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Critérios para contratar
auditoria externa independente
A auditoria contábil continua demonstrando ser um mercado promissor
para os contadores. Ela analisa a precisão dos registros contábeis com a
finalidade de prevenir irregularidades e fraudes dentro de uma empresa,
examinando os controles internos e o sistema financeiro da empresa. Essa é
uma atividade fundamental nas instituições.
I – O Papel da auditoria independente
A Auditoria Externa Independente reveste-se de papel fundamental para a
organização e estruturação dos processos em uma empresa. Seus
funcionários e colaboradores devem auxiliar os técnicos da auditoria
externa independente para que estes tragam para a empresa contribuições
importantes no sentido de ajudá-la a desenvolver e controlar seus negócios.
Para que isto ocorra, torna-se necessário que a organização se certifique de
que está contratando a auditoria independente certa para o objetivo, pois
confiança é uma das principais exigências para a realização dos trabalhos.
II – Fatores que devem ser observados na contratação de uma
auditoria.
O primeiro passo a ser dado para a contratação de uma auditoria independente é certificar-se de sua competência técnica. É necessário avaliar:
-Os Credenciamentos (Nacionais e Internacionais) da Auditoria Externa
Independente;
-Clientes que atestam os serviços executados;
-A estrutura mantida pela auditoria independente – qualificação e
desenvolvimento técnico contínuo de seus auditores e responsáveis
técnicos.
-A experiência profissional através dos trabalhos técnicos realizados com a
regulação da Comissão deValores Mobiliários – CVM, BACEN E SUSEP.
III –Visão do trabalho de auditoria independente
Trata-se de um trabalho complexo aplicado às diversas áreas de uma
organização, ou mesmo nela como um todo.
Em princípio, todas as empresas organizadas e comprometidas com a
segurança e eficácia organizacional devem contratar serviços de auditoria
externa independente, contribuindo, dessa forma, para o aprimoramento da
qualidade dos controles internos e demais informações.
Para isso, é essencial conhecer bem o trabalho do auditor independente
antes de contratá-lo. Dessa forma, fica mais fácil avaliar se a auditoria
independente contratada atingirá os objetivos desejados.
A relação custo-benefício do serviço de auditoria é de grande valia, devendo
estar assegurada a ambas as organizações as vantagens no valor do
relacionamento empresarial.
O menor preço como critério para definição de uma contratação de serviço
de auditoria independente pode implicar na redução no nível de qualidade
do serviço, prejudicando sobremaneira os resultados.
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