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Contexto 
 

As informações contidas nos relatórios contábeis gerados a partir de auditoria 

representam uma das principais formas de comunicação das organizações com a 

sociedade, como forma de prestação de contas da sua situação financeira. 

As informações prestadas pelas empresas em tais relatórios devem ser úteis, 

compreensíveis, oportunas e relevantes, além de terem que ser precisas, neutras e 

representativamente fiéis a realidade, segundo a IASC. 

A publicação de informações financeiras pode ser definida como sendo a 

apresentação de informação necessária para o funcionamento ótimo de mercados 

eficientes de capitais, uma vez que, essas informações são uma das principais fontes 

para que grupos de usuários se sintam motivados a investirem em determinada 

organização. 

Com a evolução da tecnologia e o crescimento das organizações, grande parte 

das empresas atuais tem suas áreas produtivas e administrativas automatizadas por 

sistemas e ambientes de tecnologia de informação. Tais ambientes se tornam cada vez 

mais críticos para estas empresas, umas vez que os mesmo armazenam e processam 

informações de suma importância. Informações estas que podem impactar as 

demonstrações financeiras. 

  Desta forma, a auditoria de sistemas se propõe a analisar tais demonstrações, 

identificando riscos, testando controles a fim de gerar um parecer sobre o 

funcionamento do ambiente de TI da organização.  

Como muitas informações prestadas pelas empresas são geradas a partir dos seus 

sistemas, a auditoria dar credibilidade sobre essas informações financeiras apresentadas 

no mercado de ações, dando mais confiança para que investidores comprem ações de 

determinadas organizações.  

 

Objetivos 
 

1- Fazer o entendimento do funcionamento do mercado de ações. 

2- Destacar a relevância da auditoria de sistemas de informação. 

3- Métodos de auditoria que evidenciam a relevância na análise dos dados 

financeiros. 

4- Utilização de conceitos de Gestão de Projetos aplicados na Gestão das 

Auditorias de SI. 

5- Apresentar referenciais metodológicos para auditoria em SI, como: CobiT, ITIL. 

6- Apresentar o processo de funcionamento de uma Auditoria de SI. 



7- Apresentar o entendimento de como a auditoria de SI pode ser importante para 

passar credibilidade da organização frente aos investidores. 

 

Cronograma 
 

 Mês 

Atividade Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1. Decisão do Tema 
                    

2. Pesquisa Bibliográfica 
                    

3. Seleção do material 
bibliográfico. 

                    

4. Leitura e Análise do material 
selecionado 

                    

5. Escrita do Trabalho 
                    

6. Apresentação Oral 
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