem Probabilística não traz vantagens adicionais 

frente à Amostragem Subjetiva, e com relação ao tempo gasto foi citado que não há 

condições de comparação porque apenas uma metodologia é aplicada na empresa 

(Amostragem Subjetiva). 

Finalmente, foi comentado que para a finalidade a que se propõe o questionário abrange 

perfeitamente o seu propósito. 
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Empresa "F" 

Parte I 

CARACTERíSTICAS GERAIS DA EMPRESA 

É uma empresa de origem estatal, do setor de atividade 1, atuando no Brasil há 18 anos, e as 

principais áreas de atuação da auditoria interna são: 

- Auditoria Operacional. 

- Auditoria Financeira/Contábil. 

- Consultoria Fiscal. 

- Consultoria Administrativa. 

Na cidade do Rio de Janeiro a auditoria interna executa os mesmos serviços. 

A relação existente entre a quantidade de pessoal da auditoria interna e o total de empregados 

da empresa é de 1 para 356. 

Não existe pessoa ou órgão encarregado em dar suporte à amostragem para o staf! de 

auditoria. 

A empresa não tem treinamento específico para a área de auditoria interna. Quando sentem 

necessidade, o treinamento de pessoal é contratado com entidades externas. 

Nesses treinamentos não são incluídos procedimentos de auditoria referentes à amostragem. 

Dessa forma, em nenhuma fase é ministrado esse treinamento específico em amostragem. 

o departamento de auditoria interna não possui serviços de computação próprio para o 

processo de amostragem. 
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Parte 11 

AMOSTRAGEM 

A. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A.l - Procedimentos de Auditoria 

A auditoria interna não adota planos de amostragem para testes de aderência nem para testes 

substantivos. 

Quando do planejamento da amostragem para um auditoria em particular, o tamanho da 

amostra é definido em função das fragilidades detectadas, ampliando-se quando observados 

pontos fracos de controle. 

Os papéis de trabalho não são referenciados com esses procedimentos utilizados. 

B. AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

B.l - Tamanho da Amostra 

Na defmição do tamanho da amostra, a auditoria não calcula a precisão nem a confiabilidade 

desejadas. 

Para testes de aderência o tamanho da amostra é calculado segundo a sensibilidade do auditor 

que examina as transações consideradas mais relevantes. 

O critério adotado é o critério subjetivo. 

B.2 - Seleção da Amostra 

Para testes de aderência, a auditoria interna adota como procedimento para selecionar a 

amostra o método de Seleção Aleatória Simples sem uso de tabelas, sempre observando a 

materialidade defmida pelo auditor. 

B.3 - Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes de aderência, os auditores internos usam o método da 

Amostragem por Aceitação. 
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Na avaliação dos resultados da amostra, os principais procedimentos adotados pelo auditor 

são: 

- Verificação das nonnas de controle aplicáveis, ou sejam, manuais, legislação, instruções 

específicas e sua observância nas transações examinadas, objetivando definir os riscos e a 

materialidade dos desvios. 

Os testes de aderência com controles internos que a auditoria interna mais utiliza são: 

- Exame de procedimentos de contas a receber. 

- Exame do cumprimento da legislação fiscal. 

- Exame do cumprimento do manual geral de contratação (compra de materiais). 

- Exame do limite de competência para contratação. 

As áreas em que esses testes são mais aplicados: estoques, contas a receber, vendas e 

controle de impostos. 

C. AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSTANTIVOS 

C.I - Tamanho da Amostra 

Na definição do tamanho da amostra, para testes substantivos, a auditoria não calcula a 

precisão nem a confiabilidade desejadas. 

O tamanho da amostra é calculado de acordo com a sensibilidade do auditor, segundo a 

materialidade das transações, através de critério subjetivo. 

C.2 - Seleção da Amostra 

Da mesma forma que nos testes de aderência, o método de seleção de amostras para testes 

substantivos é a Amostragem Aleatória Simples sem uso de tabelas, observando a 

materialidade defmida pelo auditor. 

A auditoria interna não tem como procedimento determinar valor específico para o processo 

de seleção da amostra. 
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C.3 - Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes substantivos, os auditores internos utilizam o método da 

Amostragem por Aceitação e na avaliação dos resultados os principais procedimentos 

adotados são: 

- Verifica se houve desvio em relação aos parâmetros utilizados. 

- Determina se o desvio é aceitável, segundo níveis determinados pela área técnica. 

- Examina se o desvio é acidental ou sistemático. 

- Recomenda a melhoria ou adoção de controles objetivando eliminar a ocorrência de 

falhas. 

Os testes substantivos mais utilizados são: 

- Contagem de estoque. 

- Verificação da custódia de títulos. 

- Inspeção do carregamento de carros-tanques. 

- Confirmação de numerário em poder de agentes (fundos rotativos). 

As principais áreas de utilização são: estoques, tesouraria, depósito e setor administrativo. 

D. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na opinião do entrevistado, a Amostragem Probabilística pode trazer vantagens adicionais 

frente à Amostragem Subjetiva, porque: 1) toma o exame impessoal; 2) possibilita o controle 

de equipes (administração); e 3) possibilita maior segurança no julgamento. 

Com relação ao tempo requerido para testes, o entrevistado acha que a Amostragem 

Probabilística demanda mais tempo para o planejamento, porém, por ser objetiva, recupera 

com vantagem esse tempo, quando da execução da auditoria. 

Não foram feitos comentários sobre os assuntos abordados no questionário. 
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Empresa "G" 

Parte I 

CARACTERíSTICAS GERAIS DA EMPRESA 

É uma empresa de origem nacional privada, do setor de atividade 2, atuando no Brasil há 24 

anos e as principais áreas de atuação da auditoria interna são: 

- Auditoria Operacional. 

- Auditoria Financeira/Contábil. 

- Auditoria de Sistemas (CPD). 

Na cidade do Rio de Janeiro, a auditoria interna executa serviços apenas de Auditoria 

Financeira/Contábil. 

A relação existente entre o número de empregados da auditoria interna e o total de 

empregados da empresa é de 1 para 511. 

Não existe qualquer pessoa ou órgão encarregado em dar suporte à amostragem para o staff 

de auditoria. 

A empresa não tem treinamento específico para a área de auditoria interna nem inclui em seu 

programa de treinamento procedimentos de auditoria referentes a amostragem. 

o pessoal da auditoria é orientado sobre amostragem durante o próprio trabalho no campo. 

o departamento de auditoria interna não possui serviços de computação próprio para o 

processo de amostragem. 

Parte 11 

AMOSTRAGEM 

A. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A.I - Procedimentos de Auditoria 

A auditoria interna não adota planos de amostragem para testes de aderência nem para testes 

substantivos. 
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Quando do planejamento da amostragem para uma auditoria em particular, este é feito com 

base no tamanho do universo de onde seleciona-se uma amostra de 60 itens (no mínimo) a 

150 itens (no máximo). Entretanto, não se projeta os resultados para o universo. Esses 

procedimentos são referenciados em papéis de trabalho. 

B. AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

B.l - Tamanho da Amostra 

Na definição do tamanho da amostra para testes de aderência, a auditoria interna não calcula 

a precisão nem a confiabilidade desejadas. 

o cálculo do tamanho da amostra é feito considerando o objetivo do exame, a confiança no 

controle interno e a experiência anterior na área. 

o critério adotado para determinar o montante da amostra é o critério subjetivo. 

B.2 - Seleção da amostra 

Para selecionar a amostra, a auditoria interna usa o método da Amostragem Sistemática e 

também outro método, onde, dependendo do julgamento do auditor, este estipula um 

determinado valor em dólares para selecionar os valores superiores a esse valor. 

B.3 - Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes de aderência, os auditores internos utilizam o método da 

Amostragem por Aceitação. 

Na avaliação do resultado da amostra, os auditores consideram principalmente o 

conhecimento anterior da área e o conhecimento do sistema de controle interno. 

Os te'ites de aderência mais utilizados são: 

- Exame de coleta de preços. 

- Exame de adequação da folha de pagamento com os registros e aprovações. 

- E~ame de contratos de empreiteiros quanto ao cumprimento de cláusulas. 

- Rçcepção e guarda de materiais de acordo com as normas. 
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As áreas mais utilizadas para testes são: materiais (compras, recepção/estocagem), pessoal e 

fornecedores de serviços. 

C. AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSTANTIVOS 

C.I • Tamanho da Amostra 

Na definição do tamanho da amostra para testes substantivos, a auditoria não calcula a 

precisão nem a confiabilidade desejadas. 

Os elementos considerados no cálculo do tamanho da amostra são: 

- Relevância de valores. 

- Itens de grande movimento. 

- Objetivos do teste. 

- Saldos anormais. 

O critério adotado para determinar o montante da amostra é o critério subjetivo. 

C.2 • Seleção da Amostra 

A auditoria interna seleciona a amostra de acordo com a relevância de valor e tem como 

procedimento determinar um valor especíufico para o processo de seleção baseado no 

julgamento do auditor. 

C.3 • Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes substantivos, os auditores internos usam um método onde 

a relevância do valor já é um indicativo para aceitação da amostra. 
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Na avaliação dos resultados da amostra os auditores tomam como base: 

- Experiência anterior. 

- Valores envolvidos. 

- Conhecimento do sistema de controle interno. 

Os testes substantivos.mais utilizados são: 

- Circularização de fornecedores. 

- Contagem física de almoxarifado. 

- Circularização bancária (para os auditores externos). 

As áreas onde os testes substantivos são mais utilizados: fornecedores, materiais e 

tesouraria. 

D. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na opinião do entrevistado, a Amostragem Probabilística pode trazer vantagens adicionais 

frente à Amostragem Subjetiva considerando que: 

- Obriga a repensar os problemas de uma amostragem. 

- Racionaliza o processo de amostragem. 

- Pennite avaliações/projeções mais confiáveis para a auditoria. 

Com relação ao tempo requerido para testes, o entrevistado é de opinião que a metodologia 

da Amostragem Probabilística requer pessoal treinado e mais tempo do que na Amostragem 

Subjetiva. 

Finalmente, foi comentado que os assuntos abordados no questionário fez ver a urgência de 

se implantar uma metodologia de Amostragem Probabilística. 
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Empresa "H" 

Parte I 

CARACTERíSTICAS GERAIS DA EMPRESA 

É uma empresa de origem estrangeira, do setor de atividade 1, atuando no Brasil há 76 anos. 

As principais áreas de atuação da auditoria interna são: 

- Auditoria Operacional. 

- Auditoria Financeira/Contábil. 

- Consultoria Fiscal. 

- Consultoria Administrativa. 

- Auditoria de Sistemas. 

Na cidade do Rio de Janeiro a auditoria interna executa esses mesmos serviços. 

A relação existente entre a quantidade de pessoal da auditoria e o total de empregados da 

empresa é de 1 para 212. 

Não existe qualquer pessoa ou órgão encarregado em dar suporte à amostragem para o staff 

de auditoria. 

A empresa tem treinamento específico para a área de auditoria interna, mas não inclui nesse 

programa de treinamento procedimentos de auditoria referentes a amostragem. 

Em nenhuma fase de treinamento o pessoal é instruído sobre amostragem. 

o departamento de auditoria interna possui serviços de computação próprio para o processo 

de amostragem. O equipamento é um terminal IBM ligado a MAINFRAME-4381. 

Para execução dos serviços a auditoria interna utiliza programas desenvolvidos na empresa, 

cujo conteúdo estipula parâmetros acima de valores pré-fixados e parâmetros em relação às 

nonnas da empresa. 
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Parte 11 

AMOSTRAGEM 

A. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A.I • Procedimentos de Auditoria 

A auditoria interna adota planejamento de amostragem para testes de aderência, mas não 

adota planos para os testes substantivos. 

Quando do planejamento da amostragem para uma auditoria em particular, este é feito com 

base em: 

- Dimensionamento da área em análise em termos de: operação e risco. 

- Dificuldade inerente ao procediment%peração e experiência anterior. 

- Defmição do total de itens a testar. 

Esses procedimentos são referenciados em papéis de trabalho. 

B. AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

B.I • Tamanho da Amostra 

Na definição do tamanho da amostra para testes de aderência, a auditoria interna não calcula 

a precisão nem a confiabilidade desejadas. 

o tamanho da amostra é definido considerando o grau de dificuldade, risco e constatações 

anteriores. Se houver procedimento crítico o teste é aprofundado até um determinado 

percentual, dependendo da área sob teste. 

o critério subjetivo é o critério adotado para se determinar o montante da amostra 

B.2 • Seleção da Amostra 

Para selecionar a amostra para testes de aderência, a auditoria interna usa os métodos de 

Amostragem Aleatória Simples e Amostragem Sistemática. 
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Com relação à escolha do primeiro item selecionado, não há regra fixa podendo variar caso a 

caso. 

Os controles paralelos em papéis de trabalho são feitos com referencias cruzadas. 

B.3 • Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes de aderência, os auditores internos utilizam o método da 

Amostragem por Aceitação. 

Na avaliação dos resultados da amostra, os auditores procedem dependendo da criticidade do 

ponto e da área envolvida, bem como das explicações dadas pelo auditado. Dependendo 

ainda das conclusões, aprofunda-se o teste até um percentual também relativo à criticidade. 

Os testes de aderência mais utilizados são: 

- Exame de delegação de autoridade. 

- Teste sobre consistência de cifras. 

- Teste sobre inter-relação de cifras. 

- Escrituração fiscal. 

As áreas mais utilizadas para testes são aquelas onde se realiza auditoria por ciclos, ou sejam: 

- Entrada de materiais (envolvendo compras e contas a pagar). 

- Produção. 

- Saída de produtos (envolvendo vendas e contas a receber). 

- Pessoal. 

- Equipamentos. 

C. AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSTANTIVOS 

C.I • Tamanho da Amostra 

Na definição do tamanho da amostra para testes substantivos, a auditoria não calcula a 

precisão nem a confiabilidade desejadas. 

Os elementos considerados nesse cálculo são: 
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- 100% (cem por cento) nos casos necessários, nas inspeções em caráter de surpresa. 

(Geralmente referem-se à posição do dia e hora em que o auditor chega ao local). 

o critério adotado para detenninar o montante da amostra é o critério subjetivo. 

C.2 • Seleção da Amostra 

A auditoria interna tem como procedimento para selecionar a amostra, não ter regra 

específica, pois examina 100% nos casos necessários de testes substantivos. 

A auditoria não detennina valor específico para o processo de seleção da amostra. 

C.3 • Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras para testes substantivos, os auditores não utilizam qualquer método 

convencional, pois verificam e medem 100% da área sob exame, avaliando o resultado 

solicitando explicações para as divergências ou problemas encontrados. 

Os testes substantivos mais utilizados são: contagem de caixa e contagem de estoque. 

As áreas onde esses testes mais ocorrem são caixa e estoque. 

D. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na opinião do entrevistado, a Amostragem Probabilística pode trazer vantagens adicionais 

frente à Amostragem Subjetiva desde que utilizada como fonna de complemento da 

Amostragem Subjetiva adotada pelos auditores e desde que utilizada por sistemas de 

processamento de dados. 

Nada foi opinado com relação ao tempo requerido para os testes e, finalmente, foi 

comentado que o questionário é suficientemente adequado para os fins propostos. 
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Empresa "I" 

Parte I 
CARACTERíSTICAS GERAIS DA EMPRESA 

É uma empresa de origem estrangeira, do setor de atividade 2, sendo que pertence à mesma 

"Holding" da Empresa "H", tendo inclusive a mesma auditoria interna, a qual tem os 

mesmos procedimentos de trabalho, tanto para aquela empresa quanto para esta. 

Parte 11 
AMOSTRAGEM 

Conforme já explicado no parágrafo anterior, a empresa é auditada pelas mesmas pessoas e 

técnicas da Empresa "H", valendo todos os comentários daquela empresa também para esta, 

motivo pelo qual deixamos de repeti-los. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 



V.I • INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão apresentadas as análises dos resultados obtidos mediante as entrevistas 

realizadas junto aos Departamentos de Auditoria Interna das nove empresas pesquisadas. 

Essas análises resumem esses resultados à luz dos fundamentos teóricos referenciados no 

Capítulo n, de modo a responder às questões propostas pela pesquisa. 

Por outro lado, apresenta-se alguns quadros que sumarizam os dados da pesquisa e que 

permitem a apresentação das informações de acordo com a ordem seqüencial do 

questionário; significa que vêm separadas por partes e por questões consideradas mais 

relevantes. 

V.2· CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS EMPRESAS 

Os quadros I-A, I-B e I-C, apresentam um sumário das características gerais das empresas 

pesquisadas. Conforme os citados quadros, temos: 

- Das nove empresas pesquisadas, três ("B", "G" e "A") são de origem nacional privada e 

estão representadas no Quadro I-A, três ("F", "C" e "D") são de origem estatal, 

representadas no Quadro I-B e três ("H", "I" e "E") são de origem estrangeira, representadas 

no quadro I-C. Em cada um dos quadros estão representados todos os três setores de 

atividade pertinentes às empresas, motivo pelo qual não houve uma ordem lógida nas letras 

que substituíram os nomes das empresas. 

- Com relação às áreas de atuação no Brasil, todas as empresas têm serviços de Auditoria 

Operacional e Auditoria Financeira/Contábil. Além desses serviços, têm Consultoria Fiscal 

as empresas "B", "A", "F', "C", "D", "H" e "I"; portanto, só não têm esse tipo de serviços 

as empresas "G" e "E". Executam Consultoria Administrativa as empresas "B", "F", "C", 

"D", "H" e "I". A empresa "B" tem ainda Auditoria Operacional de Segurança As empresas 

"G", "D", "H", "I" e "E" têm Auditoria de Sistemas e a empresa "C" apresenta ainda 

serviços de Auditoria de Gestão. Todas as auditorias internas executam esses mesmos 

serviços na cidade do Rio de Janeiro, com exceção da empresa "G", que só faz nesta cidade 

Auditoria Financeira/Contábil. 

- Quanto à relação do total de empregados para cada auditor, as empresas apresentaram 

uma média de 484 empregados para cada auditor, tendo a seguinte distribuição: 
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a) Empresas de origem nacional privada 

Empresas 

"B" 

"G" 

"A" 

Média 

b) Empresas de origem estatal 

Empresas 

"F' 

"C" 

"D" 

Média 

c) Empresas de origem estrangeira 

Empresas 

"H" 

"r' 
''E'' 

Média 

Empre~ados por auditor 

123 

511 

354 

329 

Empre~ados por auditor 

356 

1.489 
813 

886 

Empre~ados por auditor 

212 
212 
290 
238 

Apesar de verificarmos diferenças de proporcionalidade de pessoal entre os setores, não 

podemos fazer inferências sobre esses valores porque os mesmos estão vinculados a outros 

fatores, tais como localidades atendidas, tipos de serviços prestados, etc. 

- Com relação à existência de uma pessoa ou órgão encarregado de dar suporte à 

amostragem, todas as empresas responderam que não existe. 

o treinamento específico em auditoria interna é feito pelas empresas "B" (privada), "F' e "D" 

(estatais) e "H", "I" e "E" (estrangeiras). Apenas três empresas ("G", "A" e "C") não têm 

treinamento específico em auditoria interna. 

Com referência ao programa de treinamento em amostragem, apenas a empresa "E" 

informou como existente; para as demais esse programa não existe. 
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- Para a empresa "E" os programas são originados dos Manuais da Matriz e Literatura 

Especializada. 

- A fase em que o treinamento em amostragem é dado: 

• curso básico - empresas "B" e "E"; 

• trabalho de campo -- empresas "B", "O" e "C"; e 

• não existe - empresas "A", "F", "D", "H" e "I". 

Quanto à utilização e existência de serviços de computação próprio para o processo de 

amostragem, as empresas "B", "C", "H" e "I" responderam que "SIM"; para as demais 

empresas é inexistente. As empresas que possuem e utilizam esses serviços usam programas 

desenvolvidos nas próprias auditorias dessas empresas. 

Pelos dados apresentados, dentre as características gerais das empresas, nota-se não existir 

grandes divergências entre estas empresas, entre os setores de atividades ou entre as origens 

da empresa, no tocante à utilização da amostragem nas auditorias internas. Percebe-se, 

entretanto, um afastamento da utilização de técnicas estatísticas quando da formação e 

instrução dos auditores. 

o campo de atuação das auditorias internas é bastante amplo em todas as empresas. 
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Quadro I-A 

RESUMO DAS CARACI'ERÍSTICAS OERAIS DA EMPRESA 

CARACfERÍSTICAS EMPRESAS DE QRKiEM NACIONAL fRIV ADA 
DAS EMPRESAS 

EIlll2Itsa "]3" Em12ItSa "Q" E~sa"A" 

1. Setor de atividade 1 2 3 

2. Tempo de atuação _ 52 anos 24 anos 14 anos 

3. Principais áreas de 
atuação 

a) No Brasil Auditoria Auditoria Auditoria 
Operacional Operacional Operacional 

Auditoria Auditoria Auditoria 
Financeira/Contábil Financeira/Contábil Financeira/Contábil 

Consultoria Fiscal Auditorias de Consultoria Fiscal 
Sistemas 

Consultoria 
Administrativa 

Operacional/Segu-
rança 

b) No Rio de Janeiro Idem Só Idem Financeira/Contábil 

4. Proporção de empre- 123 511 354 gados para cada auditor 

5. Pessoa/órgão encarre- Não existe Não existe Não existe gado em amostragem 

6. Treinamento específi- Sim Não existe Não existe 
co em auditoria interna 

7. Treinamento em Não existe Não existe Não existe 
amostragem 

8. Origem dos procedi-
mentos em amostragem 

9. Fase de treinamento Curso básico e no Trabalho no campo Não existe 
em amostragem decorrer do trabalho 

10. Serviços de compu- Sim Sim Não existe 
tação próprio para amos-
tragem 

11. Desenvolvimento de Na própria auditoria Não aplicável Não aplicável 
programas 
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Quadro I-B 

RESUMO DAS CARACTERíSTICAS GERAIS DA EMPRESA 

CARACI'ERÍSUCAS EMPRESAS DE ORIGEM ESTATAL 
DAS EMPRESAS 

1. Setor de atividade 

2. Tempo de atuação -

3. Principais áreas de 
atuação 

a) No Brasil 

b) No Rio de Janeiro 

4. Proporção de empre
gados para cada auditor 

5. Pessoa/órgão encarre
gado em amostragem 

6. Treinamento específi
co em auditoria interna 

7. Treinamento em 
amostragem 

8. Origem dos procedi
mentos em amostragem 

9. Fase de treinamento 
em amostragem 

10. Serviços de compu
tação próprio para amos
tragem 

11. Desenvolvimento de 
programas 

Empresa "F" 

1 

18 anos 

Auditoria 
Operacional 

Empresa "C" 

2 

47 anos 

Auditoria 
Operacional 

Empresa ''P'' 

3 

36 anos 

Auditoria 
Operacional 

Auditoria Auditoria Auditoria 
Financeira/Contábil Financeira/Contábil Financeira/Contábil 

Consultoria Fiscal 

Consultoria 
Administrativa 

Idem 

356 

Não existe 

Sim 

Não existe 

Não existe 

Não existe 

Não aplicável 
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Consultoria Fiscal 

Consultoria 
Administrativa 

Auditoria de Gestão 

Idem 

1.489 

Não existe 

Não existe 

Não existe 

Durante o trabalho 
de campo 

Sim 

A própria auditoria 

Consultoria Fiscal 

Consultoria 
Administrativa 

Auditoria de 
Computador 

Idem 

813 

Não existe 

Sim 

Não existe 

Não existe 

Não existe 

Não aplicável 



Quadro I-C 

lWSUMO DAS CARACIERÍSTICAS QERAIS DA EMPRESA 

CARACfERÍSTICAS EMPRESAS DE ORIGEM ESIRANQEIRA 
DAS EMPRESAS 

Eml2ll'sa "H" EIl1I2~sa "I" EIlU2~sa "E" 

1. Setor de atividade 1 2 3 

2. Tempo de atuação - 76 anos 16 anos 77 anos 

3. Principais áreas de 
atuação 

a) No Brasil Auditoria Auditoria Auditoria 
Operacional Operacional Operacional 

Consultoria Fiscal Consultoria Fiscal Auditoria de 
Sistemas 

Auditoria Auditoria Auditoria 
Financeira/Contábil Financeira/Contábil Financeira/Contábil 

Consultoria Consultoria 
Administrativa Administrativa 

Auditoria de Auditoria de 
Sistemas Sistemas 

b) No Rio de Janeiro Idem Idem Idem 

4. Proporção de empre- 212 212 290 
gados para cada auditor 

5. Pessoa/órgão encarre- Não existe Não existe Não existe 
gado em amostragem 

6. Treinamento específi- Sim Sim Sim 
co em auditoria interna 

7. Treinamento em Não existe Não existe Sim 
amostragem 

8. Origem dos procedi- Manuais da Matriz e 
mentos em amostragem Literatura 

Especializada 

9. Fase de treinamento Não existe Não existe Curso básico 
em amostragem 

10. Serviços de compu- Sim Sim Não existe 
tação próprio para amos-
tragem 

11. Desenvolvimento de A própria auditoria A própria auditoria Não aplicável 
programas 
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V.3 • AMOSTRAGEM 

V.3.1 • CONSIDERAÇÕES GERAIS 

V.3.1.1 - Procedimentos de Audjtoria 

Os Quadros li-A, If-B e li-C apresentam um sumário dos procedimentos de auditoria 

utilizados quando da elaboração de um planejamento de amostragem. 

Do total pesquisado cinco empresas ("B", "A", "H", "f' e "E") adotam um planejamento 

inicial para testes de aderência e apenas três empresas ("B", "A" e "E") utilizam esse 

planejamento para testes substantivos. 

Para realizar uma auditoria a empresa "B" toma como base as exceções ocorridas, examina 

todas as exceções e referencia em papéis de trabalho. A empresa "G" utiliza sempre amostras 

com quantidades predeterminadas. A empresa "A" tem como base o desenvolvimento de 

programa específico. As empresas "H" e "I" dimensionam as áreas de operação e risco e se 

baseiam na auditoria anterior. A empresa ''E'' tem como base a auditoria anterior e a avaliação 

dos controles internos. As empresas "C", "D" e "F" não têm qualquer planejamento de 

amostragem ou passos predeterminados para uma auditoria; os parâmetros são sempre os 

controles internos existentes. 

Em termos de atendimento ao referencial teórico, todas as empresas estão afastadas dos 

passos referenciados como ideais, sendo que os planos elaborados são muito intuitivos e 

apresentam o mínimo necessário à execução de uma auditoria. As empresas de origem estatal 

"C", "D" e "F', são as que apresentam maior deficiência neste aspecto. 
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PROCEDIMENTOS 

DAS EMPRESAS-

1. Planejamento inicial 

para testes de aderência 

2. Planejamento inicial 

para testes substantivos 

3. Passos seguidos para 

uma auditoria 

4. Referência sobre o 

plano em papéis de 

trabalho 

Quadroll-A 

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

EMPRESAS DE ORIQEM NACIONAL PRIVADA 

EW12Itsa ";6" EWl2ItSa "G" Eml2ItSa "A" 
Sim Não Sim 

Sim Não Sim 

Seleção dos eventos Com base no Conhecimento 

que excedem à tamanho do técnico da área, 

regra, avaliação da universo seleciona- Desenvolvimento do 

abrangência dos se uma amostragem programa específico 

eventos e exame entre 60 a 150 itens e Defmição da 

total das exceções Amostra 

Sim Sim Sim 
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PROCEDIMENTOS 
DAS EMPRESAS 

1. Planejamento inicial 

para testes de aderência 

2. Planejamento inicial 

para testes substantivos 

3. Passos seguidos para 

uma auditoria 

4. Referência sobre o 

plano em papéis de 

trabalho 

Quadro I1-B 

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

EMPRESAS DE ORIGEM ESTATAL 

Empresa ''E'' 

Não 

Não 

Em função das 

fragilidades 

detectadas define-se 

o tamanho da 

amostra ampliando 

quando observados 

os pontos fracos de 

controle 

Não 
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Empresa "C" 

Não 

Não 

Não existe qualquer 

plenejamento 

Não 

Empresa ''O'' 

Não 

Não 

Tem como base o 

planejamento da 

empresa. Segundo a 

relevência dos 

valores e os riscos 

define a área e os 

órgãos 

Não 



PROCEDIMENTOS 

DAS EMPRESAS 

1. Planejamento inicial 

para testes de aderência 

2. Planejamento inicial 

para testes substantivos 

3. Passos seguidos para 

uma auditoria 

4. Referência sobre o 

plano em papéis de 

. trabalho 

Quadro lI-C 

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA 

EMPRESAS DE ORIGEM ESTRANGEIRA 

Empresa "H" 

Sim 

Não 

Dimensiomamento 

da área em tennos 

de operação e risco, 

dificuldades de 

operação, 

experiência anterior 

e defmição do total 

de itens a testar 

Sim 

109 

Empresa "I" 

Sim 

Não 

Dimensionamento 

da área em tennos 

de operação e risco, 

dificuldades de 

operação, 

experiência anterior 

e defrnição do total 

de itens a testar 

Sim 

Empresa "E" 

Sim 

Sim 

Problemas 

evidenciados na 

auditoria anterior. 

Porte da unidade 

auditada. 

Reavaliação dos 

procedimentos e 

controles quando da 

entrevista inicial da 

auditoria 

Sim 



V.3.2 • AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

V.3.2.1 • Tamanho da Amostra 

Os Quadros lU-A, III-B e III-C, resumem as técnicas de Amostragem para Testes de 

Aderência utilizadas pelas auditorias das empresas. 

Apenas as empresas "C" e "E" informaram definirem a precisão e a confiabilidade desejadas 

no cálculo do tamanho da amostra. Para todas as demais esse cálculo inexiste. Entretanto, a 

empresa "C" não calcula esses itens, mas sim, define como sendo de 100% o cumprimento 

que deve existir nas normas da empresa. A empresa "E" não justificou adequadamente esse 

cálculo. 

No cálculo do tamanho da amostra, esse é feito sempre baseado na experiência e 

sensibilidade do auditor, em todas as empresas. 

Para esse cálculo predominaram a confiança nos controles internos, o tamanho do universo, 

a materialidade e o risco. 

O critério adotado por todas as empresas para cálculo do montante da amostra é o critério 

subjetivo. 

B.3.2.2 • Sele,ão da Amostra 

Os métodos utilizados na seleção da amostra são: 

empresa "A" - Amostragem Sistemática 

empresa "B" - Amostragem Estratificada 

empresa "C" - Amostragem Sistemática e Amostragem Estratificada 

empresa "D" - Só os valores relevantes 

empresa ''E'' - Amostragem Aleatória Simples com e sem tabelas 

empresa ''F'' - Amostragem Aleatória Simples sem uso de tabelas 

empresa "O" - Amostragem Sistemática e outra 

empresa ''H'' - Amostragem Sistemática e Aleatória Simples 

empresa "r'- Amostragem Sistemática e Aleatória Simples 
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Pode-se observar que a Amostragem Sistemática é utilizada pela maioria das empresas, 

entretanto não constatamos qualquer regra para a escolha do primeiro item selecionado, 

havendo sempre tendenciosidade nessa escolha. 

V.3.2.3 • Medição e Ayaliação da Amostra 

Para medição e avaliação da amostra em testes de aderência todas as empresas, sem exceção, 

responderam que utilizam a Amostragem por Aceitação. Observamos que estas respostas 

justificam uma decisão de parar ou continuar a recolher amostras, dependendo dos 

resultados obtidos. Este procedimento está bem de acordo com a literatura, principalmente 

por tratar-se de serviços de auditoria interna e análise das operações da empresa. 

Os principais procedimentos para avaliação dos resultados da amostra são: 

- Verificação do cumprimento das normas e procedimentos. 

- Análise dos desvios. 

- Aprofundamento ou não dos testes. 

Os testes de aderência mais utilizados são: 

- Aprovação/Autorização. 

- Segregação de função. 

- Consistência de cifras. 

As áreas onde os testes de aderência são mais utilizados: 

- Estoques. 

- Caixa e Bancos. 

- Contas a Receber. 

- Vendas. 

As conclusões tiradas desta análise são: 

As empresas estão um pouco afastadas da literatura por não calcularem a precisão e a 

confiabilidade desejadas e desse modo não determinam os níveis de risco aceitáveis para o 

teste. Nos demais pontos, com relação ao tamanho e seleção da amostra, as respostas dadas 

se aproximam da literatura para Amostragem Subjetiva. 
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A medição da amostra é feita através do método da Amostragem por Aceitação, que é 

adequado nas circunstâncias, entretanto as tabelas stop-or-go não são utilizadas, tornando 

muito subjetivo o julgamento do auditor. 

Na avaliação da amostra para testes de aderência, as respostas dadas se aproximam da 

literatura, bem como os testes mais utilizados em auditoria e as áreas em que são mais 

comuns. 

Não existem divergência significativas entre as empresas com relação a Amostragem em 

Testes de Aderência. 
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Quadro III-A 

AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

:EMPRESAS EMPRESAS D.:E ORIGEM NACIONA.L ;eRIyADA 
lIE:NS 

:Empresa "B" :Empresa "G" :Empresa "A." 

1. IWllWlhQ da AmQstta 
-

1.1 - Cálculo da precisão Não existe Não existe Não existe 

1.2 - Cálculo da confia- Não existe Não existe Não existe 
bilidade 

1.3 - Elementos conside- Estipula um Objetivo do exame, Em função da 
rados no cálculo do ta- percentual sempre confiança no sensibilidade do 
manho da amostra em torno de 20% de controle interno e auditor. Depende do 

acordo com o experiência anterior tamanho da fllial, 
julgamento do universo, etc. 

auditor 

1.4 - Critério adotado Critério subjetivo Critério subjetivo Critério subjetivo 
para o cálculo do mon-
tante da amostra 

2. Seleção da AmQstnl 

2.1 - Método de seleção Amostragem Amostragem Amostragem 
adotado Estratificada Sistemática e outra Sistemática 

3. Medi~ãQ" Avalia~ãQ 
da AmQstra 

3.1 - Método utilizado Amostragem por Amostragem por Amostragem por 
para medir amostras Aceitação Aceitação Aceitação 

3.2 - Procedimentos para Verifica a aderência Conhecimento Verifica o efetivo 
avaliação dos resultados aos procedimentos anterior e cumprimento das 
da amostra estabelecidos, conhecimento do normas e 

analisa os desvios, sistema de controle procedimentos. 
analisa as interno Qualquer desvio das 

justificativas e julga normas se for 
o "Por que" material é 

considerado 

3.3 - Testes de aderência Análise das Coleta de preços, Contagem física, 
mais utilizados variações de adequacidade da cruzamento de 

estoques e verifica folha de pagamento cheques, cartas de 
apresentação de com os registros e fiança e informações 

comentários sobre cumprimento de cadastrais 
cobranças cláusulas contratuais 

3.4 - Áreas onde os tes- Estoques, caixa, Materiais, pessoal e Caixa, bancos, 
tes são mais utilizados cobrança e contas a fornecedores de contas a receber e 

receber serviço estoques 
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Quadro III-B 

AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

EMPRESAS EMPRESAS DE QRIQEM ESIAIAL 
ITENS 

Em~sa ''P'' Em~sa "C" Enm~sa 'D" 
1. Thmwtho da AmoStIll 

1.1 - Cálculo da preci~ão Não existe Sim-l00% Não existe 

1.2 - Cálculo da confia- Não existe Sim-l00% Não existe 
bilidade 

1.3 - Elementos conside- Transações mais Sensibilidade e Sensibilidade e 
rados no cálculo do ta- relevantes segundo experiência do experiência do 
manho da amostra a sensibilidade do auditor auditor 

auditor 

1.4 - Critério adotado pa- Critério subjetivo Critério subjetivo Critério subjetivo 
ra o cálculo do montante 
da amostra 

2. Sele~ão da. AmoStnl 

2.1 - Método de seleção Amostragem Amostragem Valores 
adotado Aleatória Simples Sistemática e considerados mais 

sem uso de tabela Amostragem relevantes 
Estratificada 

3. Medi~ão ~ A valiª~ãQ 
da. AmQStra 

3.1 - Método utilizado Amostragem por Amostragem por Amostragem por 
para medir amostras Aceitação Aceitação Aceitação 

3.2 - Procedimentos para Verifica aplicação Verifica desvio em Verifica 
avaliação dos resultados das normas, define relação às normas e cumprimento das 
da amostra os riscos e classifica a situação normas, se existem 

materialidade dos como satisfatória, pontos de controle e 
desvios insatisfatória ou certifica-se se os 

crítica resultados das 
amostras podem ser 

aceitos 

3.3 - Testes de aderência Legislação fiscal, Aplicações Segregação de 
mais utilizados compras de financeiras, função, autorização 

materiais e limites legislação trabalhista de pagamento e 
de competência para e obrigações aprovação de obras 

contratação societárias 

3.4 - Áreas onde os Estoques, contas a Estoques, tesouraria Compras, obras e 
testes são mais utilizados receber, vendas e e contas a receber vendas 

controle de 
impostos 
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Quadro III-C 
AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

EMfRESAS EMPRESAS DE OBKiEM ESTRANGEIRA 
ITENS 

Eml2ll'sa "H" EmllICsa "I" EWIlICsa "E" 
1. Tamanho da Amostra 

1.1 - Cálculo da precisão Não existe Não existe Sim, de acordo com 
aspectos regionais 

1.2 - Cálculo da confia- Não existe Não existe Sim, segundo a 
bilidade performance do 

auditado 

1.3 - Elementos conside- Grau de dificuldade, Grau de dificuldade, Itens materiais 
rados no cálculo do ta- risco e experiência risco e experiência segundo o porte da 
manho da amostra anterior anterior unidade auditada 

1.4 - Critério adotado pa- Critério subjetivo Critério subjetivo Critério subjetivo 
ra o cálculo do tamanho 
da amostra 

2. Seleção da Amostra 

2.1 - Método de seleção Amostragem Amostragem Amostragem 
adotado Aleatória Simples e Aleatória Simples e Aleatória Simples às 

Amostragem Amostragem vezes sem uso da 
Sistemática Sistemática tabela 

3. MediçãQ ~ AyaliaçãQ 
da ArnQStra 

3.1 - Método utilizado Amostragem por Amostragem por Amostragem por 
para medir amostras Aceitação Aceitação Aceitação 

3.2 - Procedimentos para Varia segundo a área Varia segundo a Analisa os 
avaliação dos resultados e as explicações área e as explicações procedimentos e 
da amostra dadas pelo auditado. dadas pelo auditado. aceita ou não as 

A amostra por ser a amostra pode ser falhas, dependendo 
awnentada awnentada da materialidade. A 

auditoria é flexível 

3.3 - Testes de aderência Delegação de Delegação de Fluxo de 
mais utilizados autoridade, autoridade, documentos, níveis 

consistência de consistência de de aprovação e 
cifras e escrituração cifras e escrituração segregação de 

fiscal fiscal . função 

3.4 - Áreas onde os tes- Materiais, pessoal e Materiais, pessoal e Faturamento, contas 
tes são mais utilizados equipamentos equipamentos a receber, contas a 

pagar e despesas 
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V.3.3 • AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSTANTIVOS 

V.3.3.1 • Tamanho da Amostra 

Os Quadros IV-A, IV-B e IV-C resumem as técnicas e procedimentos de amostragem para 

testes substantivos utilizados pelas auditorias internas das empresas. 

Apenas a empresa ''E'' informou que defme a precisão e a confiabilidade desejadas no cálculo 

do tamanho da amostra. Para as demais empresas esse cálculo inexiste. A empresa "E" faz o 

cálculo dependendo dos valores envolvidos e da população. 

Os elementos considerados no cálculo do tamanho da amostra são: 

- Sensibilidade e julgamento do auditor. 

- Relevância dos valores. 

- Itens de grande movimentação. 

- Saldos anormais. 

- Controles internos. 

- Porcentagem de itens e valores. 

Todas as empresas utilizam o critério subjetivo para determinar o montante da amostra 

V.3.3.2 • Sele~ão da Amostra 

Os métodos utilizados na seleção da amostra para testes substantivos às vezes diferem dos 

métodos utilizados nos testes de aderência e são os seguintes: 

empresa "A" - Amostragem Sistemática 

empresa "B" - Amostragem Estratificada 

empresa "C" - Amostragem Sistemática e Amostragem Estratificada 

empresa "D" - Só os valores relevantes 

empresa "E" - Amostragem Aleatória Simples 

empresa "F' - Só os valores materiais 

empresa "G" - Só os valores relevantes 

empresa "H" - Examina 100% dos casos necessários 

empresa "I" - Examina 1 00% dos casos necessários 
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As empresas "B", "G", "C", "D" e "E" têm como procedimento a determinação de um valor 

específico para a seleção da amostra, de acordo com a sensibilidade do auditor, considerando 

a relevância/materialidade dos valores envolvidos. 

V .3.3.3 • Medi~ão e Ayalja~ão da Amostra 

-
Para medir as amostras os métodos utilizados são: 

- Amostragem por Aceitação (empresas "F', "C", "D", "B" e "E"). 

- Estimativa de Variáveis (empresa "B"). 

- Amostragem por Descoberta (empresa "A"). 

- Relevância dos Valores (empresa "G"). 

- 100% dos itens (empresas "H" e "r'). 

Para avaliação dos resultados da amostra, de modo geral os auditores têm os mesmos 

procedimentos, quais sejam: analisam os problemas resultantes e encontrados na amostra, 

classificam a situação como satisfatória ou não e, dependendo dos valores envolvidos, 

decidem pela ampliação ou não da mesma. 

Os testes substantivos mais utilizados são: 

• Contagem física de estoques. 

• Contagem de caixa. 

• Circularização. 

As áreas onde os testes substantivos são mais utilizados: estoque, tesouraria, vendas e 

contas a receber. 

As conclusões tiradas desta análise para testes substantivos são: 

Da mesma forma que nos testes de aderência, as empresas estão um pouco afastadas da 

literatura por não calcularem a precisão e a confiabilidade desejadas e desse modo não 

determinam os níveis de risco aceitáveis para o teste. 

Por outro lado, como o cálculo do tamanho da amostra é feito através de critério subjetivo, 

temos dúvidas sobre as considerações de materialidade, risco e características da população, 

além de não ser possível fazer projeção de erro baseado nos resultados da amostra com a 

consideração de aceitabilidade do risco amostraI. 
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Com relação à seleção da amostra, as respostas estão coerentes com a literatura, tratando-se 

de Amostragem não-Estatística. 

Para medição da amostra as empresas utilizam métodos variados, mas todas têm bases 

subjetivas e, portanto, estão relativamente afastada-s da literatura. 

Na avaliação da amóstra, os testes substantivos mais utilizados e as áreas onde são mais 

aplicados estão compatíveis com os referenciados na literatura. 

De modo geral, não encontramos divergências significativas entre as empresas com relação a 

amostragem em testes substantivos. 
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Quadro IV-A 

AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSTANTIVOS 

EMPRESAS EMPRESAS DE OB.IQEM NACIONAL PRIVADA 
ITENS 

Eml2ICsii "8" EIlll2ICSii "G" E1lll2ICSii "A" 
1. Thrmmho dii Amostm 

1.1 - Cálculo da prec~ão Não existe Não existe Não existe 

1.2 - Cálculo da confia- Não existe Não existe Não existe 
bilidade 

1.3 - Elementos conside- 20% a critério do Relevância dos Sensibilidade do 
rados no cálculo do ta- julgamento do valores, itens de auditor. Depende do 
manho da amostra auditor grande movimento, tamanho da fIlial, 

objetivos do exame universo, etc. 
e saldos anormais 

1.4 - Critério adotado pa- Critério subjetivo Critério subjetivo Critério subjetivo 
ra o cálculo do tamanho 
da amostra 

2. Seleção da Amostra. 

2.1 - Método de seleção Amostragem Considera a relevân- Amostragem 
adotado Estratificada cia dos valores Sistemática 

2.2 - Detennmação de Sim. Julgamento em Sim. Baseado na Não determina 
um valor específico para função da relevância relevância dos 
seleção/baseado em que do evento valores 

3. M~içãQ ~ A valiaçãQ 
dst AmQstrn 

3.1 - Método utilizado Amostragem por Considera a Amostragem por 
para medir amostras Estimativa de Variá- relevância dos Descoberta 

veis e Amostragem valores 
por Aceitação 

3.2 - Procedimentos para O auditor julga se Experiência De acordo com o 
avaliação dos resultados aceita ou não o re- anterior, valores julgamento do 
da amostra sultado da amostra, envolvidos e auditor ele 

podendo ampliá-la conhecimento do determina a 
na proporção de sistema de controle materialidade do 
erros verificados interno fato 

3.3 - Testes substantivos Inventário de Circularização de Circularização, 
mais utilizados estoques, fluxo de fornecedores, conta- contagem física de 

tesouraria, circulari- gem física de almo- caixa e estoques e 
zação e preços xarifado e circulari- registros do 

praticados zação bancária faturamento 

3.4 - Áreas onde os tes- Estoques, caixa, Estoques, Caixa, bancos, 
tes são mais utilizados contas a receber e fornecedores e contas a receber e 

vendas tesouraria estoques 
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QuadroIV-B 
AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSIANTIYOS 

EMPRESAS EMfBESAS DE ORIQEM ESTAIAL 
lIENS 

Eml2resa. "E" Eml2ll'sa. "C" Eml2ll'sa. '12" 
1. Thma.oho da. AmoStlJi 

1.1 - Cálculo da precisão Não existe Não existe Não existe 

1.2 - Cálculo da confia- Não existe Não existe Não existe 
bilidade 

1.3 - Elementos conside- Sensibilidade do Sensibilidade e Sensibilidade e 
rados no cálculo do ta- auditor e experiência do experiência do 
manho da amostra materialidade das auditor auditor 

transações 

1.4 - Critério adotado pa- Critério subjetivo Critério subjetivo Critério subjetivo 
ra o cálculo do tamanho 
da amostra 

2. Se1~ão da. AmoStnl 

2.1 - Método de seleção Só os valores AmostlJigem Siste- Só os valores 
adotado materiais segundo o mática e Amostra- considerados mais 

auditor gem Estratificada relevantes 

2.2 - Determinação de Não determina Sim. Baseado na Sim. Baseado na 
um valor específico para materialidade sensibilidade e 
seleção/baseado em que definida pelo auditor experiência do 

na data do exame auditor 

3. Medi~ão C Ayaliil~ão 
da. Amostn\ 

3.1 - Método utilizado Amostragem por Amostragem por Amostragem por 
para medir amostras Aceitação Aceitação Aceitação 

3.2 - Procedimentos para Verifica os desvios, Verifica os Analisa todos os 
avaliação dos resultados analisa se são problemas apurados problemas 
da amostra sistemáticos ou e classifica a resultantes da 

incidentais e se situação como amostra e decide 
estão dentro de satisfatória, pela ampliação ou 

níveis aceitáveis insatisfatória ou não da mesma 
crítica 

3.3 - Testes substantivos Contagem de Contagem de Circularização, 
mais utilizados estoques, custódia estoques, sistema de contagem física, 

de títulos e manutenção e análise da qualidade 
contagem de fundo padrão de qualidade e rotação dos 

fixo do produto estoques 

3.4 - Área onde os testes Estoque, tesouraria Estoques, Vendas, estoques e 
são mais utilizados e depósitos produção, desembolsos 

imobilizado e 
vendas 
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Quadro IV-C 
AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSIANTIYOS 

EMPRESAS EMPRESAS DE OBKiEM ESmANGEIRA 
ITENS 

Emlm'sa. "H" En:U21:Csa. "I" EIllllI:cSa. "E" 
1. Twmwho da. Amostra 

1.1 - Cálculo da precisão Não existe Não existe Sim. Depende dos 
valores e da 
população 

1.2 - Cálculo da confia- Não existe Não existe Sim. Depende da 
bilidade importância e 

relevância do desvio 

1.3 - Elementos consi- 100% nos casos 100% nos casos Controles exercidos 
derados no cálculo do ta- necessários para necessários para sobre a área 
manho da amostra inspeção em caráter inspeções em caráter auditada 

de surpresa de surpresa 

1.4 - Critério adotado pa- Critério subjetivo Critério subjetivo Critério subjetivo 
ra o cálculo do tamanho 
da amostra 

2. Seleção da Amostra 

2.1 - Método de seleção 100% para os casos 100% para os casos Amostragem 
adotado necessários necessários Aleatória Simples 

2.2 - Determinação de Não determina Não determina Sim. Materialidade 
um valor específico para definida pelo auditor 
seleção/baseado em que 

3. MediçãQ' A valiaçãQ 
da AtooStra 

3.1 - Método utilizado 100% 100% Amostragem por 
para medir amostras Aceitação 

3.2 - Procedimentos para Examina o resultado Examina o resultado Evidencia nos 
avaliação dos resultados e solicita e solicita relatório da auditoria 
da amostra explicações para as explicações para as as falhas 

divergências divergências encontradas 

3.3 - Testes substantivos Contagem de caixa e Contagem de caixa e Contagem de caixa, 
mais utilizados contagem de contagem de circularização, 

estoques estoques inventário de 
estoques e 

pagamentos a 
fornecedores 

3.4 - Áreas onde os tes- Caixa e estoques Caixa e estoques Estoques, contas a 
tes são mais utilizados receber e contas a 

pagar 
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V.3.4 • CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com referência à pergunta ao entrevistado se na sua opinião a Amostragem Probabilística 

pode trazer vantagens adicionais frente à Amostragem Subjetiva. três empresas ("E". 'n" e 

"A") responderam que NÃO. Coincidentemente. as três empresas são do setor de atividade 

3. sendo uma nacional privada. uma estatal e uma estrangeira. Todas as demais empresas 

responderam que SIM. 

As principais vantagens enumeradas pelas empresas que responderam SIM foram as 

seguintes: 

- Opinar cientificamente. 

- Ampliação da segurança 

- Racionalização dos esforços. 

- Estabelece amostra mais representativa. 

- Otimiza o resultado do exame. 

- Torna o exame mais impessoal. 

- Permite avaliações/projeções mais confiáveis. 

Saliente-se que para as empresas "H" e "r' estas vantagens s6 existem se a Amostragem 

Probabilística for utilizada como forma de complemento da Amostragem Subjetiva e com a 

utilização de processamento de dados. 

Com relação à pergunta sobre a eficiência (em termos de tempo requerido para testes) da 

Amostragem Probabilística comparada com a Amostragem Subjetiva, encontramos as 

seguintes respostas: 

- Para as empresas "n" e "O" a Amostragem Subjetiva é mais rápida. 

- Para as empresas "A" e "F" a Amostragem Probabilística é mais demorada no 

planejamento e mais rápida na execução compensando o tempo. 

- Para a empresa "B" na Amostragem Probabilística o tempo é menor. 

- As empresas "C" e "E" não responderam adequadamente o que foi perguntado e as 

empresas "H" e "I" não deram resposta. 

122 



Finalmente, foi solicitado que o entrevistado fizesse algum comentário sobre os assuntos 

abordados no questionário e obtivemos o seguinte: 

Entrevistado da empresa "N': 

- "O assunto é de suma importância em termos de teoria para dar base na formação dos 

auditores". 

Entrevistado da empresa "B": 

- "Despertam o interesse pelo uso de técnicas uma vez que demonstram o seu grau de 

importância. Nota-se a evolução científica nos métodos de trabalho". 

Entrevistado da empresa "C": 

- "A consolidação destes assuntos iria constituir uma excelente ferramenta para 

treinamento e consecução dos trabalhos dos auditores". 

Entrevistado da empresa "D": 

- "Gostaria de ter acesso ao resultado deste trabalho". 

Entrevistado da empresa "E": 

- "Para a finalidade a que se propõe este questionário abrange perfeitamente o seu 

propósito" . 

Entrevistado da empresa "F': 

- Não emitiu qualquer comentário. 

Entrevistado da empresa "G": 

- "Fez ver a urgência de implantar uma metodologia de Amostragem Probabilística". 

Entrevistado das empresas "H" e "f': 

- "Julgo o questionário suficientemente adequado para os objetivos propostos". 
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As conclusões tiradas desta análise são: 

- Somente os entrevistados das empresas "A", "D" e "E" não encontraram vantagens para 

a Amostragem Probabilística e estão, conseqüentemente, distante do que preconiza a 

literatura. Os demais entrevistados encontram vantagens e estas estão de acordo com o 

referenciado pela literatura. 

- Em relação à eficiência da Amostragem Probabilística (em termos de tempo requerido 

para testes) a literatura a indica como mais vantajosa, o que não aconteceu com a maioria das 

respostas dos entrevistados. Apenas o entrevistado da empresa "B" acha que SIM. 

É importante observar que para a maioria dos entrevistados existem vantagens adicionais na 

Amostragem Probabilística, independentemente do tempo requerido para os testes. 
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CAPÍTULO VI 

SUMÁRIO, CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E 

-SUGESTOES PARA PESQUISAS FUTURAS 



VI.l . SUMÁRIO 

o presente estudo objetivou descrever, discutir e verificar as atuais técnicas de amostragem 

utilizadas pelos serviços de auditoria interna das empresas no Brasil, bem como verificar se 

existem diferenças entre as empresas na utilização das mesmas. Procurou-se, com isso, 

preencher uma lacuna notada no cenário brasileiro, qual seja, a carência de estudos empíritos 

em auditoria interna. 

De modo a contribuir para um melhor conhecimento do assunto, a pesquisa, de natureza 

exploratória, foi realizada em nove empresas na cidade do Rio de Janeiro, englobando três 

setores de atividades, sendo três empresas de origem nacional privada, três de origem estatal 

e três de origem estrangeira. 

Para atingir os objetivos da pesquisa, incialmente realizou-se uma revisão na literatura, onde 

foram estudadas as técnicas de amostragem, os conceitos importantes que envolvem o seu 

entendimento e vantagens com relação a utilização de cada método. Além disso, o assunto 

foi abordado considerando-se a natureza e extensão dos testes, especificamente procurando 

refletir as concepções profissionais que prevalecem atualmente em certas empresas e que 

fundamentam a opinião dos auditores internos quando da emissão dos seus relatórios. 

Devido as características e propósitos desta pesquisa, adotou-se o método de estudo de casos 

como modo de se obter maior riqueza de detalhes. 

Para a coleta dos dados, necessários à análise e descrição do estudo desenvolvido, optou-se 

pela aplicação de um questionário contendo perguntas abertas e fechadas e com a 

participação do pesquisador. 

Os casos foram descritos individualmente com base nos depoimentos dos entrevistados. 

A análise qualitativa dos dados foi realizada em conexão com a literatura pertinente ao 

assunto. 

É importante ressaltar que a validade desta pesquisa deve ser limitada somente aos casos 

pesquisados, não devendo ir além dessa fronteira. 

Os principais resultados da pesquisa estão a seguir sumarizados, obedecendo os tópicos 

correspondentes: 
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Características Gerais das Empresas 

Nenhuma empresa pesquisada tem pessoa ou órgão encarregado em dar suporte a 

amostragem. Além disso, apenas uma empresa (estrangeira) informou ter programa de 

treinamento específico em amostragem. 

Uma empresa nacional privada, uma estatal e duas estrangeiras, utilizam serviços de 

computação próprio para o processo de amostragem, sendo os programas desenvolvidos nas 

próprias auditorias internas dessas empresas. 

Amostragem 
Considerações Gerais 

Procedimentos de Auditoria 

Duas empresas nacionais privadas e as três empresas estrangeiras adotam um plano inicial 

para testes de aderência. Apenas as mesmas duas empresas privadas e uma estrangeira usam

no para testes substantivos. 

Em termos de atendimento ao referencial teórico, todas as empresas estão afastadas dos 

passos referenciados como ideais, pois os planos elaborados são intuitivos, sendo que as 

empresas de origem estatal são as que apresentam maior deficiência nesse aspecto. 

Amostragem em Testes de Aderência 
Tamanho da Amostra 

Os cálculos da precisão e confiabilidade desejadas estão longe do ideal, sendo que apenas 

uma empresa estatal e uma empresa estrangeira consideram esses cálculos na definição do 

tamanho da amostra e mesmo assim de maneira subjetiva. 

Para definição do tamanho da amostra todas as empresas utilizam o critério subjetivo, tendo 

como base a experiência e a sensibilidade do auditor. 

Seleção da Amostra 

De um modo geral os métodos de seleção variam entre as empresas, havendo algumas com 

mais de um método. 
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Uma empresa privada usa apenas a Amostragem Sistemática. Uma outra empresa privada 

usa apenas Amostragem Estratificada. Uma empresa privada, uma estatal e duas 

estrangeiras, além da Amostragem Sistemática, usam também um outro método. Finalmente, 

uma estatal e uma estrangeira usam Amostragem Aleatória Simples, como também uma 

estatal que não tem método defmido selecionando apenas valores considerados relevantes. 

Medição e Avaliação da Amostra 

Para medição e avaliação da amostra,todas as empresas utilizam Amostragem por Aceitação. 

Com referência à avaliação da amostra, os testes de aderência mais utilizados e as áreas onde 

eles são mais aplicados, as respostas foram similares e compatíveis com aquelas 

referenciadas na literatura. 

Amostragem em Testes Substantivos 
Tamanho da Amostra 

As respostas para as perguntas relativas ao cálculo do tamanho da amostra, permaneceram 

praticamente as mesmas fornecidas para os testes de aderência, uma vez que as perguntas 

eram as mesmas e a análise era similar. 

Seleção da Amostra 

Duas empresas estrangeiras, uma nacional e uma estatal utilizam na seleção de amostra para 

testes substantivos outros métodos diferentes daqueles utilizados para testes de aderência. 

Duas empresas privadas, duas estatais e uma estrangeira têm como procedimento a 

determinação de um valor específico para a seleção da amostra. 

Medição e Avaliação da Amostra 

Para medir as amostras em testes substantivos, quatro empresas utilizam métodos diferentes 

daqueles utilizados para medir testes de aderência, ou seja, não usam a amostragem por 

aceitação. Dessas empresas duas são nacionais privadas e duas são estrangeiras. Uma 

nacional privada usa Amostragem por Descoberta e as outras três outros métodos. 

Para avaliação dos resultados da amostra, as respostas estão condizentes com as perguntas 

que são as mesmas formuladas para testes de aderência. 
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Considerações Finais 

Apesas três entrevistados, um de empresa de origem nacional privada, um de empresa estatal 

e outro de empresa estrangeira, responderam que a Amostragem Probabilística "não" traz 

vantagens adicionais frente à Amostragem Subjetiva. Todos os demais entrevistados acham 

que traz vantagens. 

É importante ressaltar que o entrevistado da empresa estrangeira (empresa "E") apesar de 

opinar que a Amostragem Probabilística não traz vantagens, é exatamente aquele que 

informou ter treinamento específico em amostragem, apesar de não ter demonstrado ou 

comprovado esse programa. 

Com relação à eficiência (em termos de tempo requerido para testes) da Amostragem 

Probabilística comparada com a Amostragem Subjetiva, as respostas foram: 

- Uma empresa nacional privada e uma estatal acreditam ser menos eficiente. 

- Uma empresa nacional privada e uma estatal acreditam serem equivalentes. 

- Uma empresa nacional privada acredita que o tempo é menor ou mais eficiente. 

- Uma empresa estatal foi imprecisa na resposta. 

- As três empresas estrangeiras não opinaram. 

VI.2 • CONCLUSÕES 

Verificou-se, neste estudo, que nenhuma empresa pesquisada aplica outros métodos de 

amostragem que não a Amostragem Subjetiva e que a maioria dos conceitos utilizados no 

questionário eram desconhecidos pelos entrevistados. 

A rigor, em termos de literatura, os trabalhos dos auditores são feitos mais em base de testes 

do que propriamente de amostragem, pois fundamentam juízo exclusivamente quanto aos 

elementos examinados, ao passo que pela Amostragem Estatística é possível fazê-lo com 

respeito à totalidade da população, o que não ocorre nas empresas pesquisadas. 

Apenas uma empresa estrangeira possui programa de treinamento específico em 

amostragem, e mesmo assim, ligado apenas à Amostragem Subjetiva. Isso representa uma 

perda de oportunidade pelas empresas de melhorarem os seus conhecimentos acerca de 

outras técnicas além daquelas utilizadas. Além disso, essas empresas deixam de usufruir das 

vantagens preconizadas por ARKIN para a Amostragem Probabilística. 
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A utilização de serviços de computação por parte das auditorias internas das empresas 

poderia ser de grande ajuda na redução do tempo de auditoria, oferecendo melhor qualidade 

do trabalho. Entretanto, pelo que constatou-se, apenas quatro empresas usam esses serviços 

e a utilização é apenas para emissão de relatórios de exceções. 

Das empresas pesquisadas nenhuma utiliza um plano de amostragem mais completo para 

execução dos testes. Aquelas que têm um plano inicial para os testes elaboram-nos com base 

apenas na sensibilidade e julgamento do auditor. Disso conclui-se que este planejamento está 

ligado a Amostragem Subjetiva e que pouca importância tem sido dada a outras técnicas que 

poderiam ser mais vantajosas. Isso não implica dizer que aquele método seja inadequado ou 

ineficiente, ele entretanto não fornece a possibilidade de explicitar parâmetros que estão 

implícitos em sua essência. Por outro lado, esse procedimento faz com que os passos 

sugeridos por SCOTT para um plano de amostragem, deixem de serem seguidos, 

diminuindo a segurança no trabalho realizado. 

Os parâmetros referenciados dizem respeito especificamente ao tamanho da amostra, sendo 

ressaltado que as empresas não calculam a precisão nem a confiabilidade desejadas; desse 

modo não determinam os níveis de risco aceitáveis para o teste e, conseqüentemente, não há 

condições de projeção de erro baseada nos resultados da amostra 

Quanto ao processo de seleção de amostras, para testes de aderência predomina a 

Amostragem Sistemática, enquanto para os testes substantivos a concentração é maior nos 

valores relevantes ou materiais. Assim sendo, estas empresas poderiam estar deixando de 

usar outros métodos de seleção que talvez fossem mais vantajosos, adequados e seguros em 

certas circunstâncias. 

Duas empresas nacionais privadas, duas estatais e uma estrangeira têm como procedimento a 

determinação de um valor específico para a seleção da amostra. Isso pode se constituir num 

erro, porque itens de menor valor monetário poderão ser materiais no total, principalmente 

tratando-se de uma população contábil onde é comum uma grande quantidade de valores 

pequenos e moderados. O uso de um método não estatístico de seleção onde as chances de 

cada item ser selecionado não são as mesmas, pode traduzir uma tendericiosidade e ao 

mesmo tempo induzir a erros de análise afetando o parecer ou o relatório do auditor. 

A medição das amostras está condicionada à utilização de Amostragem Probabilística e 

nenhuma das empresas pesquisadas faz uso desta técnica. 
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Por outro lado, a Amostragem por Aceitação é utilizada por todas as empresas, sem 

entretanto fazerem uso da tabela de parar ou continuar (STOP-OR-GO) tomando muito 

subjetiva a aceitação ou não da amostra. 

Relacionando essas conclusões com as perguntas da pesquisa, pode-se deduzir o seguinte: 

a) Quanto à questão 1 

Dentre as empresas pesquisadas nenhuma utiliza outras técnicas de amostragem que não a 

Amostragem Subjetiva. A esse respeito não existem discrepâncias entre as empresas, 

independentemente delas serem nacionais ou estrangeiras, privadas ou estatais, como 

também do tipo de atividade que exercem. 

b) Quanto à questão 2 

Muito embora nenhum pronunciamento tenha sido feito por órgãos nacionais ou 

internacionais, tomando obrigatória a utilização de técnicas de Amostragem Probabilística, 

mesmo assim seu uso poderia ser mais difundido pelas empresas. Entretanto, pelo que 

verificou-se, os auditores internos das empresas parecem não estarem preparados, ainda, 

para a utilização dessa técnica. 

Pelo exposto, os pontos apontados por COOK como de possíveis falhas estão propícios a 

acontecerem, em virtude da Amostragem Subjetiva, podendo acarretarem distorções na 

análise e avaliação dos resultados da amostra, inclusive influenciando o relatório ou parecer 

dos auditores e, conseqüentemente, esses auditores tornam-se mais vulneráveis a cometerem 

os erros possíveis no teste de hipótese, ou seja,aceitarem valores incorretos ou rejeitarem 

valores corretos decorrentes da não utilização do método mais apropriado. 

As empresas que utilizam como prática a adoção de um valor monetário específico para a 

seleção de amostras devem ter em conta que itens não materiais individualmente, podem ser 

representativos em termos de grupos e, conseqüentemente, não deveriam ser excluídos dos 

testes pois podem distorcer as análises realizadas. 

c) Quanto à questão 3 

Verificou-se que não existem diferenças significativas entre as empresas quanto ao grau de 

sofisticação do uso de técnicas de amostragem. A origem do capital e o setor de atividade 
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parecem não fazer com que existam diferenças nessas técnicas nos trabalhos das auditorias 

internas. 

Como só trabalhou-se com grandes empresas, que teoricamente teriam mais condições de 

utilizarem técnicas avançadas e sofisticadas, verificou-se que o fato de se ter recursos 

financeiros para obtenção de pessoal qualificado e equipamentos adequados, nem sempre faz 

com que se tenha um nível técnico realmente avançado. 

Portanto, entende-se que as empresas nacionais privadas, as estatais e as estrangeiras estão 

no mesmo nível em termos de planejamento e execução dos testes de auditoria interna, sendo 

que nenhuma empresa tem um órgão ou pessoa encarregada em dar suporte à amostragem, 

estando desse modo distanciadas dos procedimentos sugeridos pela literatura. 

É importante ressaltar que os resultados obtidos nesta pesquisa diferem em alguns pontos 

daqueles encontrados por Lucila Carmélia de Andrade na sua pesquisa sobre o mesmo tema, 

relacionada entretanto à auditoria externa. 

Embora basicamente as perguntas da pesquisa fossem as mesmas, para a auditoria externa 

encontrou-se empresas estrangeiras com técnicas de amostragem sofisticadas, inclusive com 

utilização de Amostragem Probabilística, enquanto nas auditorias internas das empresas 

pesquisadas, nenhuma usa Amostragem Estatística 

Afora este fato, tanto as auditorias externas quanto as internas apresentam as mesmas 

deficiências de métodos de amostragem, principalmente nas empresas nacionais, onde 

impera apenas a Amostragem Subjetiva, implicando conseqüentemente em que possa haver 

problemas que influenciem o parecer ou relatório dos auditores. 

VL3-RECOMENDAÇÓES 

Para o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto Brasileiro 

de Contadores (lBRACON) 

Em virtude da carência de padrões de auditoria referentes à amostragem no Brasil, 

recomenda-se a atenção do Conselho Federal de Contabilidade e do Instituto Brasileiro de 

Contadores no sentido de que seja atualizada a Resolução nº 321n2, definindo-se critérios 

acerca do uso de técnicas de amostragem, nos moldes que foi feito nos Estados Unidos, pelo 

AICPA, através da SAS nº 57, com a emissão de uma norma padrão de auditoria 

estabelecendo diretrizes para verificação de estimativas visando identificar a estrutura de 
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controle interno no que se relaciona com os elementos que possam reduzir a probabilidade de 

inexatidões materiais e diminuir o risco da auditoria, traduzindo maior segurança e 

confiabilidade no trabalho do auditor. 

- Para as Universidades 

Em vista de já existir -o estudo de estatística nas universidades brasileiras, recomenda-se que 

os currículos escolares e o conteúdo programático sejam atualizados utilizando-se uma 

metodologia de ensino onde seja ministrada prioritariamente a Amostragem Probabilística e 

suas técnicas, aos alunos dos cursos de Ciências Contábeis. Dessa forma, esses futuros 

profissionais terão oportunidade de conhecerem essas técnicas e suas aplicações, criando-se 

uma cultura que provavelmente melhorará o desempenho dos mesmos. 

- Para o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (010) 

Como trata-se de uma associação de profissionais específicos da auditoria interna, 

recomenda-se que sejam implementados treinamentos também específicos sobre as técnicas 

de amostragem, visando o aprimoramento dos associados e profissionais de auditoria, 

procurando uniformizar tanto quanto possível esses procedimentos e técnicas, já que os 

testes realizados pelos auditores têm profundo efeito nos controles internos e na salvaguarda 

dos ativos. 

- Para as empresas em geral 

Desde que sejam difundidas normas relativas à amostragem no Brasil, é de suma importância 

que elas sejam conhecidas e aplicadas pelos auditores internos das empresas. Entretanto, a 

atual ausência dessas normas não deve ser motivo de desconhecimento da sua utilidade nos 

exames realizados. 

Portanto recomenda-se: 

1) Que as empresas considerem na fase de treinamento de seus auditores outras técnicas de 

amostragem que não apenas a Amostragem Subjetiva. Apesar desta técnica ser importante, é 

prudente e aconselhável que os auditores tenham conhecimento de outras opções que lhes 

ajudem a realizarem seus testes em bases científicas. Com o conhecimento dessas técnicas, 

sugere-se que sua aplicação seja feita paulatinamente, começando-se em poucas ou pequenas 

áreas e ampliando-se a sua utilização de acordo com a experiência adquirida. 
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2) Que as auditorias internas das empresas utilizem um plano de amostragem mais formal e 

documentado em papéis de trabalho, de modo que se tenha uma evidência clara do caminho 

percorrido e do método utilizado na execução de testes por amostragem. 

VI.4 • SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

As informações contidas nesta pesquisa demonstram a importância da amostragem nos 

exames realizados pelos auditores e espera-se, portanto, que possam ter despertado a atenção 

de outros pesquisadores a respeito do assunto. 

Assim, sugere-se a realização de pesquisas que utilizem a mesma metodologia, porém 

aumentando-se a amostra. Poderia ser feita uma pesquisa considerando as técnicas 

empregadas pelas empresas de um outro Estado como São Paulo, por exemplo, ou então 

uma pesquisa de maior amplitude para verificar as técnicas de amostragem empregadas pelas 

auditorias internas das maiores empresas do Brasil, a fim de se fazer generalizações e ter um 

retrato da situação nacional. 

Por outro lado, poderia ser feita uma mudança na metodologia empregada, visando fazer 

comparações mais abrangentes. 

Sugere-se, também, a realização de estudos que focalizem outros aspectos do trabalho do 

auditor, visando indagar se seus relatórios e pareceres têm suporte adequados, suficientes e 

confiáveis, pois além das técnicas de amostragem são necessários outros exames auditoriais 

para verificar se os valores apresentados são fidedignos e se somente esses valores deveriam 

estar demonstrados. 
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ANEXOS 



Rio de Janeiro, 10 de abril de 1989 

Prezado Senhor: 

A área de Pesquisa em Auditoria do Instituto Superior de Estudos Contábeis (ISEC), 

da Fundação Getúlio Vargas, vem desenvolvendo uma linha de pesquisa sobre 

procedimentos de auditoria utilizados pelas auditorias internas das empresas no Brasil. 

o nosso aluno FRANCISCO NEVES OLIVEIRA, após haver concluído o total de 

créditos em disciplinas do Curso de Mestrado em Ciências Contábeis, está ~ngajado em um 

projeto de pesquisa que visa estudar as atuais técnicas de amostragem empregadas pelas 

auditorias internas das empresas neste país. 

Tal estudo se reveste de maior importância para o nosso programa, tendo em vista a 

carência de conhecimento sobre o assunto notado no cenário contábil. 

Dessa forma, vimos solicitar a indispensável colaboração de V.Sa. no sentido de 

conceder a nosso aluno as entrevistas necessárias ao bom andamento da pesquisa. 

Informamos, outrossim, que os resultados desta pesquisa ficarão à disposição de 

V.Sa. e que os dados fornecidos serão tratados de forma agregada, de modo a impossibilitar 

a identificação de respostas individuais. 

Fique certo V.Sa. de que esta contribuição em muito ajudará no alcance de nossos 

objetivos educacionais. 

Agradecemos desde já a colaboração de V.Sa. e subscrevemo-nos 

Atenciosamente 

Ibirê Gilson 
Coordenador do Mestrado 
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Rio de Janeiro, RJ, 07 de junho de 1989 

Prezado Senhor: 

Agradecemos a atenção de V.Sa. em haver concedido uma entrevista a nosso 

pesquisador, contador Francisco Neves Oliveira. 

A sua colaboração e de outros executivos da empresa foi de vital importância para o 

sucesso de nosso trabalho. 

Os resultados da pesquisa em que V.Sa. colaborou estarão à sua disposição no 

Instituto Superior de Estudos Contábeis - ISEC!FGV. 

Atenciosamente 

Ibirê Gilson 

Coordenador do Mestrado 
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QUESTIONÁRIO 



TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM 

UTILIZADAS PELOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA 

DAS EMPRESAS NO BRASIL 

o objetivo deste questionário é coletar dados sobre as técnicas de amostragem que os 

serviços de auditoria Interna atualmente empregam. 

As técnicas de amostragem consideradas são as utilizadas quando do exame dos livros, dos 

documentos e das demonstrações contábeis pelos auditores internos com o objetivo 

primordial de dar-lhes suporte para emitir o parecer ou o relatório da auditoria. 

Este trabalho é parte de um projeto de pesquisa desenvolvido pelo Programa de Mestrado em 

Ciências Contábeis, na área de Auditoria, do Instituto Superior de Estudos Contábeis da 

Fundação Getúlio Vargas. 

As informações prestadas nesta entrevista serão estritamente confidenciais. Com relação à 

análise das respostas, os resultados serão apresentados de forma condensada,tomando-se 

assim difícil a identificação de respostas individuais. 

Data: Setor de Atividade: 

Razão Social da Empresa: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

Telefone: Ramal: 

Nome do Entrevistado: 

Cargo: 

Tempo de trabalho na emprea: 

Nome do Entrevistado: 

Cargo: 

Tempo de trabalho na empresa: 

Nome do Entrevistado: 

Cargo: 

Tempo de trabalho na empresa: 
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Instruções Gerais 

- O questionário está dividido em duas partes assim distribuídas: 

I - Características Gerais da Empresa 

II - Amostragem 

II.A - Considerações Gerais 

II.B - Amostragem em Testes de Aderência 

lI.C - Amostragem em Testes Substantivos 

Il.D - Considerações Finais 

- Inclui tanto perguntas abertas quanto fechadas 

- Nas perguntas abertas, a resposta deverá ser dada por extenso e nas perguntas fechadas a 

resposta deverá ser marcada com "x" 

- Quando necessário, poderão ser marcadas mais de uma opção. 

- São fornecidos alguns conceitos que, para o propósito desta pesquisa, julgamos 

necessários. Por isso, pediríamos a leitura desses antes de responder às perguntas. Os 

conceitos são assinalados com dois asteriscos, anteriores à pergunta que os contém. 

Parte I 

Características Gerais da Empresa 

1. Qual a origem da empresa? 

( ) Nacional Privada 

( ) Estrangeira 

( ) Estatal 
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2. Tempo de atuação no Brasil: 

3. Quais são as principais áreas de atuação da auditoria interna no Brasil? 

( ) Auditoria Operacional 

( ) Auditoria Financeira/Contábil 
-

( ) Consultoria Fiscal 

( ) Consultoria Administrativa 

( ) Outra(s) Qua1(is)? 

4. Na cidade do Rio de Janeiro, a auditoria interna executa os mesmos serviços? 

( ) Sim 

( ) Não Quais? 

5. Identifique o número de empregados na sede e filiais: 

a) Na área de auditoria 

Gerente: 

Senior: 

Assistente: 

Auxiliar: 

b) Em outras áreas: 

Sede / Filiais 

6. Existe alguém ou algum órgão encarregado em dar suporte à amostragem para o staff de 

auditoria? 

( ) Não 

( ) Sim 

Caso a resposta anterior tenha sido positiva, por favor indique o encarregado: 

( ) o supervisor de campo 

( ) o gerente de auditoria 

( ) o próprio staf! 

( ) outro(s). Por favor, cite-o(s) 
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7. A empresa tem treinamento específico para a área de auditoria interna? 

( ) Não 

( ) Sim 

8. A empresa inclui em seu programa de treinamento de auditoria procedimentos referentes 

à amostragem? 

( ) Não - Passai para questão 10 

( ) Sim - Por favor, descreva o conteúdo desse programa 

9. Caso a resposta anterior seja positiva, qual a origem desses procedimentos? 

( ) Manuais da matriz 

( ) Literatura especializada 

( ) Outras empresas 

( ) Outro(s) Por favor, especifique: 

10. Em que fase ou etapa de treinamento do pessoal da auditoria é dado o treinamento em 

amostragem? 

( ) Curso básico 

( ) Intermediário 

( ) Curso específico de amostragem 

( ) Outro(s) Por favor, indique(s): 

11. O departamento de auditoria interna possui serviços de computação próprio para o 

processo de amostragem? 

( ) Não - passar para parte 11 

( ) Sim - Por favor, descreva o(s) tipo(s) de equipamento(s) utilizado(s): 

12. Para execução destes serviços, a auditoria interna utiliza: 

( ) Programa(s) desenvolvido(s) na empresa 

( ) Programa(s) originado(s) em outras empresas similares 

( ) Pacote(s) pronto(s) 

Por favor, descreva o conteúdo básico do(s) programa(s): 
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A. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Parte 11 

Amostragem 

Para efeito desta pesquisa convém esclarecer alguns conceitos: 

a) Teste de Aderência (Observdncia, Cumprimento)** 

Tem como finalidade principal, proporcionar segurança razoável de que os procedimentos de 

controle interno estão sendo aplicados conforme estabelecido. 

b) Teste Substantivo (Detalhes)** 

A finalidade principal é obter evidências quanto a validade e propriedade das transações 

contábeis de acordo com as normas e demonstrações contábeis. 

A.1 - Procedimentos de Auditoria 

1. O Departamento ou staf! de auditoria interna adota como procedimento inicial um plano 

ou planejamento de amostragem para Teste de Aderência? 

( ) Não 

( ) Sim 

2. O Departamento ou staf! de auditoria interna adota como procedimento inicial um plano 

ou planejamento de amostragem para Teste Substantivo? 

( ) Não 

( ) Sim 

3. Quando do planejamento da amostragem para uma auditoria em particular, quais os 

passos a serem seguido? 
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4. É parte dos procedimentos que os serviços de auditoria interna utilizam fazer referência 

sobre este plano em papéis de trabalho? 

( ) Não 

( ) Sim 

B. AMOSTRAGEM EM TESTES DE ADERÊNCIA 

B.1 - Tamanho da Amostra 

Conceitos importantes para a resposta à pergunta de número 1: 

Precisão** 

o máximo de erro, em termos absolutos, que o auditor se dispõe a aceitar numa população 

Confiabilidade** 

o grau de segurança que o auditor espera obter em termos percentuais 

1. Na defmição do tamanho da amostra a empresa (auditoria) calcula a precisão desejada? 

( ) Não 

( ) Sim 

2. Como é calculada a precisão nos controles internos e a decisão de testá-los? 

3. Na defmição do tamanho da amostra a empresa calcula a confiabilidade desejada? 

( ) Não 

( ) Sim 

4. Como é calculada a confiabilidade nos controles internos e a decisão de testá-los? 
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s. Quais são os elementos a serem considerados no cálculo do tamanho da amostra para 

testes de aderência? 

Antes de responder a próxima pergunta, forneceremos dois conceitos que julgamos 

importante para a pesquisa: 

Critério Subjetivo -Amostragem Subjetiva** 

Tipo de amostragem em que o auditor se baseia no seu julgamento e experiência para 

determinar o tamanho da amostra. 

Critério Estat(stico -Amostragem ProbabiUstica** 

É aquela baseada nas leis da probabilidade e matemática e que auxiliam o auditor a escolher o 

tamanho da amostra mais adequado para uma determinada auditoria. 

6. Qual o critério adotado para se determinar o montante da amostra para testes de aderência? 

( ) Critério Subjetivo (Amostragem por Julgamento) 

Passar para a pergunta 9 

( ) Critério Estatístico (Amostragem Probabilística) 

7. Que motivos levaram a auditoria interna a adotar como procedimento a Amostragem 

Probabilística? 

8. Qual o critério adotado pelos serviços de auditoria interna para decidirem se a 

Amostragem Probabilística será utilizada numa auditoria? 
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B.2 • Seleção da Amostra 

Para responder a pergunta 9, forneceremos alguns conceitos úteis: 

Amostragem Aleatória Simples** 

É o método mais si~ples. Requer que todo item da amostra tenha igual chance de ser 

selecionado. O uso mais freqüente deste método é através da tabela de números aleatórios ou 

programas geradores de números aleatórios. 

Amostragem Sistemática** 

É semelhante à Amostragem Aleatória Simples. Se os itens não se apresentam em uma 

ordem determinada, escolhe-se cada K-ésimo item da lista onde K se obtém dividindo o 

tamanho da população pelo tamanho da amostra. 

Amostragem Estratificada** 

A população é dividida em grupos homogêneos sobre cada um dos quais se aplica o 

processo de Amostragem Aleatória independentemente. As subpopulações serão 

denominadas estratos. 

Amostragem por Conglomerado** 

Pressupõe a disposição dos itens da população em subgrupos heterogêneos que representem 

a população total. Cada conglomerado é considerado como uma unidade no processo de 

seleção. 

Mediante estes conceitos, por favor responda a pergunta seguinte: 

9. Qual dos seguintes métodos de seleção de amostras a auditoria interna adota como 

procedimentos? 

( ) Amostragem Aleatória Simples (tabelas) 

( ) Amostragem Sistemática 

( ) Amostragem Estratificada 

( ) Amostragem por Conglomerado 

( ) Outros métodos. Por favor, identifique. 
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10. Caso a auditoria interna adote a tabela de números aleatórios ou programas de números 

aleatórios para selecionar amostras em testes de aderência, qual a sistemática a ser adotada 

quanto: 

a) Ao primeiro item selecionado: 

b) Controles paralelos em papéis de trabalho: 

B.3 • Medição e Avaliação da Amostra 

Para a pergunta subseqüente, os seguintes conceitos tomam-se necessários: 

Amostragem por Estimativa de Atributos** 

Este método dá ao auditor a possibilidade de estimar, com base na amostra, a taxa de 

ocorrência na população, de qualquer atributo escolhido, tal como a taxa de erro. Esta 

estimativa é depois comparada com a taxa máxima de ocorrência encontrada. 

Amostragem por Descoberta (Explorat6ria)** 

Este plano é estruturado de modo que se a taxa de erro exceder o limite permissível pelo 

auditor, este terá certeza de descobrir pelos menos um exemplo de erro na amostra. 

Amostragem por Aceitação** 

Este plano é estruturado de modo que os auditores possam aceitar ou rejeitar uma população 

com base no número de erros revelados pela amostra. Fornece meios para se inferir se deve 

ou não continuar a retirar amostras da população, não esclarecendo valores monetários 

médios. 
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11. Qua1(is) dos métodos abaixo é utilizado pelos auditores internos para medir as amostras 

para testes de aderência? 

( ) Amostragem por Estimativas de Atributos 

( ) Amostragem por Descoberta (exploratória) 

( ) Amostragem por Aceitação 

( ) Outros métodos. Por favor identifique: 

12. Na avaliação dos resultados da amostra para testes de aderência, quais os principais 

procedimentos adotados pelo auditor? 

13. Por favor, cite quatro (4) exemplos de testes de aderência com controles internos que a 

auditoria interna mais utiliza: 

14. Quais as áreas em que os testes de aderência são mais aplicados? 

C. AMOSTRAGEM EM TESTES SUBSTANTIVOS 

C.l . Tamanho da Amostra 

1. Na defmição do tamanho da amostra a empresa (auditoria) calcula a precisa0 desejada? 

( ) Não 

( ) Sim 
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2. Como é calculada a precisão para os testes substantivos? 

3. Na definição do tamanho da amostra a empresa (auditoria) calcula a confiabilidade 

desejada? 

( ) Não 

( ) Sim 

4. Como é calculada a confiabilidade para os testes substantivos? 

5. Quais os elementos a serem considerados no cálculo do tamanho da amostra para testes 

substantivos? 

6. Qual o critério que os auditores internos adotam para determinar o montante da amostra 

para testes substantivos? 

( ) Critério Subjetivo - Amostragem Subjetiva 

( ) Critério Estatístico - Amostragem Probabilística 

C.2 - Seleção da Amostra 

7. Qual(is) dos seguintes métodos de seleção de amostras que a auditoria interna adota como 

procedimento? 

( ) Amostragem Aleatória Simples (tabela) 

( ) Amostragem Sistemática 

( ) Amostragem Estratificada 

( ) Amostragem por Conglomerado 

( ) Outros métodos. Por favor, identifique: 
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8. Caso os auditores internos adotem a tabela de números aleatórios ou programas 

geradores de números aleatórios, qual a sistemática adotada quanto: 

a) Ao primeiro item selecionado: 

b) Controles paralelos em papéis de trabalho: 

9. É procedimento desta auditoria interna determinar algum valor monetário específico para 

o processo de seleção de amostras? 

( ) Não 

( ) Sim. Baseado em que? 

C.3 - Medição e Avaliação da Amostra 

Para responder a pergunta seguinte, fornecemos o seguinte conceito: 

Amostragem por Estimativa de Variáveis** 

Permite ao auditor estimar quantitativamente as características selecionadas dentre a 

população. O auditor baseia-se nos dados para, por exemplo, avaliar o valor monetário da 

população testada. 
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10. Qual(is) método(s) abaixo os auditores internos utilizam para medir as amostras para 

testes substantivos? 

( ) Amostragem por Estimativa de Variáveis 

( ) Amostragem por Descoberta (Exploratória) 

( ) Amostragem por Aceitação 

( ) Outros métodos. Por favor, identifique: 

11. Na avaliação dos resultados da amostra para testes substantivos, quais os principais 

procedimentos adotados pelo auditor? 

12. Por favor, cite quatro (4) exemplos de testes substantivos que a auditoria interna mais 

utiliza: 

13. Quais as áreas que os testes substantivos são mais utilizados? 

D. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. Na sua opinião a Amostragem Probabilística pode trazer vantagens adicionais frente a 

Amostragem Subjetiva quando da execução de testes? 

( ) Não 

( ) Sim. Por favor, enumere três (3) vantagens: 
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2. Como você descreveria a eficiência (em termos de tempo requerido para testes) da 

Amostragem Probabilística comparada com a Amostragem Subjetiva? 

3. Finalmente, você gostaria de fazer algum comentário adicional sobre os assuntos 

abordados neste questionário? 
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