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RESUMO 

 

Introdução: A auditoria é uma das áreas mais importantes da contabilidade e pode ser 

definida como o levantamento, estudo e avaliação sistemática das transações, procedimentos, 

operações e rotinas das demonstrações financeiras de uma entidade. Tem a finalidade de 

fornecer fidedignidade às demonstrações contábeis e, ao longo dos últimos anos são vastos os 

estudos científicos nas diversas áreas da temática. Sua atuação é dividida em interna à 

organização e por auditores externos. Na área acadêmica e científica existem estudos 

regulares, congressos e periódicos publicados voltados para essa área. As evidências dos 

temas publicados revelam aos profissionais quais as áreas de maior e menor interesse de 

acordo com o que pede o segmento científico. Logo, este estudo poderá ser útil para guiar e 

orientar pesquisas futuras, auxiliando na interação sobre novas temáticas e descobertas, sobre 

quais os impactos e as interpretações de novas normas, demonstrando os casos que foram 

estudados, e avaliados dentre vários outros assuntos voltados à profissão. Objetivo: O 

objetivo desse trabalho é analisar as publicações sobre a temática auditoria em uma revista 

com escopo voltado para a área. Metodologia: A metodologia utilizada foi revisão 

bibliográfica com busca e seleção na página eletrônica do periódico analisado. Foram 

selecionados e analisados 22 artigos da revista RAGC – Revista de Auditoria Governança e 

Contabilidade, dos quais alguns foram descartados por não abordarem especificamente o 

assunto do trabalho. Considerações Finais: Os assuntos abordados pelos estudos 

selecionados são de grande relevância, pois agregam conhecimento para docentes e 

pesquisadores acerca da auditoria e demais assuntos relacionados. Sob a ótica do trabalho, 

pode-se identificar que as pesquisas, no geral abordaram sobre honorários do auditor, 

impactos das alterações normativas na profissão e relevância da opinião do auditor.  Ressalta-

se que embora a revista tenha auditoria em seu escopo, a frequência de publicações sobre o 
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tema é pouco frequente. O estudo teve a intenção de mostrar artigos publicados em uma das 

únicas revistas de auditoria do país, a RAGC. Essa revista é de suma importância para a área 

contábil, apesar de não ser muito conhecida até mesmo pelos alunos do curso de ciências 

contábeis da instituição que a edita. Seu acervo conta com vários artigos voltados para 

diferentes assuntos, com resumos e textos completos e a ferramenta de busca possibilita 

pesquisas por ano, assunto e autor. 
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