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A globalização e avanço das tecnologias fizeram com que as empresas se adequassem às 

necessidades de seus clientes, deste modo, o mercado bancário, assim como os outros 

mercados, tendeu a essa expansão por meio, por exemplo, da criação dos bancos digitais, que 

realizam os mesmos serviços que os bancos tradicionais, porém de forma mais ágil. Neste 

cenário, o relatório do auditor independente acerca desses bancos demonstra a credibilidade 

de sua posição financeira e patrimonial para seus stakeholders. Portanto, conhecer esses 

relatórios torna-se fundamental para a confiabilidade das informações transacionadas nesse 

mercado.  Deste modo, o presente estudo tem como objetivo analisar a estrutura dos relatórios 

emitidos pela auditoria externa nos bancos digitais do Brasil no período de 2016 a 2018, para 

alcançar o objetivo serão apresentados os fatores que justificam a opinião dos auditores 

independentes acerca das demonstrações contábeis e serão agrupados os principais assuntos 

por firma de auditoria de modo a verificar se houve mudança significativa dos principais 

assuntos de auditoria na apresentação das demonstrações contábeis. Para realizar o estudo 

pautou-se em uma pesquisa descritiva quanto ao objetivo, de abordagem qualitativa e análise 

documental para examinar os relatórios emitidos pelos auditores sobre as demonstrações dos 

bancos digitais para justificar cada um desses posicionamentos por parte dos auditores 

independentes por meio da análise de conteúdo. Os relatórios de auditoria e as demonstrações 

contábeis serão solicitados via e-mail dos bancos selecionados na análise. Como resultados 

pretendidos, espera-se que as análises verificadas demonstrem a fundamentação dos auditores 

para emissão de opinião modificada ou não modificada para essas empresas, bem como 

compreender a estrutura apresentada nestes relatórios, tendo em vista a sua peculiaridade em 

relação aos bancos tradicionais existentes no país. 
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