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Auditoria Externa no Brasil

Os trabalhos de auditoria exercidos no Brasil são regidos pelos
seguintes órgãos:

• Conselho Federal de Contabilidade

• IBRACON

Esses dois órgãos correlacionados ditam as normas para o mercado dos
auditores independentes no Brasil.

As normas brasileiras de auditoria NBC-TA’s e as normas brasileiras contábeis
– NBC- TG’s foram expedidas pelo.



Auditoria Externa no Brasil

Auditoria segue escopo determinado nas normas da profissão

As normas vigentes também regulam alguns trabalhos especiais,
com escopo totalmente diverso da auditoria independente,
apesar de serem realizados pelos auditores independentes. Um
exemplo são os chamados procedimentos previamente
acordados” (descritos na Norma Brasileira de Contabilidade NBC
TSC 4400), entre os quais estão a auditoria de demonstrações
fora do período habitual da empresa; a revisão do processo de
pagamento a fornecedores em determinado ano; a preparação
de relatório sobre um conjunto completo de demonstrações
contábeis elaboradas com uma base fiscal, entre outros
projetos.



Auditoria Externa no Brasil

Exigências dos reguladores

O auditor independente obedece a uma série de exigências, determinadas nao
apenas pelos órgãos reguladores como o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e
os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs), como ambém pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), entre as quais estão:

*Aprovação no Exame de Qualificação Técnica: todo profissional que tem interesse
em atuar no mercado de capitais ou no sistema financeiro, regulados pela CVM e
pelo Banco Central, respectivamente, precisa realizar esse exame para obter registro
no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI).

*Participação no Programa de Educação Profissional Continuada (PEPC), do CFC: os
contadores com registro nos CRCs e inscritos no CNAI, assim como os profissionais
com registro na CVM, Banco Central e Susep, precisam atingir 40 pontos de educação
profissional continuada obtidos, por exemplo, por meio de participação em cursos,
em reuniões técnicas ou em atividades como professor em universidades, entre
outras previstas em lei. Anualmente, é necessário demonstrar o cumprimento das
horas sob pena de ter o registro no CNAI cancelado.



Auditoria Externa no Brasil

Exigências dos reguladores

*Participação no Programa de Educação Profissional
Continuada (PEPC), do CFC: os contadores com registro nos
CRCs e inscritos no CNAI, assim como os profissionais com
registro na CVM, Banco Central e Susep, precisam atingir
40 pontos de educação profissional continuada obtidos,
por exemplo, por meio de participação em cursos, em
reuniões técnicas ou em atividades como professor em
universidades, entre outras previstas em lei. Anualmente, é
necessário demonstrar o cumprimento das horas sob pena
de ter o registro no CNAI cancelado.



Auditoria Externa no Brasil

A importância das normas

Desde 2010, o Brasil adota as normas internacionais de
auditoria e contabilidade: as International Standards on
Auditing (ISA, em inglês), aqui denominadas Normas
Internacionais de Auditoria; e as International Financial
Reporting Standards (IFRS, em inglês), aqui conhecidas como
Normas Internacionais de Contabilidade. As normas são
emitidas, respectivamente, pela International Accounting
Standards Board (Iasb) e pela International Federation of
Accountants (Ifac).
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NORMAS DE AUDITORIA
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NORMAS DE AUDITORIA



Princípios éticos do auditor

A NBC PG 100 estabelece os seguintes princípios éticos que o auditor
independente é requerido a cumprir:

(a) integridade;
(b) objetividade;
(c) competência e zelo profissionais;
(d) sigilo profissional; e
(e) comportamento profissional.

A NBC PG 200 descreve como os conceitos da NBC PG 100 se aplicam em
certas situações para profissionais da contabilidade que atuem como auditor
independente, incluindo a independência. Essas normas profissionais
definem a independência como abrangendo tanto a independência de
pensamento quanto a independência na aparência. A independência garante
a habilidade de formar uma conclusão de asseguração sem ser afetado por
influências que possam comprometer essa conclusão. A independência
aprimora a habilidade de agir com integridade, ser objetivo e de manter
atitude de ceticismo profissional.



Princípios éticos do auditor – Ceticismo Profissional

O ceticismo profissional é a postura que inclui estar alerta a, por exemplo:

• evidência inconsistente com outras evidências obtidas;

• informações que geram dúvidas quanto à confiabilidade de documentos e 
respostas a indagações que serão usadas como evidências;

• circunstâncias que sugerem a necessidade de procedimentos adicionais 
àqueles requeridos pelas normas de asseguração; e

• condições que podem indicar distorções.



Princípios éticos do auditor – Ceticismo Profissional

Manter o ceticismo profissional durante o trabalho é necessário, por 
exemplo, para reduzir o risco de:

• negligenciar circunstâncias incomuns;

• generalização excessiva ao tirar conclusões a partir das observações; e

• usar premissas inapropriadas ao determinar a natureza, a época e a 
extensão dos procedimentos e avaliar os seus resultados.

O ceticismo profissional é necessário para a avaliação crítica das evidências.
Isso inclui questionar as evidências inconsistentes e a confiabilidade de
documentos e repostas a indagações. Também inclui a consideração da
suficiência e a adequação das evidências obtidas à luz das circunstâncias.
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Princípios éticos do auditor – Julgamento Profissional

O julgamento profissional é essencial para a condução apropriada do trabalho de
asseguração. Isso porque a interpretação de requerimentos éticos e normas de
asseguração relevantes e as decisões necessárias durante o trabalho não podem
ser tomadas sem a aplicação de treinamento, conhecimento e experiência
necessária aos fatos e circunstâncias. O julgamento profissional é necessário,
particularmente, para decisões sobre:

• a materialidade e o risco do trabalho;
• a natureza, a época e a extensão dos procedimentos usados para atender
aos requerimentos das normas de asseguração relevantes e obter evidências;
• avaliar se foram obtidas evidências apropriadas e suficientes e se algo mais
precisa ser feito para alcançar os objetivos das normas de asseguração aplicáveis.
Especificamente, no caso de trabalho de asseguração limitada, o julgamento
profissional é requerido ao avaliar se um nível significativo de asseguração foi
obtido;
• no caso do trabalho direto, aplicação dos critérios ao objeto, e caso o
auditor selecione ou desenvolva o critério, a sua seleção ou seu
desenvolvimento. No caso de trabalho de atestação, avaliar tais julgamentos
executados por terceiros;
• as conclusões apropriadas com base nas evidências obtidas.



Princípios éticos do auditor – Julgamento Profissional

A principal característica do julgamento profissional esperada do auditor
independente é que ele seja exercido por auditor cujo treinamento,
conhecimento e experiência auxiliaram no desenvolvimento das
competências necessárias para alcançar julgamentos razoáveis.

O exercício do julgamento profissional, em qualquer caso particular, é com
base nos fatos e circunstâncias que são conhecidos pelo auditor
independente. A consulta em questões difíceis ou controversas durante o
curso do trabalho, quer dentro da equipe de trabalho, quer entre a equipe
de trabalho e outros com nível apropriado, dentro ou fora da firma, auxiliam
o auditor independente a exercer julgamentos razoáveis.

O julgamento profissional deve ser exercido durante todo o trabalho. O
julgamento profissional não deve ser usado como justificativa para decisões
que não são, de outra forma, suportadas pelos fatos e circunstâncias do
trabalho ou por evidências apropriadas e suficientes.



Trabalhos de Asseguração

O Trabalho de asseguração é o trabalho no qual o auditor independente visa
obter evidências apropriadas e suficientes para expressar sua conclusão, de
forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos sobre o resultado
da mensuração ou avaliação do objeto, de acordo com os critérios que sejam
aplicáveis.

O resultado da mensuração ou avaliação do objeto é a informação que resulta da 
aplicação do critério ao objeto. Por exemplo:

• Demonstrações contábeis (resultado) resultam da mensuração da posição 
patrimonial e financeira da entidade, do desempenho e dos fluxos de caixa 
(objeto) ao aplicar a estrutura de relatórios financeiros aplicáveis (critério).

• Conclusão sobre a eficácia do controle interno (resultado) decorre da avaliação 
da eficácia do processo de controle interno da entidade (objeto) ao aplicar os 
critérios aplicáveis.

• Mensurações de desempenho específicas à entidade (resultado) decorrem da 
mensuração de vários aspectos de desempenho (objeto) ao aplicar as 
metodologias de mensuração aplicáveis (critério).



Trabalhos de Asseguração - BHTRANS

Os trabalhos de asseguração efetuados pela Maciel Consultores foram para
as seguintes etapas:

• Verificação Independente das Receitas, Investimentos e Custos dos
Consórcios a qual foi utilizada a NBC TO 3000, já concluída em fase de
revisão pela BHTRANS;

• Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e das
Demonstrações Financeiras das quatro concessionárias e TRANSFÁCIL a
qual foi utilizada todas as NBCTA’s aplicáveis ao trabalho de auditoria, já
concluída em fase de revisão pela BHTRANS;



Verificação Independente (Atestação)



Verificação Independente

A norma de auditoria utilizada para esse tipo de trabalho é a NBC TO
3000 que dispõe sobre trabalhos de asseguração diferente de auditoria
e revisão.

Os trabalhos de verificação independente (trabalhos de atestação) é o
trabalho no qual o profissional que executa esse trabalho de
mensuração ou avaliação de determinado objeto em relação aos
critérios não seja o próprio auditor independente, além dos trabalhos
diretos, nos quais o próprio auditor independente mensura ou avalia o
determinado objeto em relação aos critérios.

O trabalho de verificação independente (atestação) atua como
elemento de apoio adicional para o poder público, pois monitora o
serviço de forma a medir o desempenho da concessão através de
indicadores de desempenho e informações externas.



Verificação Independente

Os trabalhos executados para o trabalho efetuado inclui:

• aplicação do ceticismo e julgamento profissional;

• planejamento e execução do trabalho de asseguração, incluindo a
obtenção e a avaliação das evidências;

• entendimento dos sistemas de informação, do papel e das
limitações do controle interno;

• ligar a consideração da materialidade e dos riscos do trabalho à
natureza, à época e à extensão dos procedimentos;

• aplicar os procedimentos conforme for apropriado ao trabalho (que
pode incluir indagações, inspeções, recálculos, reexecução,
observação, confirmação e procedimentos analíticos); e

• práticas sistemáticas de documentação e habilidades de redação de
relatórios de asseguração.



Verificação Independente

Abaixo as técnicas utilizadas para a execução dos trabalhos de
Asseguração:

• aplicação do ceticismo e julgamento profissional;
• planejamento e execução do trabalho de asseguração, incluindo a

obtenção e a avaliação das evidências;
• entendimento dos sistemas de informação, do papel e das

limitações do controle interno;
• ligar a consideração da materialidade e dos riscos do trabalho à

natureza, à época e à extensão dos procedimentos;
• aplicar os procedimentos conforme for apropriado ao trabalho (que

pode incluir indagações, inspeções, recálculos, reexecução,
observação, confirmação e procedimentos analíticos); e

• práticas sistemáticas de documentação e habilidades de redação de
relatórios de asseguração.



Verificação Independente

Efetuamos nossos testes de verificação independente de acordo com os
arquivos e informações disponibilizada pelo SETRABH e pela BHTRANS,
de posse dessas informações elaboramos os procedimentos para a
validação e verificação dos dados da receita, custos e investimentos
com a finalidade de apurar o resultado alcançado com a prestação dos
serviços de transporte público de ônibus pelos 4 (quatro) Consórcios
Concessionários e pelo TRANSFÁCIL, considerando-se os recursos
efetivamente disponibilizados pelas Concessionárias.

Abaixo relacionamos o resumo dos testes efetuados para verificação
dos dados de receita, investimentos e custos e os respectivos resultados
para cada procedimento:



Verificação Independente

Para todos os testes efetuados concluímos que as divergência encontradas são
imateriais e representam em torno de 0,23% da Receita Tarifária e a mesma foi
justificada pelas partes.



Verificação Independente

Para todos os testes efetuados concluímos que as divergência encontradas
foram corroboradas por análise após justificativa das partes.
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Para todos os testes efetuados concluímos que as divergência encontradas
foram corroboradas por análise após justificativa das partes.



Verificação Independente

Para todos os testes efetuados concluímos que as divergência encontradas
foram corroboradas por análise após justificativa das partes.



Verificação Independente

Para todos os testes descritos anteriormente concluímos que as divergência
encontradas foram corroboradas por análise após justificativa das partes.
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Verificação Independente – Conclusão e Sugestões de 
Melhorias

Com base nos procedimentos realizados e nas evidências obtidas, não temos
conhecimento de nenhuma alteração relevante que precise ser feita nos valores
apresentados para a composição das Receitas, Investimentos e Custos dos 4
consórcios e da Transfácil para os exercícios de 2013 a 2016, somente algumas
sugestões de melhoria.

Avaliar a possibilidade de adequação, a cada reajuste salarial, das proporções de
salários, encargos e benefícios, para que a metodologia não esteja em
discordância com os valores firmados nos acordos coletivos;

Padronização das demonstrações financeiras, especificando em contas separadas
os valores relacionados ao contrato de concessão, o que facilitará o
acompanhamento e a apuração dos futuros resultados, possibilitando assim
verificar a existência ou não de desequilíbrio econômico. (Ao lado apresenta-se
um exemplo das principais contas que devem constar no balancete padrão);

Realizar a extração dos custos operacionais correlacionando os padrões dos
veículos e o tipo de serviço;



Verificação Independente – Conclusão e Sugestões de 
Melhorias

Realizar o controle mensal do gasto de combustível incorrido com o centro de 
custo para o contrato de concessão identificando a conta específica dentro do 
balancete mensal analítico;

Verificar e consolidar todas as extrações mensais realizadas pelo SETRABH e pela 
BHTRANS de forma a checar se os valores informados estão de acordo e se as 
premissas estão sendo uniformemente utilizadas;

Com base na metodologia e pesquisa de atualização dos coeficientes de consumo 
de combustível realizada pela BHTRANS em 2006 realizar uma nova pesquisa para 
obtenção de coeficientes de consumo atualizados junto ao SETRABH nas garagens 
das empresas;



Análise detalhada dos respectivos 
Balanços Patrimoniais e das 
Demonstrações Financeiras 



Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras 

Este trabalho consiste em uma auditoria contábil das Demonstrações Financeiras das
quatro concessionárias e TRANSFÁCIL referentes ao período de 2013 a 2016, no qual
são efetuados testes para saber a adequação das demonstrações financeiras acima
referidos estão de acordo com as normas contábeis adotadas no Brasil.

O trabalho de auditoria é realizado com base nas orientações descritas nas normas de
auditoria elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. E estão disponíveis
no site: https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-
auditoria-independente/

A Auditoria é planejada em fase as quais serão descritas a seguir:



Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras 



Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras 

 Executar procedimentos de conclusão
 Realizar avaliação das demonstrações contábeis e das divulgações

Conclusão4

 Planejar procedimentos substantivos
 Executar procedimentos substantivos
 Considerar se as evidências de auditoria são suficientes e apropriadas
 Concluir sobre as questões contábeis críticas

Testes Substantivos3

 Entender as atividades de contabilidade e de preparação de demonstrações contábeis.
 Avaliar a concepção e implementação de controles selecionados.
 Testar a eficácia operacional dos controles selecionados.
 Avaliar os riscos de controle e risco de erros significativos.

Avaliação de 
Controles

2

 Executar procedimentos de identificação e avaliação de riscos.
 Determinar a estratégia de auditoria e identificar assuntos críticos de contabilidade.
 Determinar a abordagem de auditoria pretendida.

Planejamento1

Decisão preliminar sobre abordagem nos controles ou abordagem 
substantiva para cada objetivo de auditoria.x

Confirmar decisão sobre abordagem nos controles ou abordagem 
substantiva para cada objetivo de auditoria.

1

2

1 2



Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras - Planejamento

Para efetuarmos o planejamento de auditoria devemos levar em
consideração as seguintes normas de auditoria:

• NBC TA 300 – Planejamento;
• NBC TA 315 – Avaliação de Riscos;
• NBC TA 320 – Materialidade.

O Planejamento não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo
contínuo e iterativo, que muitas vezes começa logo após (ou em conexão
com) a conclusão da auditoria anterior, continuando até a conclusão do
trabalho de auditoria atual.

Entretanto, o planejamento inclui a consideração da época de certas
atividades e procedimentos de auditoria que devem ser concluídos antes da
realização de procedimentos adicionais de auditoria.



Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras - Planejamento

O planejamento inclui a necessidade de considerar, antes da identificação e 
avaliação pelo auditor dos riscos de distorções relevantes, aspectos como:

(a) os procedimentos analíticos a serem aplicados como procedimentos
de avaliação de risco;
(b) obtenção de entendimento global da estrutura jurídica e o ambiente 
regulatório aplicável à entidade e como a entidade cumpre com os 
requerimentos dessa estrutura;
(c) a determinação da materialidade;
(d) o envolvimento de especialistas;
(e) a aplicação de outros procedimentos de avaliação de risco.
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Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras – Planejamento

Materialidade (NBC TA 320) - o valor ou valores fixados pelo auditor,

inferiores ao considerado relevante para as demonstrações

contábeis como um todo, para adequadamente reduzir a um nível

baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não

detectadas em conjunto excedam a materialidade para as

demonstrações contábeis como um todo.



Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras – Planejamento

Materialidade

Ao estabelecer a estratégia global de auditoria, o auditor deve
determinar a materialidade para as demonstrações contábeis
como um todo.

O auditor deve revisar a materialidade para as demonstrações
contábeis como um todo (e, se aplicável, o nível ou níveis de
materialidade para classes específicas de transações, saldos
contábeis ou divulgações) no caso de tomar conhecimento de
informações durante a auditoria que teriam levado o auditor a
determinar inicialmente um valor (ou valores) diferente.



Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras – Planejamento

Materialidade

Existem dois níveis de materialidade a serem considerados -
materialidade global e materialidade específica.

Materialidade Global (para as Demonstrações Contábeis
como um Todo)

A materialidade para as demonstrações contábeis como um
todo (materialidade global) é baseada no julgamento
profissional do auditor sobre o valor mais alto de distorções
que poderia estar incluído nas demonstrações contábeis sem
afetar as decisões econômicas tomadas por um usuário das
demonstrações contábeis.



Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras – Planejamento

Materialidade

A materialidade global é baseada nas necessidades de
informações financeiras comuns de diversos usuários como um
grupo. Consequentemente, não é considerado o possível efeito
de distorções sobre usuários individuais específicos, cujas
necessidades podem variar significativamente.

Materialidade Específica (Nível ou Níveis de Materialidade para
Classes Específicas de Transações, Saldos Contábeis ou
Divulgações)

Em alguns casos, pode haver a necessidade de identificar
distorções de valores inferiores ao da materialidade global que
afetariam as decisões econômicas de usuários de
demonstrações contábeis.



Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras – Planejamento

Como Determinar a Materialidade

Materialidade Global

A materialidade global baseia-se nas percepções do auditor
sobre as necessidades dos usuários das demonstrações
contábeis.

Escolha do Referencial Certo para Usar Se o lucro não é uma 
medida útil (como para uma entidade sem fins lucrativos ou 
onde o lucro não seja uma base estável), considerar outras 
bases, tais como:
• de 1% a 3% das receitas ou despesas;
• de 1% a 3% dos ativos; ou
• de 3% a 5% do patrimônio líquido.



Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras – Planejamento

RISCO DE AUDITORIA

A nossa metodologia de auditoria é uma abordagem baseada em risco. Isto
significa que concentramos os nossos trabalhos de auditoria em áreas onde
identificamos riscos inerentes e trabalhamos menos em áreas avaliadas
como sendo de risco menor.

Risco de auditoria é o risco que o auditor pode sem perceber, falhar em
modificar sua opinião apropriadamente nas demonstrações contábeis que
podem estar com erros materiais.

É a possibilidade de o auditor vir a emitir uma opinião tecnicamente
inadequada sobre as demonstrações contábeis significativamente incorretas.



Análise detalhada dos respectivos Balanços Patrimoniais e 
das Demonstrações Financeiras – Planejamento

Risco de auditoria tem três componentes:

Risco Inerente (RI): o risco de que a área a ser auditada, ou postulados estão
com erros ou irregularidades materiais. É o risco relacionado à atividade
econômica em que a empresa opera;

Risco de Controle (RC): o risco de que um erro não seja prevenido ou
descoberto e corrigido tempestivamente;

Risco de Detecção (RD): o risco de que procedimentos de auditoria não
identifiquem o erro.

Há uma relação fixa entre as partes que compõem o risco de auditoria (RA)
que pode ser representado como segue:
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Através da nossa abordagem de auditoria, determinamos e administramos 
cada elemento de risco de auditoria como segue:
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Materialidade Utilizada para os trabalhos 

Entidade Percentual Utilizado

Transfácil 1% do Ativo

Consórcios (BHLeste, 
Pampulha, Dom Pedro II e 
DEZ)

1% do Ativo
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Riscos significativos

de auditoria
Estimativas significativas Áreas/Contas significativas

Abordagem de 

Controles

 Adiantamento a 
Consorciadas/Comercializa
ção: 

- Risco de repasse e baixas 
dos valores registrados nas 
vendas.

 Outorga

- Risco de Calculo incorreto e 
não pagamento das 
mesmas.

 Conta Corrente - Passivo: 

. Risco de não registrar o valor 
de cada consórcio 
corretamente.

 Provisões para 
Contingencias

 Disponível

 Aplicação Financeira

 Imobilizado

 Intangível - Software

 Credores Diversos

 Receitas - Resultado

 Despesas - Resultado

 Transação com partes 
relacionadas.

Não aplicável

TRANSFÁCIL
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Riscos significativos

de auditoria
Estimativas significativas Áreas/Contas significativas

Abordagem de 

Controles

 Depósitos Compulsórios –
FGE/Outras Obrigações: 

- Risco dos valores estarem 
em desacordo com o 
registrado no Banco.

 Empréstimos a receber

- Risco de Realização dos 
valores.

 Provisões para 
Contingencias

 Disponível

 Despesas Antecipadas

 Receitas - Resultado

 Despesas - Resultado

 Transação com partes 
relacionadas.

Não aplicável

CONSÓRCIOS Consórcios (BHLeste, Pampulha, Dom Pedro II e DEZ)
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Principais pontos de melhoria encontrados com relação aos procedimentos 
de auditoria efetuados:

 TRANSFÁCIL

• Realizar periodicamente as conciliações bancárias;

• Realizar análises contábeis para todas as contas do balanço;

• Realizar Impairment e revisão da vida útil do imobilizado;

• Baixar o saldo de software para a despesa;

• Transferência do saldo de outorga para os consórcios;

• Baixar a Outorga já quitada do Passivo;

• Não validamos as contas de Comercilização e Contas Correntes em sua 
plenitude, pois diferenças acimas da materialidade 
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Principais pontos de melhoria encontrados com relação aos procedimentos 
de auditoria efetuados:

 CONSÓRCIOS:

• Ausência dos extratos do FGE impossibilitando a análise da conta;

OBS: CABE RESSALTAR QUE OS RELATÓRIOS CIRCUNSTANCIADOS EMITIDOS 
COMO MINUTA E OS PONTOS DESCRITOS ACIMA PODEM SOFRER 
ALTERAÇÕES.



shaila.silva@macielauditores.com.br

Obrigado!

CONTATO


