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Olá!

Que bom que você baixou este nosso con-
teúdo! Isso é um sinal de que você está 
dando um passo à frente quando falamos 
em auditoria de qualidade. 

Aqui, nós reunimos as principais maneiras 
de um escritório contábil organizar sua roti-
na para auditar todos os seus clientes men-
salmente.

Boa leitura! 

Introdução

https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.linkedin.com/company/eauditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
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Profissionais das áreas contábil e fiscal vivem uma rotina muito corrida, afi-
nal, são diversas obrigações, vários arquivos e questões que envolvem pra-
zos muito curtos. 

Tempo é ouro na mão de contadores, e gerenciá-lo para que seja possível auditar todos os seus clientes 
mensalmente é tarefa árdua.

Por isso, organização é a palavra de ordem. 

A partir do momento em que um escritório consegue auditar todas as empresas as quais atende, ele garan-
te a segurança fiscal de cada uma delas. 

Existem alguns passos básicos de organização que um escritório precisa levar em consideração na hora 
planejar a auditoria de seus clientes. São eles:

PRESTE ASSESSORIA MENSAL JUNTO AOS SEUS CLIENTES

https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
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Determine a ordem das empresas 
que você vai auditar:

Um escritório de contabilidade atende a várias empresas de diferentes ta-
manhos e setores. Sem contar os diferentes arquivos a serem separados 
para a auditoria. 

Há obrigações que são específicas de uma determinada região, e o escritó-
rio precisa se organizar para saber a qual empresa compete cada obrigação. 

Portanto, você precisa saber exatamente qual a ordem de 
seus clientes que você vai aplicar a auditoria. 
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https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
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Elabore um plano de auditoria:
Um plano de auditoria é fundamental para você visualizar todas as empre-
sas que você precisa auditar. Uma sugestão é elaborar uma planilha na qual 
você irá estruturar todas as empresas que o seu escritório atende, segmen-
tando por nome, região, setor, regime de tributação, principais obrigações, 
entre outros. Estes critérios servem para facilitar o processo de seleção. 

Claro que criar uma planilha manualmente do zero vai demandar um estudo 
de todos os dados de seus clientes, e este estudo leva tempo. Como tempo 
é precioso para contadores, existem ferramentas que automatizam o plano 
de auditoria. 

O e-Auditor, uma das ferramentas da e-Auditoria, gera um 
plano de auditoria completo, e você só precisa inserir os 
dados da empresa.

*Veja, ao final deste eBook, como o e-Auditor trabalha para gerar o plano de auditoria.
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https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
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Analise qual o nível de auditoria a 
ser feita em cada empresa:
Feita a tabela e tendo todos os dados de seus clientes preenchidos, estude qual o 
nível de profundidade da auditoria que você irá realizar em cada empresa, se será bá-
sico, intermediário ou avançado.

Por exemplo: se você optar pelo nível de auditoria básico, você pode combinar aná-
lise de SPED Fiscal, EFD Contribuições, DCTF e uma obrigação estadual, como uma 
Guia de Informação e Apuração de ICMS (GIA). O único esforço que você tem é sepa-
rar estes 4 arquivos, inseri-los em um sistema de Auditoria Digital, e apertar um botão 
“Analisar”. Deste modo, o sistema irá cruzar os arquivos, apontando todas as incon-
sistências e gerando relatórios precisos. 

Em todos os níveis, um software de Auditoria Digital vai 
fornecer diagnósticos completos, e você só precisa iden-
tificar quais os arquivos são necessários. 
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https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
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Delegue ao seu time os responsá-
veis por cada auditoria:
É muito importante estabelecer critérios para determinar qual funcionário 
da sua equipe vai auditar cada cliente. Com tantos clientes a serem audita-
dos, se você não estabelecer esta divisão por critérios, pode ficar perdido na 
hora de delegar as tarefas para seus funcionários. 

Você pode, por exemplo, determinar que a Maria vai audi-
tar todas as empresas do Simples Nacional e, o João, as 
empresas do Lucro Real, categorizando pela opção tribu-
tária. 
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Programe um tempo destinado 
SOMENTE à auditoria:
Este é um fator muito importante! 

Não há como falar em organização sem falar de tempo. Tendo em vista que um escritório contábil 
exerce muitas atividades, separar um tempo que será dedicado única e exclusivamente à audito-
ria é essencial. 

No entanto, não há como generalizar, pois cada escritório atende a um 
número específico de clientes, tamanhos diferentes de clientes, entre 
outros.

Para descobrir quanto tempo o seu escritório demandaria, a solução é colocar a mão na massa e 
testar. Depois de seguir os passos 1,2,3 e 4 deste eBook, coloque a auditoria de todas as empresas 
em prática. Desta maneira, você verá quanto tempo gasta auditando todos os seus clientes e, a 
partir disso, poderá separar este período para se dedicar a isso. 

Mas lembre-se: este tempo deve ser sagrado. Marque um prazo no ca-
lendário mensal do seu escritório e siga à risca seu planejamento.
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Conclusão:
Estas dicas farão uma diferença enorme na rotina do seu escritório contábil. 

Se organizar corretamente, é possível que você ofereça uma auditoria de qualidade a todos os seus clien-
tes, garantindo a segurança fiscal de cada um deles e otimizando a sua rotina contábil.

https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
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* Gerando o Plano de Auditoria 
 no e-Auditor

Como mencionado no item 2 deste material, o e-Auditor 
possui a funcionalidade Plano de Auditoria, automa-
tizando o processo de organização das empresas para 
uma auditoria completa. 

Funciona assim:

https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria
https://www.linkedin.com/company/eauditoria/
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Primeiro, é necessário cadastrar uma empresa, inserindo os dados, 
as configurações de análises e as obrigações que aquela empresa 
entrega, como na imagem a seguir:01

https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria
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Depois que a empresa estiver cadastrada, é só ir até a 
função “Relatórios de Auditoria”, selecionar o tipo e o 
agrupamento e gerar o relatório. 

Pronto! Você tem um plano de auditoria completo e 
detalhado em mãos, podendo visualizar todas as em-
presas cadastradas, o período selecionado, as análi-
ses e o kit de arquivos necessário. Assim, fica muito 
mais fácil organizar seu escritório! 

Gostou? A e-Auditoria tem muito mais para você! 
Descubra todas as funcionalidades para organizar 
melhor a sua rotina de trabalho.
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DESCOBRIR AGORA!

https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/eauditoria
http://mkt.e-auditoria.com.br/form-teste-gratis-eauditoria
http://mkt.e-auditoria.com.br/form-teste-gratis-eauditoria


Conheça 
um pouco mais 
sobre nós!

A e-Auditoria é uma empresa nacional totalmente focada em soluções de Auditoria Eletrônica 
para minimizar os riscos fiscais. Conta com a confiança de mais de 150 mil empresas, que pro-
cessam seus arquivos contábeis, fiscais e trabalhistas todo mês com nosso sistema.

A suíte de ferramentas da e-Auditoria integra 6 soluções completas para você cuidar da saúde 
fiscal da sua empresa ou dos seus clientes!

SUÍTE DE FERRAMENTAS 



A e-Auditoria

tem mais 

conteúdo
para você! www.e-auditoria.com.br

Nós acreditamos que os profissionais 
aumentam suas chances de sucesso quando 
têm acesso à informação de qualidade. 

Por isso fique atento a todo 
conteúdo que temos a oferecer!

https://www.facebook.com/eauditoriasaas/
https://twitter.com/e_auditoria
https://www.linkedin.com/company/eauditoria
https://www.youtube.com/user/eauditoria?sub_confirmation=1

