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Introdução: Os processos da Revisão Analítica de Auditoria consistem na avaliação e
analise das Demonstrações Contábeis por meio de estudos da relação de aspectos
financeiros e não financeiros. Os procedimentos variam desde comparações simples
até complexos testes que envolvem relações e dados. A Auditoria atesta que as
demonstrações representem adequadamente a posição financeira e patrimonial da
organização. O exame de Revisão Analítica é executado quando nos testes aplicados
observa-se uma inconsistência de dados e, desta forma sai da análise usual de
amostragem para uma análise meticulosa, buscando provas nos registros contábeis e
nos procedimentos de auditoria.  Objetivo: O trabalho tem como objetivo geral
verificar se o procedimento da Revisão Analítica de Auditoria aponta inconformidades
nas contas relatadas nos pareceres dos auditores independentes. Metodologia: Pode-se
caracterizar a pesquisa como do tipo Descritiva. O método de abordagem da pesquisa
se classifica como Qualitativa, pois será utilizada a análise de dados e conceitos,
baseando-se em um estudo aprofundado do tema exposto de maneira que permita seu
detalhado e amplo conhecimento. Os instrumentos de pesquisa deste estudo foram
Balanços Patrimoniais e Demonstrações do Resultado do Exercício, demonstrações
retiradas do site da CVM de parecer de auditores independentes com ressalvas e
analisadas com análise de conteúdo. As Unidades de Análise foram  três empresas de
capital aberto. Resultados: Foi constatada finalidade de direcionar a auditoria,
considerando que esta se baseia nas variações apresentadas nos diversos índices
fornecidos pela analise das demonstrações financeiras, muitas vezes ampliando a base
de amostragem do auditor, onde os testes substantivos, com base em tal análise,
também são ampliados. Os resultados consistiram no levantamento e retirada de
Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício das empresas Baesa
S/A, Café Solúvel S/A e Hercules S/A – Fabrica de Talheres do site da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). Após cálculos de análise vertical, qual permite determinar
a participação relativa de cada conta, demonstrando a estrutura econômico-financeira
da empresa e análise horizontal a qual demonstra a evolução das contas patrimoniais e
de resultado, foram efetuados cálculos dos índices de liquidez, índices de atividade,
índices de endividamento, índices de lucratividade e índices de estruturas. Foram
confrontados os cálculos com os Pareces de Auditoria das empresas analisadas. Nos
itens julgados pertinentes foram levantadas informações adicionais em notas
explicativas das empresas da amostra da pesquisa. Conclusão: Verificou-se que não há
inconformidade nos pareceres de auditorias analisados.
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