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RESUMO 

 

Sucessivas mudanças e constantes demandas do trabalho de auditoria trazem aos auditores a 

necessidade de rever constantemente seus procedimentos e deliberações, o que lhes 

impulsiona a buscar informações atuais em uma das fontes mais confiáveis e práticas: 

periódicos especializados.  Nesse contexto, foi levantado o interesse de analisar a importância 

dada à publicação de artigos sobre Auditoria Contábil por periódicos partindo de 

levantamentos efetuados na Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) 

referentes ao período de 2008 a 2014. Para a análise foi realizado um estudo bibliométrico dos 

dados com abordagem quantitativa, mostrando nas variáveis os números de artigos publicados 

por ano, de autores citados nos artigos e de obras mais citadas; e qualitativa cuja análise do 

conteúdo validou a importância do trabalho de auditoria dentro das diversas organizações. O 

resultado desta análise demonstrou que a REPeC publicou um número pequeno de artigos 

voltados para o tema auditoria se comparado ao número de artigos publicados no período 

definido e que há um grande espaço para estudo e publicações de trabalhos voltados para este 

tema no Brasil, apesar de haver uma vasta e atualizada literatura para base de pesquisas.  
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Área temática: Pesquisa em Contabilidade. 

 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O desenvolvimento econômico dos países, o crescimento das empresas e a expansão 

das atividades produtoras, que geraram uma crescente complexidade na administração dos 

negócios e de práticas financeiras, causaram a evolução da contabilidade e, 

consequentemente, da auditoria. No Brasil, a vinda de empresas estrangeiras para o país, bem 

como a injeção de capital estrangeiro nas empresas brasileiras e a evolução do mercado de 

capitais, exigiram a opinião de um profissional que confirmasse a qualidade das informações 

prestadas pelas empresas, o correto cumprimento das metas, a aplicação do capital investido 

de forma lícita e o retorno do investimento, o que ocasionou o desenvolvimento da atuação do 

auditor. 

No mundo globalizado, as organizações atuais requerem um profissional de auditoria 

apto a lhe oferecer informações, garantir o perfeito funcionamento dos seus controles e o 

cumprimento das obrigações legais, tudo isso com base em conhecimentos amplos e 

atualizados. Estas mudanças requerem que os profissionais estejam adaptados às sucessivas 

mudanças e constantemente repensem seus métodos e propósitos, o que lhes demanda a busca 

contínua de informações que atualizem seu conhecimento e prática e os ateste cada vez mais 

como um profissional que agregue valor à empresa. 

Os profissionais de contabilidade/auditoria que se mantém atualizados frente às 

constantes informações referentes à sua área de atuação utilizam diferentes fontes para 

obtenção de conhecimento, sendo um deles a leitura de periódicos especializados que, através 

de suas publicações, trazem notícias, novidades e aplicabilidades para sua atuação. Frente a 

esta realidade surge o interesse de verificar a quantidade e a qualidade das informações 

disponibilizadas em periódicos específicos referentes ao tema „Auditoria Contábil‟.   

Este trabalho identifica variáveis quantitativas e qualitativas dos artigos publicados no 

periódico REPeC dentro do período 2008 a 2014 referentes à auditoria, utilizando para este 

fim a metodologia da bibliometria para demonstrar números de artigos publicados por ano, de 

autores que trataram sobre o assunto, de autores citados nos artigos, de tipos de pesquisas 

mais utilizados, bem como sua importância e aplicabilidade na área Contábil.  

Para isso, os artigos publicados pela REPeC, que abordam o tema escolhido no 

período determinado, foram estudados com o objetivo de verificar a importância dada pela 

revista ao tema frente às necessidades de atualizações e remodelagem apresentadas pelo 

trabalho diário de um auditor contábil.  

Dentre as diversas áreas de atuação do contador, a auditoria vem experimentando 

excepcional desenvolvimento quer no plano prático, quer no plano teórico. Tendo como 

objetivo expressar opinião sobre a propriedade das demonstrações financeiras e contábeis que 

representam a posição patrimonial, contábil e financeira de empresa auditada, o profissional 

desta área precisa estar sempre preparado para atender as exigências do mundo globalizado. 

Para tanto, é necessário buscar constante atualização e normalmente utiliza-se de periódicos 

especializados para manter-se informado. 

A ciência tem como objetivo a produção de conhecimentos e mantém o compromisso 

de publicá-los para que a sociedade científica saiba dos resultados alcançados pela pesquisa 

realizada, sejam eles conclusivos ou parciais. Uma das formas mais utilizadas para tais 

publicações consiste na utilização de revistas específicas, que se mostram confiáveis e mais 

dinâmicas como via de transmissão das informações alcançadas. 

 Observando-se, neste caso, a constante busca de informações pelos profissionais de 

auditoria em revistas especializadas visando um conhecimento rápido e de aplicação imediata 

e a confiabilidade das publicações em tais revistas, foi considerada como relevante a questão: 

qual é a importância dada ao tema Auditoria Contábil por um periódico especializado na área 

contábil? Portanto, esse trabalho teve como objetivo identificar a importância dada ao tema 



 

 

 

Auditoria Contábil pela revista REPeC através de estudo bibliométrico realizado nos artigos 

publicados pelo periódico entre 2008 e 2014.  

Este trabalho visa mostrar a importância dada ao tema Auditoria Contábil pela revista 

REPeC por meio de análise dos artigos referentes ao tema publicados no período de 2008 a 

2014 com a finalidade de caracterizar tais artigos através de estudos bibliométricos e construir 

referencial teórico sobre o tema Auditoria. Para tanto, este trabalho é considerado de cunho 

exploratório, pois, segundo Gil (2008, p.43), proporciona maior conhecimento acerca do 

assunto para o pesquisador permitindo-lhe formular problemas mais precisos ou criar 

hipóteses a serem pesquisadas em estudos posteriores.  

No que se refere à abordagem, esta é uma pesquisa considerada como quantitativa, 

pois, de acordo com Godoy (1995, p.58), permite traduzir em números opiniões e informações 

de modo a classificá-las e analisá-las, tudo à luz de métodos e técnicas estatísticas.   

Segundo Fonseca (2002, p. 20): 
A pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 

positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base na 

análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e 

neutros. 

Assim, esta pesquisa tem por fim enumerar estatisticamente os eventos estudados 

buscando melhor compreensão sobre o tema abordado para alcance dos objetivos definidos. 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa pode ser classificada como 

bibliográfica e documental.  É considerada como bibliográfica por utilizar “[...] fontes 

constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos 

localizados em bibliotecas [...]” (FONSECA, 2002, p.32) e, também como documental porque 

“[...] recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: 

tabelas estatísticas, jornais, revistas [...]” (FONSECA, 2002, p.32), uma vez que se utiliza de 

artigos publicados por revista periódica específica. 

Neste trabalho foi utilizada a análise documental como instrumental técnico para a 

coleta de dados com vista na construção de uma resposta à questão levantada.  Considerada 

como muito próxima da análise bibliográfica por trilhar os mesmos caminhos, a análise será 

considerada como documental devido à característica da fonte utilizada para a elaboração do 

trabalho (artigos publicados na REPeC). 

Para a coleta de dados, visando à análise documental de um estudo por amostragem de 

artigos da REPeC sobre auditoria, foram utilizadas duas técnicas que se complementaram para 

o alcance dos objetivos definidos: análise bibliométrica e análise de conteúdo. 

Seguindo a ótica de Pritchard (1969), que considera a bibliometria como “todos os 

estudos que tentam quantificar os processos de comunicação escrita” foi aplicada a análise 

bibliométrica como método matemático e estatístico para a medição da variável quantitativa 

deste estudo, bem como um exame dos números obtidos para demonstrar a variável 

qualitativa.  

Aliado à análise bibliométrica, também foi utilizada a análise de conteúdo, que 

segundo Bardin (1995, p.42) é definida como: 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 1995, P. 42, APUD ROCHA; DEUSDARÁ, 2006, ON LINE) 

 

Tomando como base os dados levantados através das análises bibliométrica e de 

conteúdo, o trabalho teve como finalidade interpretar os resultados para se chegar a uma 

conclusão admissível sobre o assunto em questão. 

Conforme Almeida (1996), a auditoria deve ser executada por profissional legalmente 

habilitado que possua competência técnica, autonomia e conhecimento atualizado das Normas 



 

 

 

Brasileiras de Contabilidade, especialmente na área de auditoria, legislação fiscal e tributária.  

No Brasil, a auditoria é uma atividade que ainda necessita de mais estudos em termos de 

técnicas, uma vez que as legislações específicas brasileiras abordam de forma menos 

aprofundada o assunto, sem definir claramente os procedimentos que os profissionais da área 

devem adotar em determinadas ocasiões de auditorias das demonstrações financeiras de 

entidades. Em contrapartida, as organizações necessitam de profissionais capacitados, o que 

faz com que a atualização seja uma constante e exija a busca de novos conhecimentos e 

formas de se trabalhar a Contabilidade, a Auditoria e a Controladoria.  

Partindo destas constatações, cria-se a necessidade de estudar a importância dada ao 

tema Auditoria por uma das formas mais utilizadas no dia-a-dia pelos estudiosos, para a 

divulgação de seus trabalhos e pelos profissionais na busca de novas informações: o periódico 

especializado. O estudo realizado por amostragem, utilizando os artigos da REPeC, busca 

verificar a quantidade e a qualidade de informações veiculadas contribuindo assim para um 

melhor entendimento da questão levantada e apontando, caso se constate baixo proveito, a 

real necessidade de elevar o valor dado ao tema Auditoria pelo meio analisado.   

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Evolução da Auditoria 
 

A contabilidade, segundo Iudícibus (2009), surgiu como uma parte do conhecimento 

humano, em função da necessidade do homem de contar seus rebanhos, resultados da pesca 

ou caça, visando garantir o lucro entre necessidade de recursos e a disponibilidade para 

subsistência. Ele afirma que a contabilidade vem se desenvolvendo com a humanidade junto 

das mudanças econômicas ocorridas e alguns estudiosos afirmam que a contabilidade existe 

desde 4.000 anos antes de Cristo quando o homem separou uma pedra para simbolizar cada 

cabeça de ovelha que possuía, realizando assim o primeiro „inventário‟. Em cada etapa da 

história da humanidade, a necessidade do homem de gerenciar os seus recursos representou 

causa para o desenvolvimento dos preceitos da contabilidade e, consequentemente, a 

crescente necessidade de verificação dos dados contabilizados exigida pelos detentores do 

poder econômico caracteriza a auditoria. 
Os imperadores romanos nomeavam altos funcionários que eram 

encarregados de supervisionar as operações financeiras de seus administradores 

provinciais e lhes prestar contas verbalmente. Na França, no século III, os barões 

tinham que realizar leitura pública das contas de seus domínios, na presença de 

funcionários designados pela Coroa. Na Inglaterra, por ato do Parlamento, o rei 

Eduardo I dava direito aos barões de nomear seus prepostos. Ele próprio mandou 

verificar as contas do testamento de sua falecida esposa. A aprovação desses 

auditores é atestada em um documento que constitui um dos primeiros relatórios de 

auditoria, denominado „probatur sobre as contas‟. (UnB, 2015, on line) 

 

Segundo Crepaldi (2006), ao final do século XVII, a Inglaterra foi o país que mais 

desenvolveu a auditoria devido ao mercantilismo que lhe permitia dominar os mares e 

controlar o comércio mantendo grandes companhias comerciais e instituindo impostos sobre 

seus lucros para desenvolver a riqueza nacional e firmar-se como uma das grandes potências 

mundiais. Porém, somente em meados dos anos 30, com a criação do Comitê May no país, a 

auditoria contábil começou a prosperar uma vez que se tornou obrigatória nas demonstrações 

financeiras das empresas com ações cotadas na bolsa de valores. Em 1934, nos EUA, as 

empresas que negociavam ações na Bolsa de Valores foram obrigadas a utilizar-se de serviços 

de auditoria para dar credibilidade às suas demonstrações financeiras após a criação da 

Security and Exchange Commission (SEC).  



 

 

 

Crepaldi (2006, on line) afirma que “no Brasil, a auditoria surgiu na época colonial 

quando o juiz era a pessoa de confiança do rei designada pela Coroa portuguesa para conferir 

o recolhimento dos tributos ao tesouro, reprimindo e punindo fraudes”. Ainda segundo 

Crepaldi (2006), a evolução da auditoria no Brasil foi influenciada por aspectos específicos 

como a vinda de filiais e subsidiárias de empresas estrangeiras; o financiamento de empresas 

brasileiras por entidades internacionais; o crescimento dos negócios junto da necessidade de 

pulverização das atividades econômicas; a evolução do mercado de capitais; a criação das 

normas de auditoria pelo Banco Central do Brasil (BACEN) em 1972, e a criação da 

Comissão de Valores Mobiliários e da Lei de Sociedades Anônimas em 1976. Todos estes 

fatos exigiram o trabalho e a opinião de um profissional que confirmasse a qualidade das 

informações financeiras prestadas pelas empresas aos seus possíveis investidores: o auditor. 

 

2.2 O papel do auditor 
 

O início da profissão de auditor data do século XVIII, onde alguns profissionais 

nomeavam-se como contadores públicos, executando um trabalho mais aprofundado do que o 

efetuado pelos contadores „comuns‟, conforme citado por Crepaldi (2006).  “No século XIX, 

aparece o perito contador cuja função básica era descobrir erros e fraudes” ocorridos nas 

organizações, afirma Crepaldi (2006, on line). A função do auditor ganhou maior importância 

devido ao desenvolvimento do capitalismo, transformando-se então em uma profissão. 

Em 1934, nos EUA, as negociações na bolsa fizeram com que a profissão do auditor 

se afirmasse e ganhasse um novo aspecto: tornou-se responsável por analisar as contas e 

emitir uma opinião adequada para os terceiros que se interessavam em aplicar recursos na 

bolsa. Para isso exigiam que as contas das empresas que ofereciam suas ações fossem 

analisadas por profissionais sem conexão com elas, ou seja, auditores independentes. 
 

Esses auditores independentes no desenrolar de suas atividades, 

necessitavam ter acesso a informações e documentos que levassem ao conhecimento 

mais profundo e análises das diferentes contas e transações. Para tanto, foram 

designados funcionários da própria empresa. Estava lançada a semente da Auditoria 

Interna, pois os mesmos, com o decorrer do tempo, foram aprendendo e dominando 

as técnicas de Auditoria e utilizando-as em trabalhos solicitados pela própria 

administração da empresa. 

As empresas notaram que poderiam reduzir seus gastos com auditoria 

externa, se utilizassem melhor esses funcionários, criando um serviço de conferência 

e revisão interna, continua e permanente, a um custo mais reduzido. Os auditores 

externos, também ganharam com isso, pois puderam se dedicar exclusivamente ao 

seu principal objetivo que era o exame da situação econômico-financeira das 

empresas. (UnB, 2015, on line) 

 

Segundo Crepaldi (2006), no Brasil em 1945, através da lei nº 7.988, foram criados os 

cursos de Ciências Contábeis (nível superior) e de Técnico (nível médio), tornando a auditoria 

uma prerrogativa do profissional da área contábil. Os trabalhos de auditoria no Brasil eram 

carentes e indispensáveis somente para a verificação administrativa e para execução de 

pareceres sobre balanços como ação formal. No final da Segunda Guerra Mundial, “os 

escritórios estrangeiros que acompanhavam a implantação de empresas no país convenceram 

o empresariado nacional sobre a importância do trabalho de auditoria”, afirma Crepaldi (2006, 

on line). Desde 1976, pela Lei nº 6.404, tornou-se obrigatório o parecer do auditor 

independente nas demonstrações contábeis das companhias abertas, o que impulsionou a 

auditoria no Brasil. 

Em linhas gerais, pode-se considerar que o papel do auditor é monitorar os dados 

econômicos registrados em demonstrações contábeis visando garantir que sejam indicados de 



 

 

 

acordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente e de acordo com as 

particularidades apresentadas.  

 

2.3 Funções da auditoria 
 

A auditoria assume cada vez mais papel preponderante no contexto administrativo das 

organizações, principalmente em virtude da atual necessidade de acompanhar a evolução 

econômica para se adaptar às novas demandas do mercado. Conforme Crepaldi (2006, on 

line), a função da auditoria vem sendo repensada, não só como instrumento para revelar erros, 

falhas e fraudes organizacionais à alta administração, mas como “instrumento fundamental 

para indicar sugestões e soluções preventivas e educativas” e, se utilizada de forma correta, 

permitir aos administradores diagnosticar problemas favorecendo a gestão, melhorando o 

desempenho de funcionários e facilitando o trabalho de auditoria “além de influenciar 

positivamente no funcionamento geral da organização”. 
Após a fundação do The Institute of Internal Auditors, em New York, a 

auditoria interna passou a ser vista de maneira diferente. De um corpo de 

funcionários de linha, quase sempre subordinados a contabilidade, pouco a pouco, 

passaram a ter um enfoque de controle administrativo, cujo objetivo era avaliar a 

eficácia e a efetividade da aplicação dos controles internos. O seu campo de ação 

funcional foi estendido para todas as áreas da empresa, e, para garantir sua total 

independência, passou a ter subordinação direta à alta administração da organização. 

(UnB, 2015, on line) 

 

Com o conhecimento da evolução dos fatos criadores do trabalho de auditoria: 

 
[...] verifica-se que esta se estabeleceu pelo exame científico e sistêmico 

dos registros, documentos, livros, contas, inspeções, obtenção de informações e 

confirmações internas e externas, sujeitos as normas apropriadas de procedimentos 

para investigar a veracidade das demonstrações contábeis e o cumprimento não 

somente das exigências fiscais como dos princípios e normas de contabilidade e sua 

aplicação uniforme. (CREPALDI, 2006, on line) 

 

Segundo o Portal de Auditoria (2015, on line), a auditoria é composta de um conjunto 

de atividades, técnicas e procedimentos utilizados por um profissional auditor numa 

organização e tem a função de verificar se as demonstrações contábeis traduzem corretamente 

a situação patrimonial, financeira e econômica de uma organização, fato este que presume 

bom conhecimento sobre a empresa em relação à natureza das operações, negócios, forma de 

organização e legislação cabível. Para o alcance deste objetivo, conforme o Portal de 

Auditoria (2015, on line), o auditor primeiramente precisa identificar as questões a serem 

analisadas e planejar o trabalho que irá executar, sempre o documentando e considerando 

todos os elementos indispensáveis para sua execução. O programa de trabalho deve ser 

detalhado de forma que seja compreensível em todos os procedimentos a serem aplicados, 

descrevendo natureza (financeira, de cumprimento ou operacional), oportunidade e duração 

do processo. 

Ainda segundo o Portal de Auditoria (2015, on line), após todo o planejamento o 

auditor prossegue com os passos de um processo de auditoria: 

 Avaliação do sistema de controle interno da(s) área(s) auditada(s); 

 Revisão analítica das contas (ativo e passivo, despesas e receitas, etc.); 

 Levantamento de dados que confirmam as informações contábeis 

contidas nas demonstrações; 

 Avaliação dos dados levantados; e 

 Emissão do parecer através de relatório de auditoria. 



 

 

 

 

É, portanto, possível considerar a auditoria como uma revisão das demonstrações 

financeiras, registros, transações de operações de uma organização realizada por contador 

com o objetivo de certificar a veracidade dos registros e facultar seriedade às demonstrações 

financeiras, bem como identificar deficiências nos sistemas de controle e apresentar sugestões 

de melhorias. 

 

2.4 Bibliometria 
 

Após conhecer funções, papéis e objetos da auditoria e considerar o objetivo principal 

deste trabalho, é imprescindível conhecer sobre a bibliometria, instrumento utilizado para 

demonstrar a importância dada ao tema Auditoria Contábil pela revista REPeC através de 

análise dos artigos referentes publicados no período de 2008 a 2014.  

A bibliometria surgiu no início do século XX em razão do meio científico sentir a 

necessidade de estudo e avaliação das atividades de produção e comunicação científica. 

Entendida como “técnica quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e 

disseminação do conhecimento científico” (ARAÚJO, 2006, p.12), a bibliometria tem como 

conceito mais utilizado o definido por Pritchard (1969) e complementado por Guedes e 

Borschiver (2005, p.2) ao afirmarem ser um “conjunto de leis e princípios empíricos que 

contribuem para estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da Informação”. 

A ciência da bibliometria ficou conhecida a partir de 1922 quando E. Wyndham 

Hulme usou o termo bibliografia estatística no sentido de esclarecer processos científicos e 

tecnológicos por meio da contagem de documentos, mas este termo, segundo autores que se 

dedicavam ao assunto, não era de todo suficiente e por isso foi pouco usado. Em 1934, criado 

por Paul Otlet através do Tratado da Documentação, o termo bibliometria surgiu pela primeira 

vez, mas consolidou-se em 1969 com Allan Pritchard em seu artigo „Bibliografia Estatística 

ou Bibliometria‟ onde observou a literatura como elemento importante no processo de 

disseminação do conhecimento e que as características de um artigo ou de um livro, por 

exemplo, poderiam ser analisadas estatisticamente.   

Seu desenvolvimento mais expressivo se deu com a elaboração das principais leis 

bibliométricas: medição da produtividade de cientistas de Lotka (1926), lei de dispersão do 

conhecimento científico de Bradford (1934) e a distribuição e frequência de palavras em um 

texto de Zipf (1949). Conforme descrito por Araújo: 
Inicialmente voltada para a medida de livros (quantidade de edições e 

exemplares, quantidade de palavras contidas nos livros, espaço ocupado pelos livros 

nas bibliotecas, estatísticas relativas à indústria do livro), aos poucos foi se voltando 

para o estudo de outros formatos de produção bibliográfica, tais como artigos de 

periódicos e outros tipos de documentos, para depois ocupar-se, também, da 

produtividade de autores e do estudo de citações (ARAUJO, 2006, p. 12-13). 

Segundo Araújo (2006), a bibliometria baseia-se na aplicação de técnicas estatísticas e 

matemáticas para realizar uma análise quantitativa da informação quando busca traçar 

características da literatura e de outros meios de comunicação. Ele afirma que a bibliometria 

utiliza-se mais de métodos quantitativos do que discursivos quando descreve que “a utilização 

de métodos quantitativos na busca por uma avaliação objetiva da produção científica é o 

ponto central da bibliometria” (ARAÚJO, 2006, p.12) e reafirma citando Price (1976): 
Deixando de lado os julgamentos de valor, parece clara a importância de se 

dispor de uma distribuição que nos informe sobre o número de autores, trabalhos, 

países ou revistas que existem em cada categoria de produtividade, utilidade ou o 

que mais desejarmos saber.” (PRICE, 1976 p.39, APUD ARAUJO, 2006, p. 12) 

 



 

 

 

3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

A pesquisa deste trabalho baseia-se nos artigos sobre Auditoria publicados na revista 

especializada REPeC no período de 2008 a 2014, abrangendo todas as revistas editadas e 

observando todas as publicações disponíveis para consulta neste período. Tomando como 

ponto de partida a definição de Gil (2008), que afirma ser o universo de pesquisa definido 

como conjunto de elementos que possuem certas características em comum, a seleção dos 

artigos objeto deste estudo foi demarcada pela busca de artigos da REPeC que abordam o 

tema Auditoria nas diversas partes dos trabalhos (título, resumo, palavras-chave, texto, etc.). 

A partir deste aspecto, observou-se que, conforme demonstrado na Tabela 1, dentro do 

período definido foram publicados 150 artigos nas 25 revistas editadas, sendo que apenas 05 

do total de artigos estão relacionados ao tema Auditoria.  
 

Tabela 1 – Artigos publicados na REPeC de 2008 a 2014 

Ano
Revistas 

Publicadas 
Artigos publicados

Artigos que tratam de Auditoria 

Contábil

2008 3 18 1

2009 3 18 0

2010 3 18 0

2011 4 24 0

2012 4 24 0

2013 4 24 3

2014 4 24 1

Total 25 150 5  
Fonte: REPeC, 2008/2014  

 

Vale destacar que a REPeC é uma revista específica sobre Contabilidade, portanto 

trata de temas voltados para esta ciência, de onde, na fase de coleta de dados, foram extraídos 

para análise mais aprofundada apenas os artigos inerentes ao estudo da Auditoria. Para melhor 

visualização dos dados levantados pela Tabela 1, foi elaborado o gráfico de colunas abaixo 

que permite perceber, inicialmente, que a dimensão de publicação anual de artigos relativos à 

auditoria é pequena quando comparados aos totais de artigos publicados por ano e ao número 

de revistas editadas no período estabelecido. Pode-se observar que a média de publicação é de 

1 artigo para cada 5 revistas, sendo que por ano foram editadas revistas quadrimestrais nos 

primeiros três anos e trimestrais nos quatro anos subsequentes.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tendo em vista responder ao problema abordado neste estudo, o de verificar a 

importância dada ao tema de auditoria contábil pelo periódico específico REPeC, os dados 

bibliométricos levantados apontaram que o volume de artigos na área de Auditoria em relação 

ao total de trabalhos publicados sobre  Contabilidade em geral é pequeno, como pode ser 

visualizado na Tabela 2. Pode-se verificar, de forma estatística, que do total dos 150 artigos 

publicados de 2008 a 2014, os artigos sobre Auditoria representam apenas 3%, ficando os 

demais com 97% da produção. Tais números podem ser mais bem visualizados por meio da 

Tabela 2 abaixo. 

 
Tabela 2 – Distribuição dos indicadores bibliométricos 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Contabilidade em geral 17 18 18 24 24 21 23 145

Trabalhos sobre Auditoria 1 0 0 0 0 3 1 5

Total 18 18 18 24 24 24 24 150

Área Temática
Ano

Total

 
Fonte: REPeC, 2008/2014  

 

Levando em conta o que foi demonstrado pela Tabela 2, é possível observar que, 

apesar do aumento de 12,5% (três artigos) no número de trabalhos publicados sobre Auditoria 

no ano de 2013, em quatro dos sete anos analisados não houve nenhuma publicação sobre o 

tema. Esta observação aponta não ter havido crescimento no número de artigos publicados na 

área pesquisada, durante o período determinado como se pode observar através do Gráfico 2.  

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Artigos publicados por ano pela REPeC 

Fonte: REPeC, 2008/2014 



 

 

 

 

 

 

 

Prosseguindo com a análise, os dados expressos na Tabela 3, a seguir, permitem 

observar que, apesar do baixo número de artigos de auditoria publicados pela REPeC no 

período definido, há uma diversidade de abordagens sobre o tema tratado que demonstram a 

sua relevância para as organizações, apesar de não apresentarem temas de conteúdos mais 

técnicos. Nesta tabela são demonstrados dados específicos de cada artigo analisado, 

permitindo verificar de forma sintética o número considerável de autores, a distância entre as 

datas das publicações e o foco de cada artigo. Para conhecer o conteúdo de cada um dos 

artigos em sua íntegra é possível visualizá-los através de endereço eletrônico a seguir: 

<http://www.repec.org.br/index.php/repec/issue/archive> . 

 
Tabela 3 - Artigos sobre auditoria publicados pela REPeC em 2008/2014 

Artigo  Publicação Autor(es) Nº Autor(es) Foco do artigo

Processo de formação da opinião

do auditor a partir da suficiência e

Propriedade da prova

mai/ago 2008      v. 

2, n. 2, art. 1, p. 1-17
Erivan Ferreira Borges 1

Opinião do auditor  como um ato de 

poder capaz de influenciar a tomada 

de decisão por parte de usuários 

internos e externos; prova auditorial 

como principal elemento do processo. 

O Papel do Conselho de

Administração na Contratação da

Empresa de Auditoria: Evidências

Empíricas no Brasil

jul/set 2013            

v. 7, n. 3, art. 5, p. 

291-304

Kadija Celante Pizett                    

Fábio Moraes da Costa
2

Como a estrutura de governança 

corporativa influencia a contratação 

do auditor, ampliando o 

entendimento do papel do conselho 

de administração no monitoramento e 

controle das companhias abertas 

brasileiras. 

Relação entre Qualidade da

auditoria e Conservadorismo

Contábil nas Empresas Brasileiras, 

jul/set 2013  v. 7, n. 

3, art. 6, p. 305-327

Iana Izadora Souza Lapa de 

Melo Paulo                               

Paulo Roberto Nóbrega 

Cavalcante                                         

Edilson Paulo

3

Verificar a influência de diversas 

características da qualidade da 

auditoria sobre a qualidade da 

informação contábil, esta mensurada 

pelo conservadorismo.

Caracterização Proposta para o

Comitê de Auditoria no Código de

Governança Corporativa do Brasil

e de Outros Países 

out/dez 2013    v.7, 

n. 14, art. 5, p. 407-

423

Ilse Maria Beuren                               

Simone Nass                                               

Viviane Theis                                

Paulo Roberto da Cunha

4

Criação  do Comitê de Auditoria para 

dar suporte ao Conselho de 

Administração

Avaliação Ambiental Estratégica e

Auditoria Contábil Ambiental

como Instrumentos para a

Otimização da Política Pública

Ambiental no Brasil

jan/mar 2014     v.8, 

n.1, art. 4, p.54-72

Gardênia Maria Braga de 

Carvalho                                               

Maria do Socorro Lira 

Monteiro 

2

Importância da auditoria contábil 

ambientalnpara mitigação de riscos 

na implantação de uma empresa

 

Gráfico 2 – Artigos publicados sobre Contabilidade em Geral X Auditoria 

Fonte: REPeC, 2008/2014 



 

 

 

Fonte: REPeC, 2008/2014 

 

Os artigos publicados no período analisado são predominantemente estudos do tipo 

descritivo, conforme visualização proposta no próximo gráfico que demonstra aspectos 

metodológicos da pesquisa. Pode-se observar que 80% dos artigos publicados sobre Auditoria 

baseiam-se na metodologia da pesquisa descritiva, que se caracteriza por estudar um assunto 

conhecido, visando proporcionar uma nova visão da realidade já existente, característica esta 

marcante nos artigos analisados.  Somente um dos artigos mostrou características de pesquisa 

explicativa, uma vez que, segundo Gil (2008), a pesquisa explicativa tem como principal 

objetivo a identificação de fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de 

fenômenos, sendo a que mais aprofunda no conhecimento da realidade e por isso baseia-se em 

métodos experimentais.  
 

Gráfico 3 – Classificação de artigos por tipo de pesquisa 

 
Fonte: REPeC, 2008/2014  

 

O predomínio de artigos do tipo descritivo (80%) em relação aos outros modelos de 

pesquisa (exploratório e explicativo), no universo deste trabalho, pode ser justificado pelo fato 

de, no Brasil, a Auditoria, como parte da ciência da Contabilidade, ainda ser pouco 

desenvolvida em termos técnicos e apresentar abordagem mais superficial contrapondo ao 

fato de as organizações requisitarem cada vez mais profissionais capacitados.  

Considerando os autores dos artigos analisados, conforme informações contidas nos 

próprios artigos da REPeC, observou-se que a grande maioria possui formação na área 

Contábil e possuem Doutorado, além daqueles formados em áreas afins que também 

apresentam os níveis de Mestrado e Doutorado, conforme demonstrado na Tabela 4. Somente 

um dos autores apresenta o nível de Bacharelado, mas é formado em Ciências Contábeis e um 

deles é Mestre em área distinta. Este fato mostra que há interesse por parte dos pesquisadores 

graduados em Ciências Contábeis, Administração e Economia em trabalhar no tema de 

auditoria contábil. 

 
 



 

 

 

 

Tabela 4 - Área e nível de formação dos autores dos artigos  

Autores Área Nível Formação

Erivan Ferreira Borges Administração Mestrado

Kadija Celante Pizett                    Administração Mestrado

Fábio Moraes da Costa Ciências Contábeis Doutorado

Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante              Ciências Contábeis Doutorado

Edilson Paulo Ciências Contábeis Doutorado

Ilse Maria Beuren Ciências Contábeis Doutorado

Paulo Roberto da Cunha Ciências Contábeis Doutorado

Iana Izadora Souza Lapa de Melo Paulo                                                        Ciências Contábeis Mestrado

Viviane Theis  Ciências Contábeis Mestrado

Simone Nass Ciências Contábeis Bacharelado

Maria do Socorro Lira Monteiro Economia Doutorado

Gardênia Maria Braga de Carvalho      Meio Ambiente Mestrado
 

Fonte: REPeC, 2008/2014 

Melhor analisando os dados da Tabela acima, é possível observar numericamente estes 

dados quando traduzidos para o Gráfico 4, conforme abaixo, onde é verificada alta 

capacitação dos pesquisadores interessados pelo estudo do tema abordado nesta pesquisa, 

principalmente os de formação em Ciências Contábeis e afins.  

 
Gráfico 4- Área e nível de formação dos autores dos artigos 
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Fonte: REPeC, 2008/2014 

 



 

 

 

Analisando obras e autores mais referenciados nos 5 artigos estudados, é observada a 

citação de 177 autores, dentre os quais 15 foram citados mais de uma vez totalizando 42 

citações e destes 4 deles tiveram uma mesma obra citada mais de 2 vezes. Estes números 

perfazem um total de 38 obras citadas mais de uma vez, sendo que a maioria destas é de 

publicação internacional, conforme exposto na tabela abaixo.  Chama atenção o fato de que 

um número mínimo de artigos, que representam 3% do universo analisado, baseia-se em um 

alto número de autores (177) e obras (188) – considerando-se parcerias de um mesmo autor 

com autores diferentes em obras distintas. 

 
Tabela 5 – Demonstrativo dos autores mais citados  

2008 2013 2014

Ball, R. 0 2 0 2 2 Internacional

Beasley, M.S. 0 2 0 2 2 Internacional

Beuren, I.M. 0 1 3 4 3 Nacional

Carcello, J.V. 0 4 0 4 3 Internacional

DeAngelo, L.E. 0 4 0 4 3 Internacional

Dechow, P.M. 0 3 0 3 2 Internacional

Defond, M.L. 0 2 0 2 2 Internacional

Dezoort, F.T. 0 2 0 2 2 Internacional

Fama, E. 0 2 0 2 2 Internacional

Ferreira, A.C.S. 0 0 3 3 3 Nacional

Francis, J.R. 0 5 0 5 5 Internacional

Gray, R. 0 0 2 2 2 Internacional

Lennox, C.S. 0 2 0 2 2 Internacional

Lopes, A.B. 0 2 0 2 2 Internacional

Tinoco, J.E.P. 0 0 3 3 3 Nacional

Total 0 31 11 42 38

Autores mais 

citados

Citações por ano Total 

citações

Nº obras 

citadas
Publicação

 
Fonte: REPeC, 2008/2014 

 

É importante, também, observar que dos autores mais citados nos artigos, 6 perfizeram 

um total de 20 obras citadas, o que representa 53% do total das mais citadas. Destas obras, 11 

delas são específicas do tema Auditoria e 09 discorrem sobre Contabilidade em geral. Todos 

estes fatos numericamente analisados levam a entender que a bibliografia que se refere ao 

tema, mesmo a não específica, é ampla para pesquisas e produções científicas, levando ainda 

em consideração o número de artigos analisados. O gráfico 5, abaixo, traz uma visão melhor 

destes números relativos às obras dos autores mais citados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E, ainda, tomando como base o número total de obras referenciadas nos 5 artigos e 

separando as que foram publicadas a partir do ano 2000, visando demonstrar um cunho de 

pesquisa mais recente, estas somam 130 obras, representando um percentual de 69% do total 

de obras referenciadas nos artigos analisados. Além disso, é possível observar através do 

Gráfico 6, que do total de obras referenciadas 38% são de origem nacional e 62% são obras 

internacionais.   

Fonte: REPeC, 2008/2014 

Gráfico 5 – Número de obras citadas por autor 

Fonte: REPeC, 2008/2014 

Gráfico 6 – Classificação de obras citadas segundo a nacionalidade 



 

 

 

 

Este alto número de obras/autores referenciados demonstra um grande crescimento de 

publicações de temas sobre auditoria e afins o que, tomando como base os números 

levantados neste estudo, torna possível afirmar que há uma vasta literatura disponível para 

trabalhos diversos que tratam o tema Auditoria e que no Brasil as obras disponíveis possuem 

um número significativo (38% conforme exemplificado acima) se for levado em conta o fato 

de que as obras internacionais (62% conforme exemplificado acima) tem origem em diversos 

países. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o objetivo de verificar a importância dada ao tema Auditoria por periódico 

especializado, este trabalho baseou-se na seleção de artigos publicados na revista a REPeC no 

período de 2008 a 2014 e que abordam o tema nas suas diversas partes (título, resumo, 

palavras-chave, texto, etc.), abrangendo todas as revistas editadas e observando todas as 

publicações disponíveis para consulta neste período. 

Depois de realizadas as análises bibliométrica e de conteúdo, a pesquisa revela que a 

REPeC, apesar de ser uma revista específica da área de Contabilidade, apresenta poucos 

artigos publicados quando se busca pelo termo Auditoria, apesar de haver um grande número 

de obras e autores referenciados. 

Levando em conta o referencial teórico levantado sobre o termo Auditoria, que 

demonstra sua importância para a governança corporativa de qualquer setor empresarial, bem 

como a constante necessidade do auditor de repensar seus métodos e propósitos que o 

impulsiona para a busca de novas técnicas e práticas, aliados ao conteúdo dos artigos que 

explanam sobre diversas características da auditoria, pode-se considerar que há um amplo 

espaço para a realização de pesquisas sobre o tema da auditoria, que apesar de possuir uma 

literatura significativa, ainda pode, principalmente no Brasil, desenvolver-se de forma 

substancial. 

Quanto aos dados bibliométricos levantados, os números indicam que apesar de haver 

bibliografia extensa para amparar as pesquisas acerca do tema auditoria, este poderá ser mais 

explorado tendo em vista que o periódico consultado, por ser específico da área contábil, usou 

apenas 3% do seu espaço para a publicação dos artigos sobre Auditoria durante o período de 

sete anos. 

Como resultado final da pesquisa, levando em conta os aspectos bibliométricos e de 

conteúdo, constata-se a necessidade de ampliar horizontes em relação aos trabalhos voltados 

para o tema auditoria e, também, o fato de que a REPeC deve conferir mais importância ao 

tema Auditoria levando em conta a necessidade de inovar e renovar apresentada pelo 

profissional, a necessidade de encontrar o auditor com expertise demandada pelas empresas e 

a valia para ciência em divulgar o resultado de seus trabalhos para se tornarem conhecidos 

pela área.  
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