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RESUMO 

Melo, Priscila dos Santos Fernandes (2019). Impacto da inclusão dos Principais Assuntos de 
Auditoria na qualidade e nos honorários de auditoria das companhias de capital aberto do 
Brasil. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo. São Paulo.  

Este estudo investigou se a qualidade de auditoria aumentou após as modificações 
implementadas pela ISA 700 revisada, que obrigou a inclusão de itens como os Principais 
Assuntos de Auditoria (PAAs), considerados mais informativos aos usuários das demonstrações 
contábeis. Além disso, investigou se os custos associados à auditoria tiveram algum impacto 
devido a essas novas exigências. A verificação dos possíveis impactos na qualidade de auditoria 
foi realizada com a utilização da proxy de qualidade das demonstrações contábeis obtida por 
estimação: (i) dos accruals absolutos anormais pelo Modelo de Kothari et al. (2005) derivado 
do Modelo de Jones (1991); (ii) dos accruals absolutos anormais pelo Modelo de Dechow e 
Dichev (2002) modificado; (iii) da qualidade dos accruals das receitas de Stubben (2010) e (iv) 
do percentual de magnitude dos accruals dos fluxos de caixa de Burgstahler et al. (2006). Os 
PAAs foram considerados, pois poderiam influenciar em maior qualidade de auditoria, sendo 
mais informativos aos usuários das demonstrações contábeis, podendo inclusive influenciar em 
uma gestão menos oportunista dos resultados por parte da administração (mensurado por 
menores accruals), com resultados ainda conflitantes na literatura contábil. A abordagem 
quantitativa das estimações foi realizada com dados contábeis e de mercado das companhias de 
capital aberto do Brasil, dos períodos de 2014 a 2017. A amostra consistiu em 1.554 
observações para as quais foram coletadas, de forma manual, as informações sobre as firmas de 
auditoria responsáveis e as quantidades de PAAs divulgados que poderiam afetar a qualidade 
de auditoria. A maior parte das regressões, utilizando quatro métricas para os accruals não 
demonstrou evidências de melhoria na qualidade de auditoria após a adoção da ISA 700 
revisada. Tais métricas foram analisadas considerando: (i) Painel A, que verificou a mudança 
na qualidade de auditoria na comparação do período pré e pós adoção da norma; (ii) Painel B, 
que incluiu o número de PAAs divulgados e (iii) Painel C, que incluiu as mudanças recorrentes 
de firmas de auditoria. Para a qualidade dos accruals das receitas foi obtido resultado positivo 
e significante no nível de 5%, indicando uma possível melhora na qualidade de auditoria. Em 
contrapartida, o poder explicativo diminuiu devido à alta correlação identificada entre a variável 
de interesse e a variável de controle que indica especificamente a quantidade de PAAs 
divulgados. Os honorários de auditoria também foram coletados manualmente, sendo que não 
apresentaram alterações estatisticamente significantes na comparação do período pré e pós 
adoção dos novos requerimentos. O presente estudo amplia as discussões acadêmicas para o 
mercado de capitais brasileiro acerca das implicações da inclusão dos PAAs nos relatórios de 
auditoria, bem como, na análise dos efeitos práticos da aplicação das normas expedidas pelos 
órgãos reguladores. Além disso, essa evidência pode auxiliar no aprimoramento das normas na 
busca por maior qualidade de auditoria e das demonstrações contábeis com foco no usuário que 
almeja redução de assimetria informacional sobre a realidade econômica das companhias. 

Palavras-chave: Auditoria. Qualidade de auditoria. Honorários de auditoria. ISA. PAA. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Melo, Priscila dos Santos Fernandes (2019). Impact of the inclusion of the Key Audit Matters 
on the audit´s quality and fees of publicly traded companies in Brazil. Masters dissertation. 
College of Economics, Administration and Accounting at University of São Paulo. São Paulo. 

This study investigated whether audit quality increased after the modifications implemented by 
the revised ISA 700, which required the inclusion of items such as Key Audit Matter (KAM), 
which are considered more informative to the users of the financial statements. Moreover, it 
investigated whether the costs associated with the audit had any impact due to these new 
requirements. The verification of possible impacts on audit quality was performed using the 
quality proxy of the financial statements obtained by estimating: (i) the abnormal absolute 
accruals by Kothari’s Model (2005) adapted from the Jones’s Model (1991); (ii) abnormal 
absolute accruals by Dechow and Dichev’s Model (2002); (iii) the quality of accruals revenues 
of Stubben's Model (2010) and (iv) the percentage of magnitude of the accruals of cash flows 
of Burgstahler et al. (2006). The KAM could influence the quality of the audit, being more 
informative to the users of the financial statements and may even influence the less 
opportunistic management of the results by the administration measured by smaller accruals, 
although there are still conflicting results in the accounting literature. The quantitative approach 
in the estimates was made with accounting and market data for publicly traded companies in 
Brazil, from 2014 to 2017. The sample consisted of 1,554 observations for which the 
information about the responsible audit firms and the amounts of KAM disclosed that could 
affect audit quality were collected manually. Most of the regressions, using four accruals 
metrics, did not show evidence of improvement in audit quality after the adoption of ISA 700. 
These metrics were analyzed considering: (i) Panel A, which verified the change in audit quality 
in the comparison of the period before and after adoption of the standard; (ii) Panel B, which 
included the number of PAAs disclosed and (iii) Panel C, which included the recurring changes 
in audit firms. For the quality of revenue accruals, it was obtained a positive and significant 
result at the 5% level indicating a possible improvement in audit quality, but the explanatory 
power decreased due to the high correlation identified between the variable of interest and 
control variable that specifically indicates the amount of KAM disclosed. The audit fees were 
also manually collected and did not present statistically significant changes in the comparison 
of the period before and after the adoption of the new requirements. The present study uses the 
academic discussions for the Brazilian capital market on the implications of the inclusion of 
KAM in the audit reports, as well as on the practical effects of the application of the norms 
issued by the regulatory agencies. In addition, this evidence can help improve standards in the 
quest for higher audit quality and user-focused financial statements that aim to reduce 
informational asymmetry about the companies' economic reality. 

Key words: Audit. Audit quality. Audit fees. ISA. KAM. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1  Contextualização e problema de pesquisa 

Na legislação vigente no Brasil, as responsabilidades do auditor para o exercício 

profissional estão presentes nas Normas Brasileiras de Contabilidade - Técnicas de Auditoria 

Independente de Informação Contábil Histórica 700 (NBC TA 700), aprovada pela Resolução 

no 1.231/09 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e equivalente à International 

Standard on Auditing 700 (ISA 700), que apresenta em seu parágrafo A50 na seção “Aplicação 

e outros materiais explicativos” a seguinte afirmação em relação aos auditores:  

“Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis consolidadas. ” 

Nesse contexto, não há garantia, para investidores e usuários das demonstrações 

contábeis, de que a totalidade das informações apresentadas estão corretas. Isso porque, como 

indicado pela referida norma, o auditor deve, além do texto acima, enfatizar que houve a 

aplicação de julgamento profissional ao longo de todo processo de auditoria.  

Desde a definição dos procedimentos de auditoria aplicáveis a cada entidade, o 

julgamento profissional é exercido considerando o entendimento do negócio, setor de atuação 

e riscos envolvidos. Além disso, envolve também o entendimento dos controles internos da 

entidade e a verificação de adequação do uso das políticas contábeis por parte da administração 

e a avaliação de diversos outros aspectos, até a conclusão dos trabalhos com a menção ou não 

de ressalvas em relação ao conjunto das demonstrações contábeis apresentadas.  

Assim, o julgamento profissional faz parte do dia a dia de uma auditoria e, apesar de ser 

subjetivo, possui direcionadores claros nas normas de auditoria vigentes, indicando inclusive 

os procedimentos mínimos para obtenção da referida “segurança razoável”, sempre ressaltando 

que os testes de auditoria são realizados de forma amostral, não compreendendo a totalidade 

das operações realizadas pelas entidades.  

Mesmo considerando certa subjetividade no trabalho realizado pelo auditor 

independente, os investidores e usuários das demonstrações contábeis acreditam que a auditoria 
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tem seu valor, como apontado na pesquisa realizada em abril de 2011 pela Association of 

Chartered Certified Accountants (ACCA, 2011b). A referida pesquisa teve o objetivo de 

capturar como o valor da auditoria é percebido pelos stakeholders, comumente denominados 

investidores, que realizam o pagamento pela auditoria e para os quais os relatórios de auditoria 

são endereçados. Os resultados da aplicação de um questionário online indicaram que 90% dos 

respondentes eram investidores individuais e esses afirmaram que a forma e escopo da auditoria 

externa na atualidade tem valor principalmente porque fornecem uma opinião imparcial, 

desempenham um papel de entendimento da saúde financeira das companhias e fornecem 

confiança para as demonstrações contábeis preparadas pela administração.  

Em uma revisão sobre as inquietações após a crise financeira 2007-2008, a Association 

of Chartered Certified Accountants (ACCA, 2011a) realizou estudo sobre o valor da auditoria, 

com a aplicação de questionários a 171 analistas financeiros na Europa em 2010, conduzido 

pelo Maastricht Accounting, Auditing and Information Management Research Center (MARC). 

Os resultados apontaram que o trabalho dos auditores tem valor porque aumenta a confiança 

dos analistas na credibilidade das demonstrações contábeis. Além disso, entrevistas conduzidas 

com Chief Financial Officers (CFOs) e membros de comitês de auditoria indicaram o desejo 

em modificar o modelo de auditoria para uma abordagem mais abrangente que ofereça uma 

visão ampla do negócio.  

Considerando o contexto econômico, após a crise financeira, aumentaram as discussões 

sobre o papel dos auditores nas entidades auditadas e sua importância para os participantes do 

mercado de capitais como sócios, investidores profissionais ou individuais, credores, governo, 

analistas financeiros, dentre outros. Com isso, as questões relacionadas à condução dos 

trabalhos de auditoria independente, responsabilidade do auditor, avaliação de riscos, 

julgamento profissional e outros aspectos foram objeto de revisão pelos responsáveis em emitir 

as normas profissionais de auditoria.  

Deste modo, surge a ISA 700 revisada que, dentre muitos aspectos, contempla um 

conjunto de novas informações sobre as demonstrações contábeis que devem ser incluídas no 

relatório do auditor para proporcionar aos usuários das referidas demonstrações uma visão mais 

clara, objetiva e informativa sobre o planejamento, execução e conclusão dos trabalhos da 

auditoria.  

Dentre essas informações que devem estar presentes no relatório do auditor 

independente, vale destacar: (i) seções específicas sobre as responsabilidades do auditor e da 

administração com o objetivo de esclarecer aos usuários os limites de atuação de cada um deles, 

e (ii) seção específica para indicar os Principais Assuntos de Auditoria (PAAs), relacionados 
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com a entidade auditada, que foram objeto de análises mais aprofundadas e configuram-se em 

assuntos de maior risco e/ou subjetividade na referida entidade, quer devido ao ambiente de 

negócios (fatores externos) quer devido a ações e práticas da entidade (fatores internos). Essas 

seções específicas colocam em foco, no relatório do auditor, os riscos da entidade auditada e os 

trabalhos executados pelos auditores para minimizar o risco de distorção relevante relacionado 

aos assuntos informados.  

As alterações introduzidas no relatório dos auditores independentes fazem parte de um 

conjunto de ações do International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) que foi 

constituído em 1978 com a responsabilidade de emitir as ISAs. Em março de 2009 o IAASB 

completou o Clarity Project, que tinha o objetivo principal de revisar as ISAs emitidas até então, 

em um processo de clarificação dos padrões de auditoria para que fossem aplicadas de forma 

consistente (IAASB, 2009). Esse projeto surgiu após os eventos turbulentos da crise financeira 

global que evidenciaram a importância de demonstrações contábeis confiáveis e de alta 

qualidade. Também ficou evidente a importância de se considerar o papel da qualidade de 

auditoria no contexto mais amplo das demonstrações contábeis de qualidade.  

Nesse contexto, Schilder (IAASB, 2011) reforça que a auditoria externa desempenha 

um papel importante no apoio à qualidade das demonstrações contábeis em todo o mundo, seja 

no contexto dos mercados de capitais, do setor público ou do setor privado, como também 

atuando em parte importante da infraestrutura de regulamentação e supervisão. A qualidade de 

auditoria é uma questão de grande importância para o IAASB, visto ser essa uma atividade 

considerada de interesse público. 

Na busca por essa qualidade de auditoria, uma das ações foi a emissão da ISA 700 

revisada em 17 de junho de 2016, com vigência, no Brasil, para exercícios findos em ou a partir 

de 31 de dezembro de 2016. As novas informações que constam no relatório dos auditores 

independentes são recentes para os usuários das demonstrações contábeis e seus efeitos ainda 

são pouco conhecidos no ambiente brasileiro. 

Diante das revisões das ISAs, Silviu e Timea (2015) procuraram examinar as cartas 

comentários enviadas ao IAASB em resposta ao Exposure Draft sobre a proposta do novo 

relatório do auditor, contemplando os respondentes da União Europeia, apontando resultados 

conflitantes. Esse estudo tinha o objetivo de investigar a opinião dos usuários sobre a referida 

proposta especificamente em relação à continuidade operacional, sendo que os resultados 

apontaram que a maioria dos respondentes tem preocupações com a proposta de alterações do 

relatório dos auditores e que não concordam completamente com elas pois há uma percepção 
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de que as alterações não trariam nenhum valor para os usuários. Apesar disso, os respondentes 

reconheceram a importância do assunto, que se trata de um esforço e processo salutar com 

probabilidade de ter um efeito positivo no relatório de auditoria a depender de uma revisão 

final.  

Vale destacar que diante de mudanças regulatórias pode existir a necessidade de 

investimentos em treinamentos específicos para o pessoal interno ou contratação de prestadores 

de serviços especializados. Especificamente em relação à adoção da ISA 700 revisada, pode ser 

necessária a revisão dos honorários já contratados junto aos auditores independentes, visto que 

esses devem fornecer informações adicionais em relação às companhias auditadas de acordo 

com os novos padrões exigidos.  

Chalmers (2013) ressalta que, apesar da nova norma exigir a divulgação de alguns riscos 

que já são identificados e avaliados como parte inerente ao processo de auditoria, pode ser 

necessária a execução de procedimentos adicionais relacionados com o controle de qualidade e 

revisões por membros mais seniores da equipe de auditoria, o que poderia elevar os custos do 

processo de implementação da referida norma.  

Nesse contexto de alterações significativas na forma como o auditor comunica os 

resultados do processo de auditoria das entidades auditadas aos usuários das demonstrações 

contábeis, seria importante conhecer os possíveis impactos no ambiente brasileiro. Sendo 

assim, este trabalho define as seguintes questões de pesquisa:  

(i) houve alteração na qualidade de auditoria no Brasil, considerando a adoção da 

International Standard on Auditing 700 (ISA 700) (revised June 2016) que estabelece o novo 

relatório do auditor independente? e  

(ii) houve alteração nos honorários de auditoria associados com a adoção da norma 

revisada? 

1.2  Justificativa da pesquisa 

Como afirmam DeFond e Zhang (2014) “a auditoria é valorada por sua habilidade em 

fornecer avaliação independente sobre a credibilidade da informação contábil”. A qualidade da 

informação contábil está totalmente interligada com a qualidade de auditoria, além das 

características inatas das empresas. Assim, verificar a qualidade de auditoria no mercado de 

capitais brasileiro se mostra muito relevante, pois o mesmo é o maior se comparado a outras 

cinco bolsas de países da América Latina (Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México), 

conforme levantamento realizado pela Economatica (2017).  
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Nesse levantamento verificou-se que o mercado de capitais da América Latina 

transaciona um volume financeiro médio diário em torno de US$ 2.9 bilhões ao dia. O Brasil 

ficou em primeiro lugar com volume financeiro médio diário da Bovespa de US$ 2.4 bilhões 

ao dia no ano de 20171,  O segundo lugar ficou com México com US$ 367 milhões ao dia, 

seguido de Chile com US$ 126 milhões ao dia, Colômbia com US$ 46 milhões ao dia, 

Argentina com US$ 29 milhões ao dia e Peru com US$ 22 milhões.  

O mercado de capitais da América Latina, muito influenciado pelos negócios realizados 

pelas companhias brasileiras, se torna pouco representativo se comparado ao mercado de 

capitais americano que movimentou em 20172 o volume financeiro médio diário em torno de 

US$ 41.6 bilhões ao dia, conforme divulgado pela New York Stock Exchange (NYSE, 2017). 

Apesar disso, as empresas brasileiras, mesmo diante de desafios, têm buscado uma melhoria da 

qualidade das informações contábeis visando a ampliação da base de investidores.  

As grandes mudanças implementadas com a adoção das normas internacionais de 

contabilidade e de auditoria e as ações de agentes reguladores e fiscalizadores são os desafios 

que podem impulsionar as companhias ao atingimento de altos níveis de qualidade. Neste 

contexto, a auditoria poderia demonstrar seu valor como salientado por DeFond e Zhang (2014) 

em que “a complexidade crescente das transações de negócios e padrões contábeis aumentam 

o potencial da auditoria adicionar valor”.  

Desta forma, conhecer os possíveis efeitos das alterações implementadas com novos 

normativos, como o novo modelo de relatório de auditor independente, torna-se importante pois 

permite verificar a aderência às normas e se os efeitos esperados de melhoria de qualidade de 

auditoria estão refletidos na qualidade das demonstrações contábeis.  

1.3  Delimitação 

Esta pesquisa está limitada às companhias de capital aberto do Brasil, sendo subdividida 

em:  

                                                           
1 Volume financeiro médio diário da Bovespa entre 01 de janeiro de 2017 ao dia 11 de dezembro de 2017 
2 Volume financeiro médio diário da NYSE entre 01 de janeiro de 2017 a 30 de novembro de 2017 
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1.3.1  Qualidade de auditoria – Relatório do auditor independente – ISA 700 revisada 

São utilizados os dados extraídos das demonstrações contábeis consolidadas e dos 

respectivos relatórios dos auditores independentes para os exercícios findos em 31 de dezembro 

de 2016 e 2017, visto que a norma é aplicável para exercícios findos em ou após 31 de dezembro 

de 2016. E para fins de comparação, são utilizados os dados dos exercícios imediatamente 

anteriores de 31 de dezembro de 2015 e 2014.  

1.3.2  Honorários de auditoria 

São utilizados os dados relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 

2016, 2015 e 2014 extraídos dos Formulários de Referência, documento de entrega obrigatória 

com detalhamento do valor da remuneração dos auditores independentes, discriminando 

aqueles relativos a serviços de auditoria e os relativos a quaisquer outros serviços prestados, 

conforme expresso no Anexo 24 da instrução 552 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

de 09 de outubro de 2014. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1  O desenvolvimento da auditoria 

A auditoria tem suas origens em povos antigos de modo semelhante à própria 

contabilidade. Nos tempos antigos, como os grandes impérios, as atividades desempenhadas 

por um auditor se assemelhavam a de um fiscal, sendo algumas de suas funções vigiar 

governadores, garantir o cumprimento das ordens dos imperadores e fiscalizar a cobrança de 

impostos. Naquela época a atuação dos auditores poderia ser caracterizada e sintetizada pela 

expressão “olhos e ouvidos do rei” o que remonta a origem palavra auditoria, no latim “audire” 

que significa ouvir.  

Desde a Idade Média até os dias atuais, a auditoria tem sido exercida, não existindo uma 

data específica na qual foi estabelecida como profissão, pois isso ocorreu em momentos 

distintos, a depender da localidade. Entretanto, a simples tarefa de ouvir os clientes, nas 

indagações feitas em relação as justificativas para decisões realizadas pela administração como 

a escolha de determinadas políticas contábeis, de algumas premissas para estimativas críticas e 

de decisões de investimento, já configuram uma das formas de obtenção de evidência de 

auditoria na execução dos trabalhos ainda nos dias atuais (Ibracon, 2007).  

Nesse processo de evolução da auditoria, alguns momentos foram marcantes sendo que 

as atribuições e responsabilidades do auditor se modificaram com o passar dos anos. Um 

momento marcante para a auditoria na Inglaterra que foi o Railway Companies Consolidation 

Act de 1845 que instituiu obrigatoriedade da verificação anual dos balanços das companhias 

por auditores.  

Nos Estados Unidos a auditoria independente passou a ter importância significativa após 

a quebra da bolsa de valores de 1929, visto que sua obrigatoriedade para companhias 

abertas nos Estados Unidos fez parte de um conjunto de ações do governo na tentativa 

de recuperação econômica. O governo então aprovou a lei Securities Act of 1933 e a 

Securities Exchange Act of 1934 que resultou na criação da Securities and Exchange 

Commission (SEC), sendo seu objetivo principal o de reestabelecer a confiança do 

investidor no mercado de capitais fornecendo aos investidores e ao mercado 

informações mais confiáveis e com regras claras e verdadeiras sobre os negócios, riscos 

e interesses das companhias, visando proteger primordialmente os investidores e manter 

a integridade dos mercados de valores mobiliários (SEC, 2013). 



26 
 

 
 

No Brasil, segundo Ricardino e Carvalho (2004), a menção sobre o uso dos serviços de 

auditor independente surgiu na Lei 4.728 de 14 de junho de 1965 na qual era estabelecido o 

seguinte:  

“Art. 20 . . . § 1° Caberá ainda ao Conselho Monetário Nacional expedir 
normas a serem observadas pelas pessoas jurídicas referidas neste artigo, e 
relativas a: . . . b) Organização do balanço e das demonstrações de resultados, 
padrões de organização contábil, relatórios e pareceres de auditores 
independentes registrados no Banco Central; . . .”  

Essa necessidade de verificação por pessoa idônea e tecnicamente capaz surgiu após 

momentos de crise econômica e, independentemente da localização geográfica, ocorreu 

principalmente devido à necessidade de expansão dos mercados de capitais. Para tanto, tais 

mercados precisavam fornecer aos participantes uma visão independente de que as empresas 

estavam apresentando informações fidedignas sobre a própria situação econômica e financeira 

e para isso, a atuação dos auditores teve sua importância destacada. Isso porque as empresas de 

forma geral já possuíam em suas estruturas organizacionais a prática de divulgação de 

informações seletivas que resultam na chamada assimetria informacional entre os insiders 

(gestores) e outsiders (acionistas).  

Segundo Scott (2015) a assimetria informacional é um tema conhecido e pode ser 

dividida em dois principais tipos: O primeiro tipo ocorre quando algumas partes podem ter 

informações vantajosas sobre outras, sendo esta situação caracterizada como seleção adversa. 

O segundo tipo ocorre quando algumas partes podem tomar ações que não são observadas por 

outros, sendo esta situação caracterizada como risco moral.  

Independentemente do tipo de informação assimétrica, pode se observar que algumas 

partes podem tomar decisões de investimentos que permitem ganhos extraordinários 

simplesmente por terem acesso a um nível maior de informações em relação a outros 

participantes do mercado. Vale destacar que, na seleção adversa, muitas vezes há 

comportamento oportunista do insider que decide atrasar ou antecipar algumas informações 

para um grupo selecionado de investidores ou analistas, em detrimento aos interesses dos 

investidores de forma geral, que nessa situação, passam a ter a habilidade reduzida de tomar 

boas decisões de investimentos.  

Sendo assim, as demonstrações contábeis funcionam como um mecanismo de controle 

da seleção adversa dos gestores, transformando a informação interna em externa com 

credibilidade, tempestividade e sem privilégios. E os auditores, que emitem relatório sobre 

essas demonstrações contábeis, atuam como um mecanismo de controle da qualidade da 
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informação apresentada pelas companhias e fornecem uma visão independente sobre a 

adequação e precisão da aplicação de políticas contábeis, normas e estimativas pelos gestores.  

A atuação dos auditores funciona primordialmente como um mecanismo de redução do 

chamado conflito de agência que surge entre os gestores e acionistas. O conflito de agência 

ocorre, segundo Jensen e Meckling (2008), porque existem objetivos conflitantes entre os 

participantes individuais no contexto das firmas, sendo que o equilíbrio pode ser atingido, 

gerando resultados para as firmas, somente com a especificação dos direitos individuais 

definindo como os custos e as recompensas serão distribuídos entre esses participantes que 

atuam nestas firmas.  

Nesse contexto, os gestores tendem a agir de forma a maximizar os ganhos individuais, 

por exemplo, se são remunerados com base nos resultados, eles tendem a tomar decisões de 

investimentos que maximizem esses resultados no curto prazo e consequentemente os próprios 

ganhos. Entretanto, os acionistas desejam que os gestores tenham ações que maximizem o valor 

da organização como um todo com uma visão na continuidade operacional, com maior foco no 

longo prazo, o que nem sempre acontece.  

O conflito de agência surge quando o gestor, conhecido como agente, toma decisões em 

nome do acionista, conhecido como principal. O gestor nem sempre age em favor dos interesses 

do principal, pois também possui interesses de maximização da própria riqueza. Desta forma, 

o principal pode minimizar esse conflito fornecendo incentivos adequados geralmente 

estabelecidos em contrato e incorrendo em custos de monitoramento com o objetivo de limitar 

as atividades irregulares dos agentes. Jensen e Meckling (2008) afirmam ainda que:  

“Na maioria das relações de agência, o principal e o agente incorrerão em 
custos positivos de monitoramento e de concessão de garantias contratuais 
(tanto não pecuniários quanto pecuniários) e, além disso, haverá algum nível 
de divergência entre as decisões do agente e as decisões que maximizariam o 
bem-estar do principal”.  

A eliminação de qualquer divergência entre agente e principal poderia ocorrer com a 

previsão contratual de penalidades contra todas as situações em que o agente não defenda os 

interesses do principal, mas isso seria altamente custoso, se não impraticável. Em vista disso, o 

principal, geralmente, estabelece alguns incentivos em contratos, tais como: remunerações 

variáreis atreladas a desempenhos financeiros e/ou operacionais das empresas, no curto e no 

longo prazo, com objetivo de conduzir o agente a ações com visão mais focada no longo prazo 

da firma.  

Além disso, o principal incorre em custos de monitoramento das ações dos agentes, 

como por exemplo, a contratação de auditores independentes para verificar a adequação e 
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precisão das decisões dos agentes, tanto em relação ao uso adequado de políticas e normas, 

considerando os padrões exigidos na aplicação de métodos e estimativas, bem como em relação 

à continuidade do negócio. Nesse contexto, os auditores atuam como mecanismo de 

monitoramento das ações dos agentes, que em razão disso, possuem um forte incentivo ou 

pressão de agir em favor do principal, consequentemente, esses agentes ficam inibidos de tomar 

ações danosas ao acionista. Watts e Zimmerman (1986) afirmam que “auditoria é um dos 

caminhos nos quais os contratos são monitorados”.  

Logo, tanto na estrutura das relações internas das organizações, como na estrutura das 

relações entre elas no mercado de capitais, a figura do auditor independente tem sua relevância. 

Os auditores têm sua importância na verificação de informações contidas nas demonstrações 

contábeis, com o objetivo de fornecer credibilidade aos números apresentados pelas empresas 

ao mercado, implicando em uma redução da assimetria informacional, bem como, no 

monitoramento dos gestores com possível redução dos conflitos de agência nas organizações.  

Esse papel de destaque desempenhado pelos auditores independentes, tanto nas 

organizações como nos mercados de capitais, está sustentado em dois pilares muito importantes 

no exercício profissional de auditoria, que são: competência e independência. DeAngelo (1981) 

afirma que “a qualidade de auditoria pode ser definida como a probabilidade conjunta, avaliada 

pelo mercado, de que determinado auditor (a) irá descobrir uma violação no sistema contábil 

do cliente e (b) irá notificar a violação”. Contudo, para manter essa independência, os auditores 

necessitam ter competência na aplicação de procedimentos de auditoria adequados, no uso de 

técnicas de amostragem para execução de testes substantivos e no uso de ferramentas 

tecnológicas para descobrir tais violações e reportá-las adequadamente.  

Para que tais aspectos estejam presentes no exercício profissional, os auditores possuem 

incentivos para agirem assim, dentre os quais, se destacam: (i) o risco de reputação, que pode 

afetar diretamente a carteira de clientes e os possíveis ganhos financeiros na prestação de 

serviços de auditoria e (ii) o risco de litígio, que pode, em caso de condenação, afetar o auditor 

financeiramente com desembolsos significativos de reparação a acionistas e/ou empresas e em 

caso de não condenação, afetar a reputação com publicidade negativa, impedindo a manutenção 

da carteira de clientes ou novos clientes, gerando um ciclo financeiro negativo.  

Consequentemente, a auditoria precisa manter a própria credibilidade intacta, com uma 

atuação competente e independente de forma a garantir qualidade na comunicação aos usuários 

das demonstrações contábeis, por meio do relatório dos auditores independentes. Para que essa 

comunicação seja efetiva e em linha com os interesses dos acionistas, há um custo associado, o 

honorário pago ao auditor, que pode ser influenciado pela qualidade de auditoria entregue, 
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devido à alta competência do auditor, bem como pela independência, reputação e seriedade em 

reportar as questões de riscos relevantes presentes nas empresas auditadas.  

Nesse sentido, DeFond e Zhang (2014) sugerem que “a qualidade de auditoria é 

determinada tanto pela demanda do cliente quanto pela oferta do auditor, o que depende dos 

incentivos e das competências do cliente e do auditor”. Considerando a demanda do cliente, os 

incentivos podem ser determinados por fatores como custo de agência e regulação e a 

competência influenciada pela presença de auditoria interna e comitê de auditoria. Em relação 

à oferta do auditor, os incentivos estão relacionados principalmente à independência devido a 

riscos de reputação, litígio, regulação e competência refletidos em fatores como conhecimento 

e especialização.  

Sob essa perspectiva de incentivos na oferta de auditoria, DeAngelo (1981) destaca que, 

a especialização pode impactar em maiores honorários de auditoria. Ademais, reforça que 

quanto maior a auditoria, medido pelo número de clientes, menor o incentivo para o auditor em 

se comportar de maneira oportunista, resultando em uma percepção de maior a qualidade de 

auditoria. 

Mesmo considerando essa relação complexa na oferta e demanda, a auditoria 

geralmente é retratada por um processo binário, em que os auditores obtêm sucesso ou não na 

detecção de violações aos princípios contábeis geralmente aceitos. Entretanto, a qualidade de 

auditoria vai além desse processo binário pois deve considerar também como as demonstrações 

contábeis refletem fielmente a economia subjacente da companhia auditada. DeFond e Zhang 

(2014) reforçam que essa qualidade pode ser mensurada utilizando um grande número de 

proxies, apesar de não existir consenso sobre quais são as melhores métricas e nem como avaliá-

las.  

Nesse contexto, este estudo pretende investigar a qualidade de auditoria, através da 

qualidade das demonstrações contábeis, considerando as modificações recentes como a 

obrigatoriedade da inclusão, no relatório do auditor independente, de itens considerados mais 

informativos aos usuários das informações e verificar os possíveis aumentos nos honorários de 

auditoria associados a esse novo padrão de relatórios.  

2.2  Auditoria no Brasil  

A menção sobre o uso dos serviços de auditor independente surgiu na Lei no 4.728 de 

14 de junho de 1965, sendo um marco no desenvolvimento do mercado de captais brasileiro. 
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Em relação a essa lei, Neto, Sousa e Rossi (2000) afirmaram que “a modernização das práticas 

de mercado refletiu-se na preocupação com o acesso do público a informações fidedignas sobre 

as empresas e suas emissões e na criação de dispositivos de proteção aos investidores contra 

fraudes e manipulações”. 

Assim houve uma maior estruturação das entidades participantes do mercado por meio 

da determinação da atuação de corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, bancos de 

investimentos, bem como sociedades de crédito. Além disso, Neto et al. (2000) afirmam que a 

criação de fundos fiscais a partir de 1967 também permitiu o crescimento da oferta de papéis, 

ainda que, estimulado por meio de instrumento fiscal. Tais ações, em um contexto econômico 

favorável no período de 1968 a 1973 conhecido como “milagre econômico”, permitiram intenso 

processo de alta nas cotações nas bolsas de valores de São Paulo e Rio de Janeiro, que atingiram 

o ponto máximo em julho de 1971, seguido de grande queda e relativa estagnação nos períodos 

seguintes.  

Devido a essa crise, o Banco Central do Brasil (BCB) emitiu a Resolução no 220 de 10 

de maio de 1972, para estabelecer as condições para a auditoria dos demonstrativos contábeis 

das empresas com a determinação da obrigatoriedade da auditoria sobre os referidos 

demonstrativos para sociedades com ações em bolsa. Adicionalmente, emitiu em 11 de maio 

de 1972 a Circular no 178, com regras relativas à atuação e registro dos auditores e a Circular 

no 179 com as normas gerais de auditoria e com os princípios e normas de contabilidade. 

Segundo Neto et al. (2000) “o crescimento experimentado pelo mercado desde 1965 passou a 

justificar a instituição de um órgão especializado para regular as relações que envolvem valores 

mobiliários”. Deste modo, foi criada a CVM com a promulgação da Lei no 6.385/76 que 

juntamente com Lei no 6.404/76, tiveram como objetivo básico a proteção do acionista na 

empresa e do investidor no mercado de capitais brasileiro.  

Apesar das vantagens da modernização de práticas iniciadas com a lei em 1965 e 

posteriormente em 1976, o mercado brasileiro possui características estruturais que privilegiam 

os acionistas controladores em detrimento dos não controladores. De qualquer forma, ao longo 

do tempo, a legislação procurou criar a estrutura jurídica mais confiável, principalmente após 

as falhas identificadas na crise de 1971, na busca do fortalecimento do mercado de capitais no 

país. Neste contexto, o BCB atuava em prol da transparência com adoção de medidas para a 

segurança e a modernização do mercado de capitais brasileiro, e a CVM deveria ser um órgão 

regulador e fiscalizador com foco na cultura do full disclosure e da qualidade de informação ao 

mercado. Neste mesmo período de modificações estruturais e normativas, em 13 de dezembro 

de 1971, foi criado o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IAIB), que atualmente 
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se chama Ibracon, e desde a sua criação luta em prol do fortalecimento da profissão do auditor 

no Brasil e das estruturas de mercado (Ibracon, 2018). O mercado de capitais brasileiro e a 

atuação dos auditores se desenvolveu mediante forte regulação em diversas esferas para orientar 

e proteger o relacionamento entre os participantes.  

A legislação brasileira, em relação à normatização contábil, passou por grande 

modificação com a Lei no 11.638/07, que alterou e revogou dispositivos da Lei no 6.404/76. A 

nova lei oficializou as disposições relativas à elaboração e divulgação das demonstrações 

contábeis para companhias abertas e sociedades de grande porte, em cumprimento as novas 

práticas contábeis do Brasil, em convergência aos padrões internacionais. Paralelamente a isso, 

as normas e procedimentos internacionais de auditoria passaram por um processo de 

clarificação, completado em 2009, com foco no relatório de auditoria e na qualidade de 

auditoria, realizado pelo IAASB, que resultou na ISA 700, o qual passou por algumas 

modificações desde então, até a versão revisada em junho de 2016.  

No Brasil, a referida norma de auditoria foi aprovada na íntegra pela Resolução no 

1.231/09 do CFC na forma da NBC TA 700 que, da mesma forma que a correspondente 

internacional, ISA 700, dispõe sobre a formação da opinião e emissão do relatório do auditor 

independente sobre as demonstrações contábeis. A NBC TA 700 também passou por algumas 

modificações desde 2009 até a versão revisada de junho de 2016, sendo esta última aplicável 

para a auditoria de demonstrações contábeis dos períodos que se findam em, ou após 31 de 

dezembro de 2016.  

Na referida resolução há o detalhamento de todas as alterações obrigatórias no formato 

do relatório emitido pelos auditores independentes, com principal alteração na obrigatoriedade 

de informar em seção específica os PAAs. Tais assuntos devem estar acompanhados dos 

trabalhos realizados pelo auditor para minimizar os riscos de distorções relevantes em relação 

a esses aspectos destacados. Assim, a nova norma visa, principalmente, proporcionar aos 

usuários das demonstrações contábeis uma visão mais clara, objetiva e informativa sobre o 

planejamento, execução e conclusão dos trabalhos da auditoria. 

O quadro a seguir demonstra de forma resumida as exigências da ISA 700 para os 

elementos do relatório dos auditores sem modificação ou sem ressalva, nos momentos distintos 

citados anteriormente, em 2009 no processo de clarificação e em 2016 com a norma revisada.  

Quadro 1: Elementos obrigatórios nos relatórios dos auditores (continua) 
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NBC TA 700 / ISA 700 (2009) NBC TA 700 / ISA 700 (revised June 2016) 

Titulo Título 

Endereçamento Endereçamento 

Um parágrafo introdutório de identificação 

das demonstrações contábeis  

Uma seção de Opinião, contendo a expressão de 

opinião sobre as demonstrações contábeis, identificação 

das referidas demonstrações e a referência às normas 

contábeis aplicáveis  

 Uma seção de Base para Opinião, contendo as normas 

profissionais aplicáveis, bem como uma declaração 

inicial de que o auditor é independente da entidade e 

atuou de acordo com os princípios éticos relevantes e 

que o auditor cumpre todas as responsabilidades éticas 

de acordo com esses requerimentos 

 Uma seção com os Principais Assuntos de Auditoria 

contento as justificativas para tal classificação e forma 

como o assunto foi conduzido pela auditoria 

 

 Uma seção específica nas situações em que há risco 

significativo em relação à Continuidade Operacional 

Descrição das responsabilidades da 

administração sobre as demonstrações 

contábeis 

Uma seção sobre as responsabilidades da administração 

e da governança ou dos responsáveis pelas 

demonstrações contábeis  

Descrição das responsabilidades dos 

auditores independentes de expressar uma 

opinião sobre as demonstrações contábeis e 

especificar as normas correlatas  

Uma seção sobre as responsabilidades do auditor pela 

auditoria das demonstrações contábeis  
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Quadro 1: Elementos obrigatórios nos relatórios dos auditores (continuação) 

NBC TA 700 / ISA 700 (2009) NBC TA 700 / ISA 700 (revised June 2016) 

Parágrafo de Opinião, contendo a expressão 

de opinião sobre as demonstrações contábeis 

 

Outros assuntos requeridos por lei ou 

regulamentação específica  

[No Brasil contém as informações sobre os 

procedimentos em relação à Demonstração 

de Valor Adicionado (DVA) obrigatória 

para companhias abertas] 

Outros assuntos requeridos por lei ou regulamentação 

específica  

[No Brasil contém as informações sobre os 

procedimentos em relação à Demonstração de Valor 

Adicionado (DVA) obrigatória para companhias 

abertas] 

Local e data Local e data 

Identificação da empresa de auditoria  Identificação da empresa de auditoria 

Identificação e assinatura do auditor Identificação e assinatura do auditor 

Fonte: Adaptados pela autora com base na NBC TA 700 que constam na íntegra nos Anexos A e B 

Em relação ao novo modelo do relatório do auditor, dentre outros aspectos que foram 

modificados, vale destacar que a seção de “Opinião” sobre as demonstrações contábeis está 

apresentada obrigatoriamente já no primeiro parágrafo do referido relatório, seguida da seção 

de “Base para Opinião”. Esse ordenamento é obrigatório e tem o objetivo de atender às 

solicitações dos usuários das demonstrações contábeis que consideravam que a informação 

sobre o resultado do processo de auditoria se encontrava difusa em meio a tantas outras 

informações, sendo que não havia clareza nem destaque adequado sobre a opinião do auditor.  

Vale destacar também a seção de “PAAs”, os quais devem ser incluídos de forma 

detalhada e específica para informar aos usuários das demonstrações contábeis as áreas 

associadas a riscos significativos de distorção relevante, mesmo que não tenham sido 

identificadas distorções naquele momento. Com isso, fica explícito no relatório do auditor 

quais os riscos significativos que a entidade auditada está exposta, considerando que essa 

informação pode ser relevante e utilizada como base para avaliações e decisões sobre 

possíveis investimentos. Além disso, as seções que tratam das responsabilidades da 

administração e dos auditores exigem maior detalhamento e clareza das atividades 

desempenhadas por cada uma das partes envolvidas no processo de auditoria das demonstrações 

contábeis, com o destaque adequado ao usuário sobre a abrangência de atuação de ambas.  
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Diante das alterações expostas acima, Ali e Abdul-Haqq (n.d.) da BDO afirmam que os 

potenciais benefícios da nova norma seriam: maior transparência no processo de auditoria, 

clareza na comunicação entre auditores e investidores e, possivelmente, maior qualidade de 

auditoria. Além disso, a nova norma poderia direcionar o foco da administração e dos 

responsáveis pela governança sobre as outras informações fornecidas no relatório anual, junto 

com as demonstrações contábeis, com o destaque adequado em relação aos PAAs para os 

usuários dessas demonstrações. 

Considerando essas alterações recentes e significativas na ISA 700 revisada, seria 

importante conhecer os possíveis efeitos e as implicações das modificações implementadas nos 

relatórios dos auditores independentes emitidos para companhias abertas que atuam no mercado 

de capitais brasileiro, sendo este o objetivo deste trabalho. 

Neste contexto, vale ressaltar que o Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB, 2017) está na fase de implementação gradual das modificações sobre as divulgações 

que devem ser realizadas pelos auditores, inclusive no que tange o relatório de auditoria com a 

inclusão dos Critial Audit Matters (CAMs), semelhante à modificação já implementada pelo 

IAASB que requereu a inclusão do Key Audit Matters (KAMs) e ao Financial Reporting Council 

(FRC, 2013) que requereu a inclusão dos Risks of Material Misstatement (RMMs).  

No Brasil, a norma traduzida utiliza o termo Principais Assuntos de Auditoria (PAAs), 

sendo este o termo utilizado de forma geral neste trabalho. 

2.3  Relatório do auditor: PAAs e suas implicações 

Estudos acadêmicos internacionais recentes procuraram analisar os impactos da adoção 

do novo relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis anuais das 

companhias, principalmente em relação à inclusão dos PAAs. As evidências apontam para 

efeitos significativos de percepção tanto da utilidade das demonstrações contábeis quanto da 

responsabilidade dos auditores. 

Alguns estudos tiveram o objetivo de investigar o potencial aumento de litígios contra 

os auditores com aumento, ou não, da responsabilidade, pois quando esses fazem indicação dos 

PAAs, bem como, das tratativas para os assuntos de maior risco, com detalhamento de testes e 

resultados, pode existir variação nos julgamentos e nas interpretações sobre as 

responsabilidades imputáveis aos referidos auditores na condução e conclusão dos trabalhos. 

Gimbar, Hansen e Ozlanski (2016b) sumarizaram os achados preliminares com as respectivas 

implicações dos seguintes estudos: Backof, Bowlin e Goodson (2014); Kachelmeier, Schmidt 
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e Valentine (2014); Brasel, Doxey, Grenier e Reffett (2016), Brown, Majors e Peecher (2015) 

e Gimbar, Hansen e Ozlanski (2016a). 

Backof et al. (2014) investigaram os efeitos dos PAAs e a inclusão de esclarecimentos 

sobre o termo “segurança razoável” no relatório do auditor. Os PAAs foram considerados em 

três níveis: sem PAA, com PAA que especificamente relata uma questão litigada ou com PAA 

relacionado que também descreve os procedimentos realizados pelos auditores em resposta a 

um risco descoberto. Os participantes foram estudantes de graduação utilizados como proxies 

para jurados. Com base no Culpable Control Model, os autores levantaram a hipótese e 

constataram que a presença de um PAA relacionado que inclui uma discussão dos 

procedimentos de auditoria realizados aumenta as avaliações dos jurados sobre a previsibilidade 

da distorção, o que, por sua vez, aumenta as responsabilidades do auditor, sendo que este efeito 

diminui quando há o esclarecimento do termo "segurança razoável", sugerindo que tal 

esclarecimento atenua a responsabilidade perceptível do auditor.  

Similarmente, Kachelmeier et al. (2014) também utilizaram o Culpable Control Model 

para considerar os efeitos na responsabilidade do auditor de PAAs, que inclui ou exclui uma 

descrição dos procedimentos realizados para identificar os riscos. Os autores questionaram 

estudantes de Master of Business Administration (MBA), utilizados como proxies de função 

dupla, assumindo o papel de investidores não profissionais e jurados, para considerarem os 

efeitos de quatro níveis de PAAs divulgados: sem PAA utilizando o modelo antigo, um PAA 

relacionado, um PAA que discute um alto risco de uma questão contábil, que é diferente da 

questão contábil identificada em litígio subsequente (PAA não relacionado), ou uma 

demonstração que indica que o PAA deveria ser divulgado, mas não foi apresentado. Os autores 

encontraram que a responsabilidade dos auditores é significativamente menor quando um PAA 

relacionado é divulgado em relação à divulgação de um PAA não relacionado. Atribuíram este 

resultado para o fato de que um PAA relacionado serve como um aviso aos usuários de 

demonstrações contábeis e, portanto, como uma "renúncia" de responsabilidade do auditor para 

as áreas de alto risco identificadas. As avaliações de responsabilidade em relação a qualquer 

uma das condições sem PAA estão em um intervalo entre as condições de PAAs relacionados 

e não relacionados. 

O estudo de Brasel et al. (2016) utilizou os mesmos quatro níveis de PAAs divulgados 

utilizados por Kachelmeier et al. (2014), sendo que eles encontraram que determinados PAAs 

relacionados podem reduzir a responsabilidade dos auditores. Os autores recrutaram pessoas 

elegíveis para o júri pela Amazon Mechanical Turk e questionaram sobre a avaliação da 
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responsabilidade do auditor para uma distorção que foi causada por superavaliação de estoques 

ou uma subavaliação de um passivo ambiental. Brasel et al. (2016) utilizaram a Decision Affect 

Theory, similar à utilizada por Kachelmeier et al. (2014), para prever que PAAs relacionados 

servirão como notificação ou como "aviso prévio" para usuários de que questões controversas 

podem estar presentes nas demonstrações contábeis, sendo que isso levaria a uma menor 

responsabilidade. Entretanto, eles encontraram que este fato é somente verdade quando o 

potencial para uma distorção relacionada com uma questão contábil endereçada pelo PAA não 

é previsível na ausência do PAA. Os autores não encontraram diferenças significativas na 

avaliação de responsabilidade entre o modelo de relatório sem PAA, utilizando o modelo 

antigo, e a inclusão de um PAA não relacionado. No entanto, os resultados indicam que as 

avaliações de responsabilidade são mais elevadas quando o auditor declara explicitamente que 

nenhum PAA foi identificado.  

Brown et al. (2015) aplicaram o Story Model para tomada de decisão do jurado e 

também encontraram que PAAs relacionados divulgados podem atuar como um aviso aos 

investidores e, por sua vez, reduzir a responsabilidade do auditor. Eles apresentaram aos 

participantes relatórios com PAA relacionado e não relacionado, ou com nenhum deles. 

Adicionalmente, manipularam a presença ou ausência de uma "regra de julgamento" que 

exigiria que os auditores fossem avaliados com base na razoabilidade de seus julgamentos. Os 

autores compararam as respostas recebidas das proxies de jurados leigos recrutados da Amazon 

Mechanical Turk e estudantes de direito que atuaram como proxies para especialistas legais. Os 

resultados sugerem que PAAs relacionados reduzem a responsabilidade legal quando 

comparado ao modelo de relatório anterior. Além do mais, os autores acreditam que os jurados 

leigos, mas não os especialistas legais, apresentam menores avaliações de responsabilidade do 

auditor com a implementação de uma regra de julgamento, independentemente da presença ou 

ausência de divulgações dos PAAs. 

Finalmente, o estudo de Gimbar et al. (2016a) manipula tanto o nível de PAA divulgado 

(relacionado, não relacionado e sem PAA no modelo anterior) como a precisão do padrão 

contábil (preciso ou impreciso). Utilizando estudantes como proxies para jurados leigos, os 

autores também utilizaram o Culpable Control Model para elaborar a hipótese de que a 

divulgação do PAA aumenta a percepção do controle do auditor sobre os resultados das 

demonstrações contábeis em um conjunto onde a contabilidade do cliente tecnicamente está de 

acordo com um padrão contábil preciso. Suportando este argumento, eles apresentam 

evidências de que a responsabilidade do auditor aumenta com um PAA relacionado ou não 

relacionado, quando uma questão contábil é direcionada por um padrão contábil preciso e o 
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tratamento contábil do cliente está de acordo com a lei. Entretanto, eles encontraram que 

nenhum tipo de PAA tem um impacto incremental na responsabilidade do auditor em um 

ambiente de padrão contábil impreciso. Eles argumentam que este resultado se deve ao fato de 

que a percepção do controle do auditor e sua responsabilidade já são elevadas em um ambiente 

impreciso. 

Considerando alguns dos aspectos citados como ambiente de padrões contábeis mais 

precisos e riscos de litígios, Pinto e Morais (2018) buscaram determinar os fatores que 

influenciam o número de PAAs em uma amostra com 142 empresas do Reino Unido (FTSE 

100), França (CAC 40) e Holanda (AEX 25) no exercício findo 2016. Os autores previram que 

o risco de litígio, a perda de reputação, o relacionamento auditor-cliente, a precisão dos padrões 

contábeis e o efeito das atividades dos reguladores e supervisores afetam o número de KAMs 

divulgados pelos auditores. Os resultados mostraram que um maior número de segmentos de 

negócios (complexidade) e padrões contábeis mais precisos levam à divulgação de um número 

maior de PAAs. Os resultados indicaram que existe uma associação positiva entre o honorário 

de auditoria e o número de PAAs divulgados. Como os honorários de auditoria podem estar 

relacionados ao maior risco do cliente, essa descoberta poderia indicar que o risco de litígio 

domina qualquer dependência na relação auditor-cliente. Embora os auditores muitas vezes 

considerem que as auditorias de bancos são complexas, os resultados mostram uma associação 

negativa entre os bancos e o número de PAAs divulgados, que pode estar relacionada ao fato 

de que as instituições financeiras estão em um setor altamente regulado e supervisionado que 

reduz a necessidade de divulgar os PAAs. Essas conclusões se limitam à amostra estudada. 

Sierra-García, Gambetta, García-Benau e Orta-Pérez (2019) analisaram a influência das 

características do auditor e do cliente na magnitude e no tipo dos PAAs das empresas FTSE 

100 no Reino Unido durante o período de 2013 a 2016. Os resultados da regressão linear, com 

dados em painel, mostram que a Deloitte, EY e KPMG tendem a reportar menos PAAs no nível 

de entidade do que PwC, enquanto KPMG e BDO relatam menos PAAs no nível de conta do 

que PwC. Verificou-se também que as características do cliente são relevantes para o número 

e tipo de PAAs incluídos no relatório de auditoria. Tais aspectos podem ser relevantes na 

tomada de decisão por parte dos usuários das demonstrações contábeis.  

Nesse contexto, Christensen, Glover e Wolfe (2014) examinaram como um investidor 

não profissional reage diante do relatório de auditoria com parágrafo de PAA relacionado à 

auditoria de estimativas de valor justo. Os autores realizaram um experimento com estudantes 

de graduação que analisam dados financeiros das empresas e investem de forma individual em 



38 
 

 
 

ações, sendo assim, considerados no estudo como investidores não profissionais. Os resultados 

apontaram que os investidores que recebem um parágrafo do PAA são mais propensos a mudar 

sua decisão de investimento do que os investidores que recebem um relatório de auditoria 

padrão sem PAA (um efeito de informação), ou são mais propensos a mudar a decisão de 

investimento quando recebem a mesma informação do parágrafo PAA nas notas de rodapé da 

administração (um efeito de credibilidade da fonte). Além disso, os achados indicaram que o 

efeito do paragrafo de PAA é reduzido quando seguido pelo paragrafo que oferece a solução 

para o referido PAA.  

Conforme discutido até aqui, os estudos citados focaram, eminentemente, na figura da 

inclusão dos PAAs e suas consequências na percepção do usuário em relação às demonstrações 

contábeis. De forma geral, as evidências apontam para efeitos significativos de percepção tanto 

da utilidade das demonstrações contábeis quanto da responsabilidade dos auditores.  

2.4  Relatório do auditor: Qualidade de auditoria e das demonstrações contábeis 

A inclusão dos PAAs no relatório de auditoria, que acompanha as demonstrações 

contábeis, resultou em efeitos significativos em relação à percepção de responsabilidade dos 

auditores. Consequentemente, há a possibilidade de que os auditores alterem o planejamento e 

execução dos trabalhos de auditoria de forma a realizar testes adicionais com objeitivo de 

garantir o cumprimento adequado dos novos requerimentos em relação à divulgação dos 

resultados dos trabalhos realizados. Dessa maneira, essa inclusão dos PAAs poderia impactar 

também a qualidade de auditoria.  

Defond e Zhang (2014) utilizam a definição de que a qualidade de auditoria seria uma 

construção contínua e totalmente interligada com a qualidade das demonstrações contábeis que, 

por sua vez, são influenciadas por características inatas das próprias companhias, bem como 

pelos sistemas e processos de elaboração das referidas demonstrações. A qualidade de auditoria 

influencia a divulgação de demonstrações contábeis para que reflitam fielmente a economia 

subjacente das companhias auditadas. 

Vale destacar que essa interligação entre qualidade de auditoria e qualidade das 

demonstrações financeiras possui limitações práticas de mensuração, não sendo eventos 

diretamente observáveis, além de existir um alto risco de erro nessa mensuração. A literatura 

utiliza um grande número de proxies na mensuração e avalição da qualidade de auditoria, 

inclusive a mensuração da qualidade das demonstrações contábeis como uma das alternativas, 
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mas sem consenso em qual seria a melhor medida e a melhor forma de avaliar as relações entre 

elas (Defond e Zhang, 2014). 

Apesar disso, devido ao fato da qualidade das demonstrações contábeis ser 

conceitualmente ampla, os pesquisadores de qualidade de auditoria tem utilizado essa métrica 

com objetivo de detectar o gerenciamento oportunista de resultados. Haveria menor 

probabilidade ou mesmo limitação na gestão oportunista dos resutados na presença de alta 

qualidade de auditoria.  

A qualidade de auditoria poderia ser observada de forma mais direta por republicações 

das demonstrações contábeis ou por opiniões dos auditores com modificação de continuidade 

operacional, por exemplo, mas haveria limitações na generalização devido a restrição de 

companhias nessas condições. Gutierrez, Minutti-Meza, Tatum e Vulcheva (2018) reforçam 

que essa associação entre qualidade das demonstrações contábeis e modificações nos relatórios 

dos auditores não é direta, com resultados conflitantes na abordagem de verificação do 

gerenciamento oportunista de resultados, mensurado com base nos accruals discricionários. 

Nesse contexto, o relatório dos auditores independentes com a inclusão dos PAAs 

poderia influenciar a qualidade de auditoria, sendo mais informativo aos usuários das 

demonstrações contábeis, podendo inclusive influenciar em uma gestão menos oportunista dos 

resultados por parte da administração. Mesmo com as limitações expressas anteriormente e 

considerando o fato de não existir consenso sobre as métricas utilizadas na avaliação da 

qualidade de auditoria, é possível utilizar como proxy a qualidade das demonstrações contábeis, 

sendo essa finalidade dessa pesquisa.  

Para obtenção da referida proxy de qualidade das demonstrações contábeis para 

avaliação da qualidade de auditoria será utilizado o estudo de Reid, Carcello, Li e Neal (2019) 

discutido de forma mais pormenorizada, a seguir. Os autores tinham o objetivo de analisar os 

impactos na qualidade das demonstrações contábeis e nos custos de auditoria após as reformas 

regulatórias, que introduziram alterações significativas nos relatórios dos auditores. Os 

resultados apontaram que os novos requisitos do relatório do auditor estão associados a uma 

melhoria significativa na qualidade das demonstrações contábeis, sem detectar custos 

incrementais significativos.  

A amostra balanceada utilizada por Reid et al (2019) considerou as companhias 

requeridas a adotarem as reformas regulatórias listadas na bolsa de valores de Londres como 

Premium London Stock Exchange. Foram examinados os efeitos na qualidade das 

demonstrações contábeis devido às alterações promovidas pela revisão da ISA 700 (revised June 
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2013) emitida pelo FRC para Reino Unido e Irlanda, se tornaram efetivas para os exercícios 

findos em ou após 30 de setembro de 2013.  

As evidências de aumento na qualidade das demonstrações contábeis foram obtidas com 

a utilização da proxy dos accruals absolutos anormais e da propensão de atingimento das metas 

estimadas pelos analistas, que diminuiram significativamente quando foram comparados os 

dois anos anteriores e posteriores à divulgação com alterações nos relatórios dos auditores. 

Esses resultados sugerem que essas alterações estão associadas a uma redução no 

gerenciamento de ganhos oportunistas da administração. Para mais, há evidências de aumento 

na qualidade das demonstrações contábeis, na percepção dos investidores, através do nível de 

reação desses investidores a ganhos inesperados das companhias, indicado pela proxy de 

coeficiente de resposta aos ganhos, que apresentou um aumento significativo depois da adoção 

da referida norma revisada. 

Para minimizar os efeitos de que outros eventos contemporâneos pudessem confundir 

as análises, visto que os testes acima haviam sido aplicados somente às companhias do Reino 

Unido, os autores decidiram utilizar as mesmas proxies apresentadas anteriormente para dois 

grupos de controle: (1) companhias europeias e (2) companhias americanas. Os resultados 

apontaram que as companhias do Reino Unido, quando comparadas às companhias europeias e 

americanas, apresentaram significativamente maiores aumentos na qualidade de auditoria nos 

dois primeiros anos de adoção do requerimento de novo relatório de auditoria em relação aos 

dois anos anteriores.  

Com objetivo de investigar possiveis modificações nos custos associados à auditoria, 

relacionados com as divulgações adicionais requeridas para os relatórios de auditoria, os autores 

utilizaram como proxy os honorários de auditoria e/ou atrasos na entrega dos referidos 

relatórios. Os resultados não detectaram mudanças significativas nessas métricas quando 

realizada a comparação do período pré e pós adoção das reformas regulatórias, sem a 

possibilidade de afirmar conclusivamente que os custos não aumentaram.  

Sendo assim, de forma geral parece que os requisitos de relatórios podem oferecer 

benefícios de qualidade das demonstrações contábeis sem gerar custos de auditoria 

significativos. Esse aspecto é consistente com o argumento de que o aumento na qualidade não 

se deve ao desempenho de procedimentos adicionais de auditoria em torno das divulgações 

reais encontradas nos novos relatórios, mas a melhoria da qualidade pode ser devido à ameaça 

de divulgação, que altera o comportamento da administração.  

Apesar disso, há possibilidade de que o auditor tenha incorrido em custos adicionais e 

que essas evidências não foram capturadas pois tais custos podem não ter sido transferidos para 
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o cliente na forma de honorários de auditoria ou para participantes do mercado na forma de 

atraso de auditoria.  

Em análises adicionais, Reid et al. (2019) investigaram se a divulgação efetiva dos 

PAAs ou somente a ameaça de divulgação dos PAAs estaria influenciando na qualidade das 

demonstrações contábeis além da melhoria previamente identificada. No caso dessa qualidade 

estar influenciada pela divulgação efetiva dos PAAs, os autores esperavam que um aumento no 

número de riscos representasse um aumento na qualidade. Foram coletados manualmente o 

número de PAAs divulgados e incluídos nas regressões utilizadas para medir qualidade das 

demonstrações contábeis (proxy de accruals absolutos anormais e de propensão de atingimento 

das metas estimadas pelos analistas). Os resultados não mostram evidências de que o número 

de PAAs efetivamente divulgados tenham impactado de forma adicional a melhoria na 

qualidade das demonstrações contábeis que foi verificada nas conclusões iniciais.  

Vale destacar que os autores também examinaram outros eventos que pudessem 

confundir os resultados até então obtidos e que ocorreram no mesmo período de alteração 

relacionada com o relatório do auditor, tais como: (1) a revisão dos requerimentos em relação 

ao relatório do comitê de auditoria 3 (FRC, 2012a);  (2) a substituição no relatório anual da 

seção de “Bussiness Review” para “Strategic Report” e (3) a exigência de declaração por parte 

do conselho de administração de que o relatório anual é “fair, balanced and understadable”. 

Assim, realizaram testes adicionais sem encontrar evidência significativa que influenciasse ou 

modificasse os resultados até então obtidos.  

Considerando os diversos testes aplicados, o estudo de Reid et al. (2019) revelou os 

benefícios associados com os novos requisitos para o relatório do auditor no Reino Unido, com 

aumento na qualidade das demonstrações contábeis, sem identificar aumentos significativos 

nos custos de auditoria. Utilizando a estreita relação entre a qualidade das demonstrações 

contábeis e a qualidade de auditoria, esse estudo poderia corroborar um dos objetivos 

primordiais do IAASB, com a proposta revisão das ISAs, que era melhoria na qualidade de 

auditoria. 

                                                           
3 O relatório do comitê de auditoria deve conter, em seção especifica e separada as questões consideradas 
significativas relacionadas às demonstrações contábeis e como foram endereçadas pelo comitê. Também deve 
contes uma explicação de como foi avaliada a eficácia do processo de auditoria externa e a abordagem adotada 
para a escolha ou renovação de contrato do auditor externo, além de informações sobre a duração do mandato da 
atual firma de auditoria e quando a última alteração de auditoria foi realizada. Também deve incluir uma 
explicação de como a objetividade e a independência do auditor são protegidas caso o auditor externo preste 
serviços que não sejam de auditoria. Além disso, o comitê de auditoria deve solicitar a troca de auditoria no 
mínimo a cada 10 anos (FRC, 2012b). 
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Gutierrez et al. (2018) investigaram as consequências da adoção do relatório de 

auditoria expandido no Reino Unido. O objetivo do estudo foi verificar se a alteração no 

relatório de auditoria afetou a utilidade da informação para os usuários utilizando como proxies 

para a reação dos investidores, os retornos absolutos anormais acumulados e o volume de 

negociação anormal em torno da data de publicação das demonstrações contábeis anuais com 

o novo relatório do auditor.  

O estudo também buscou verificar alterações nos honorários dos auditores utilizando 

como proxy o logaritmo desses honorários, além de verificar alterações na qualidade de 

auditoria utilizando como proxy o valor absoluto dos accruals discricionários. Considerando as 

companhias do Reino Unido, nos quatro anos em torno da data de adoção do novo 

requerimento, os resultados não indicaram evidência de que o relatório do auditor expandido 

esteja associado com mudanças significantes nas proxies utilizadas para reação dos 

investidores, honorários de auditoria ou qualidade de auditoria. Entretanto, destaca que 

companhias com demonstrações contábeis maiores pagam, comparativamente, honorários mais 

altos, mas não necessariamente asssociados com a adoção do novo requerimento.   

Apesar de utilizarem empresas do mesmo país, o Reino Unido, e concentrarem os 

estudos no período de quatro anos em torno da adoção do novo requerimento, Reid et al. (2019) 

e Gutierrez et al. (2018) obtiveram resultados diferentes na aplicação da mesma proxy dos 

accruals. O primeiro encontrou uma melhoria na qualidade das demonstrações contábeis, 

enquanto o segundo não encontrou evidências de melhoria na qualidade de auditoria, 

considerado um dos componentes da qualidade das demonstrações contábeis. Reid et al. (2019) 

destaca que há diferenças nas listagens de companhias utilizadas entre os dois estudos, além do 

fato de ter utilizado um painel balanceado que poderia interferir nos resultados obtidos. Em 

relação à avaliação de alterações nos honorários de auditoria, ambos autores encontraram 

resultados semelhantes. 

Li, Hay e Lau (2018) investigaram o impacto das mudanças nos relatórios de auditoria 

sobre a qualidade da auditoria e as taxas de auditoria no contexto da Nova Zelândia 

considerando um painel balanceado de 91 companhias nos exercícios findos em 2015 e 2016. 

As evidências sugerem uma melhoria na qualidade da auditoria representada por uma redução 

nos accruals absolutos anormais após a adoção do novo relatório de auditoria, e houve também 

um aumento significativo nas taxas de auditoria. Embora os novos requisitos de relatório de 

auditor estejam associados a melhorias na qualidade da auditoria, esse benefício não ocorreu 

sem custo. 
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Lennox, Schmidt e Thompson (2018) também investigaram se o modelo de relatório de 

auditoria expandido realmente é mais informativo para os investidores, utilizando como 

evidência o Reino Unido. Os autores verificaram a reação do mercado em uma janela curta de 

três dias centrada na data de divulgação do relatório do auditor com a inclusão dos PAAs. Havia 

uma expectativa de reação negativa quando ocorresse a divulgação de mais riscos na seção de 

PAAs. Entretanto, os resultados apontaram para reações insignificantes no mercado, inclusive 

em testes adicionais com métricas como volume de negociação, retornos e volatilidade 

anormais, sendo consistentes com Gutierrez et al. (2018). Deste modo, o estudo indica que, 

aparentemente os investidores já estavam informados sobre os PAAs antes mesmo da 

divulgação dos relatórios dos auditores. Os resultados de testes adicionais indicaram que 65% 

das companhias analisadas já haviam divulgado os referidos riscos significantes incluídos nos 

PAAs em outros documentos. Dessa maneira, os investidores não têm a visão de que o novo 

relatório do auditor seja efetivamente mais informativo.  

Os estudos em torno dos impactos da adoção da ISA 700 revisada utilizaram, de forma 

geral, uma variedade de abordagens na execução dos testes com resultados ora conflitantes e 

ora semelhantes, o que reforça a necessidade de mais pesquisas tanto em relação aos impactos 

na qualidade das demonstrações contábeis e indiretamente na qualidade de auditoria, bem como 

na utilidade da informação para investidores, além dos possíveis impactos nos honorários de 

auditoria.  

2.5 Qualidade de auditoria: Rodízio de auditoria 

Considerando as proxies mais utilizadas para a avaliação da qualidade de auditoria, 

citadas anteriormente, como os accruals absolutos anormais, a propensão de atingimento das 

metas estimadas pelos analistas e o coeficiente de resposta aos ganhos, há possibilidade de que 

essa qualidade possa ser influenciada pela mudança obrigatória ou voluntária do sócio e/ou da 

firma de auditoria responsável.  

Daugherty, Dickins Hatfield e Higgs (2013) primeiramente conduziram uma série de 

entrevistas semiestruturadas com seis sócios líderes das firmas de auditoria com objetivo de 

verificar a percepção deles em relação à qualidade de auditoria como consequência do rodízio 

obrigatório, no nível do sócio responsável pela auditoria. Adicionalmente, entrevistou um sócio 

especialista para ajudar a desenvolver, com base nas entrevistas, um questionário a ser aplicado 

em uma amostra maior de sócios de auditoria. O questionário foi encaminhado para 370 sócios 
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dos quais 170 retornaram respondidos. As firmas de auditoria que compuseram a amostra 

estavam distribuídas em 22% de “Big 4”, 50% de médias e 28% de pequenas. Na visão dos 

sócios, os resultados indicaram o rodízio obrigatório como uma melhora da independência do 

auditor, relacionado tanto com a sua atitude de independência, quanto na percepção dos outros 

dessa independência, o que tem impacto positivo na qualidade. Entretanto, os sócios também 

concordam que há uma perda de conhecimento específico sobre o cliente por conta do rodízio 

obrigatório, reduzindo a qualidade de auditoria, e que a permanência do auditor por mais tempo 

resulta em maior qualidade de auditoria.  

Utilizando uma abordagem quantitativa, Litt, Sharma, Simpson e Tanyi (2014) 

investigaram as consequências da rotação do sócio de auditoria na qualidade das demonstrações 

contábeis no mercado de capitais americano, no período de 2000 a 2010. Os resultados 

indicaram uma menor qualidade nas demonstrações contábeis durante os dois primeiros anos 

com um novo sócio de auditoria em relação aos dois anos finais com esse mesmo sócio. O ano 

inicial após o rodízio apresenta desafios de auditoria para os sócios das “Big 4”, que persistem 

por pelo menos três anos iniciais para os sócios não “Big 4”. Os resultados sugerem que a maior 

complexidade de grandes clientes e a curva de aprendizado mais acentuada nesses clientes 

representam desafios para todos os sócios, inclusive para as maiores firmas de auditoria, 

contudo, apresentam desafios ainda maiores para os sócios de auditoria não “Big 4”.  

Lennox, Wu e Zhang (2014) apontam que os oponentes ao rodízio mandatório 

argumentam que a mudança de sócio seria ruim para a qualidade de auditoria, pois resulta em 

perda de conhecimento específico do cliente. Por outro lado, os proponentes argumentam que 

a mudança de sócio seria benéfica, pois resulta em uma efetiva e positiva revisão entre pares e 

uma nova perspectiva para auditoria. Nesse contexto, investigaram o impacto do rodízio 

obrigatório dos sócios, na qualidade de auditoria, utilizando um conjunto de dados de ajustes 

de auditoria na China. Os resultados sugerem que o rodízio obrigatório, no nível do sócio 

responsável, resulta em maior qualidade de auditoria nos anos em torno do rodízio do que nos 

demais anos.  

O estudo de Lennox et al. (2014) foi realizado considerando uma amostra de 6.341 

observações no período de 2006 e 2010. Os resultados apontaram uma maior frequência de 

ajustes de auditoria durante o último ano sob responsabilidade de determinado sócio, antes da 

troca obrigatória. Também foram observados que os ajustes de auditoria ocorreram com maior 

frequência durante o primeiro ano do novo sócio após a troca obrigatória, comparado com os 

demais anos. Esses resultados reforçam o argumento de que um novo sócio pode trazer uma 
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nova perspectiva, que o novo sócio tem mais probabilidade de detectar, informar e corrigir os 

problemas nas demonstrações contábeis, resultando em maior qualidade de auditoria.  

Foi observado um aumento na qualidade de auditoria no estudo conduzido por Corbella, 

Florio, Gotti e Mastrolia (2015). Utilizando como métrica de qualidade de auditoria as proxies 

relacionadas a gerenciamento de resultado, aplicadas para um conjunto de dados de 1.583 

observações de companhias abertas italianas no período de 1998 a 2011, incluindo as auditorias 

“Big 4” e não “Big 4”. Os resultados indicaram que após a implementação do rodízio de 

auditoria, no nível da firma, houve um aumento na qualidade de auditoria para companhias 

auditadas por não “Big 4”. 

Ainda investigando as companhias abertas italianas, Cameran, Francis, Marra e 

Pettinicchio (2015), tinham objetivo de verificar se havia consequências adversas no rodízio 

obrigatório dos auditores. Para tal fim, utilizaram uma amostra com 667 observações no período 

de 2006 a 2009, somente com companhias auditadas por “Big 4”, para as quais foi possível 

obter informações privadas sobre os valores dos honorários e a quantidade de horas de auditoria 

empregadas (esforço de auditoria). Adicionalmente, foram utilizados os dados disponíveis 

publicamente, extraídos das demonstrações contábeis. Os resultados indicaram que os 

honorários de auditoria foram 7% mais altos no último ano do relacionamento. Na sucessão da 

firma de auditoria, os honorários tiveram uma taxa de desconto de 16% no primeiro ano de 

relacionamento, apesar de haver um esforço de auditoria 17% maior nesse mesmo período. O 

auditor sucessor, por sua vez, realizou aumentos sucessivos nos honorários nos anos seguintes 

que ultrapassaram o desconto concedido inicialmente. 

Cameran et al. (2015) também analisaram os efeitos do rodízio obrigatório das firmas 

de auditoria em relação à qualidade dos ganhos utilizando os accruals anormais de capital de 

giro. Os autores não encontraram evidências de que o rodízio cause um declínio na qualidade 

dos ganhos no primeiro ano após a troca do auditor, em relação aos demais anos. Todavia, foi 

observado que a qualidade dos ganhos aumenta com o tempo, e que nos três primeiros anos 

após o rodízio obrigatório a qualidade dos ganhos é significativamente menor, na média, 

quando comparado com a permanência mais longa do auditor. De qualquer forma, os autores 

destacam cuidado na generalização, pois foi analisado um grupo restrito de companhias. 

Essas evidências relacionadas aos efeitos do rodízio da auditoria, voluntária ou 

obrigatória, tanto no nível do sócio responsável como no nível da firma de auditoria, devem ser 

analisadas no contexto em que foram desenvolvidas e considerando todas as limitações nas 

respectivas amostras e conjunto de dados analisados. Os resultados são conflitantes, visto que, 
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por vezes indicam uma melhora na qualidade de auditoria e dos dados financeiros divulgados 

pelas companhias quando da adoção mandatória ou voluntária do rodízio do auditor, tanto no 

nível do sócio responsável como no nível da firma de auditoria, mas em outros casos não. De 

qualquer forma, as evidências demonstram a importância em considerar o aspecto de mudança 

de auditoria nos estudos sobre a avaliação de qualidade de auditoria e possíveis impactos nos 

custos associados. 

2.6 Evidências Empíricas sobre Auditoria no Brasil 

No que se refere a alguns estudos acadêmicos nacionais recentes sobre auditoria 

observou-se uma diversidade de assuntos que foram categorizados em temas com base nas 

principais publicações (Lesage e Wechtler, 2012) e apresentados a seguir:  

(a) Litígios e responsabilidades do auditor  

Em relação à responsabilidade do auditor, Peleias, Andrade, Alencar e Weffort (2012) 

relatam os problemas com o Banco Panamericano analisando as consequências tanto das 

decisões da administração, bem como da atuação das empresas de auditoria envolvidas e dos 

agentes de fiscalização, antes e após a fraude. Os autores obtiveram os dados em matérias de 

jornais e revistas de grande circulação divulgados pela imprensa especializada. O Banco 

Panamericano passou por fiscalização detalhada do BCB no 2º semestre de 2010, que constatou 

a existência de fraude envolvendo a alta administração. Essa fraude consistia na realização de 

cessão da carteira de recebíveis com coobrigação4 pelo Banco Panamericano que mantinha o 

registro, da carteira desses ativos cedidos e do resultado das respectivas receitas auferidas, 

apesar de tais valores não lhe pertencerem mais naquele momento. Além disso, havia a venda 

de uma mesma carteira para vários clientes. Em relação à atuação dos auditores, Peleias et al. 

(2012) afirmam que “os pareceres levavam a crer que a Deloitte não sabia o que acontecia e 

conferiam credibilidade às demonstrações contábeis junto ao mercado financeiro em geral, 

clientes e investidores”. Além disso, foi destacado no relatório do BCB que os testes de 

auditoria realizados pela Deloitte não contemplaram os saldos das cessões de créditos com 

coobrigações, além de não terem realizado o procedimento de comunicação direta com terceiros 

                                                           
4 Coobrigação é um dos tipos de retenção de risco que um cedente pode assumir caracterizada pela 
responsabilidade de pagar ou de substituir o crédito cedido em caso de inadimplência do tomador ou outras 
situações previstas no contrato de cessão, segundo o Manual de Informações de Operações Negociadas – 
Documento 3040 (n.d).  
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para confirmação dos valores a receber e a pagar, atividade que foi delegada ao Banco 

Panamericano.  

Sterzeck (2017) destaca que as funções dos auditores por vezes são questionadas devido 

à atribuição de determinadas responsabilidades a eles que podem não corresponder as suas 

atribuições de fato, sendo este contexto denominado como Audit Expectation Gap (AEG). 

Assim, o estudo investigou a existência de AEG nas decisões de litígios nos quais as empresas 

de auditoria figuram como polo passivo. O principal componente do AEG investigado foi o Gap 

de Razoabilidade que se refere à diferença de expectativas sobre as quais os usuários das 

informações financeiras acham que os auditores devem executar determinada tarefa, quando de 

fato eles não têm a obrigação nem o objetivo de fazê-la. Os resultados apontaram que em 29% 

dos casos foram identificados a existência de AEG tanto nas argumentações dos juízes, como 

nas argumentações de acusação e advogados envolvidos. Sterzeck (2017) ressalta que a tomada 

de decisão neste ambiente com base em argumentos equivocados pode não apenas trazer 

prejuízos para as firmas de auditoria, mas também para o Sistema Financeiro Nacional e setor 

financeiro empresarial em geral, bem com como ocasionar injustiças.  

(b) Mercado de auditoria: Honorários 

O estudo de Castro, Peleias e Silva (2015) teve o objetivo de analisar os determinantes 

dos honorários de auditoria pagos por empresas listadas na BM&FBovespa utilizando os dados 

referentes a 2012. Os resultados demonstraram relação positiva entre honorários com as 

variáveis porte, complexidade do cliente e auditores “Big N”. O risco percebido pelo auditor 

demonstrou afetar os valores dos honorários de forma diferente: (i) nos clientes de maior porte, 

com maior risco, medido pela liquidez e alavancagem, tiveram honorários maiores e (ii) nos 

clientes de menor porte, mesmo que mais alavancado e com maior risco, tiveram honorários 

menores. Portanto, os resultados foram contrários à hipótese de que o auditor cobraria 

honorários maiores como prêmio pelo risco assumido.  

(c) Usuários das Demonstrações contábeis e relatórios de auditoria 

Braunbeck (2010) propõe uma análise dos potenciais determinantes de qualidade das 

auditorias no Brasil para empresas listadas na Bovespa entre 1998 e 2008. Neste estudo, os 

determinantes foram definidos a partir da abordagem teórica oferecida pelo modelo de 

Arruñada de 1997, expandido na dimensão de competência profissional dos auditores, com 

aplicação de um construto de Índice de Qualidade das Auditorias (IQUA). Os resultados 

sugeriram que a qualidade das auditorias é inferior quanto maior o conflito de agência entre 
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controladores e não controladores, e quanto maior o tempo de relacionamento contínuo entre o 

auditor e a entidade auditada. Adicionalmente, as evidências indicaram que as firmas de 

auditoria chamadas de “Big N”, bem como os auditores especialistas nos segmentos de indústria 

de seus clientes, estão associados à oferta de serviços de maior qualidade. Em análises 

adicionais realizadas com um índice amplo de governança corporativa, os resultados foram 

confirmados. Além disso, o construto IQUA confirmou uma maior qualidade das auditorias 

quando essas são maiores e mais especializadas com restrições na aplicação.  

Castañeda (2011) utilizou o estudo de evento para analisar o efeito que os relatórios de 

auditoria exercem no preço das ações das companhias de capital aberto listadas nas principais 

bolsas de valores do Brasil, Colômbia e Argentina. No caso brasileiro e argentino foi analisado 

o período de 2000 a 2007. Os resultados indicaram que no Brasil a divulgação dos relatórios de 

auditoria modificados das companhias de capital aberto não afeta o preço das ações, mas na 

Argentina foi observado o oposto. Na Colômbia o período analisado foi de 2001 a 2007 sendo 

que os resultados foram similares aos verificados no mercado acionário brasileiro.  

Considerando as implicações da inclusão dos PAAs nas demonstrações contábeis, 

Matos e Cardoso (2017) examinaram os efeitos em relação a percepção de qualidade dessas 

demonstrações e do trabalho do auditor, assim como, sobre a propensão a investir na 

companhia. Através da aplicação de questionário on-line com 169 investidores manipulou-se a 

existência de PAA e a forma como o auditor os reporta. Os resultados sugerem que o investidor 

valoriza relatórios de auditoria que apresentam os resultados dos procedimentos efetuados nas 

áreas consideradas como as mais significativas pelo auditor, pois percebe qualidade 

significativamente maior nas demonstrações contábeis e no trabalho do auditor, embora não 

haja diferença significativa de propensão a investir.  

Júnior (2018) investigou a relevância informacional dos PAAs para os investidores e 

demais stakeholders com base nos retornos anormais das ações de cada uma das companhias 

listadas na BM&FBovespa, cuja amostra foi de 314 ações, incluindo o setor financeiro. Foi 

utilizada a metodologia de estudo de evento, nos dias que fazem parte da janela de divulgação 

das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP), nos períodos de 2015 e 2016, quando 

ocorreu a obrigatoriedade do novo relatório de auditoria e no ano anterior à alteração. Os 

resultados indicaram que a inclusão dos PAAs trouxe relevância informacional para os 

investidores, afetando a decisão de investir ou não investir em uma determinada companhia. 

Agrupando somente as companhias não financeiras pertencentes ao Índice Brasil 100 

(IBrX 100) da B3, Leal (2018) analisou também a relevância informacional exercida pela 

divulgação dos PAAs com base nos retornos anormais acumulados das ações. A abordagem foi 
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estudo de eventos próximo à data de divulgação dos PAAs para uma amostra de 77 companhias, 

somente no ano de 2016. Os resultados em 3 das 10 janelas de eventos testadas, que incluíam 

as categorias de PAAs sobre Continuidade operacional e escândalos corporativos, Imobilizado, 

Estoques e Tributos e realização de tributos diferidos, foram significantes e demonstraram a 

relação com a geração de retornos anormais negativos nos preços das ações, podendo, portanto, 

ser considerada informação relevante ao mercado.  

Peres (2018) buscou verificar o nível de sensibilidade do comportamento dos preços 

(retornos) das ações de companhias de capital aberto em relação a divulgação dos PAA. A 

amostra foi composta por 149 e 151 companhias de capital aberto, respectivamente, nos anos 

de 2016 e 2017, determinadas com base em características específicas e volume de negociações 

de ações suficientes para os cálculos propostos pelo autor. Foi utilizada a abordagem de estudo 

de evento, sendo que os resultados não apresentaram significância estatística nas alterações 

observadas nos retornos das ações que pudessem interferir nas decisões de investimentos.  

Wisnik (2018) teve como objetivo verificar a relação entre a natureza dos PAAs e os 

respectivos setores de atuação das companhias. Foi utilizada abordagem exclusivamente 

documental das demonstrações contábeis, de 31 de dezembro de 2016, das 10 maiores 

companhias listadas nas bolsas de valores mobiliários do Brasil, Reino Unido e Hong Kong, 

considerando a posição no market capitalization, dos setores bancário, de seguros e de varejo. 

Os resultados indicaram que os PAAs incluídos nos relatórios de auditoria externa de empresas 

do mesmo segmento de atuação tendem a ser semelhantes entre si, embora também sejam 

influenciados pelo mercado em que a empresa atua e por fatores específicos à empresa.  

Marques e Souza (2017) identificaram e analisaram os PAAs com o foco nas 

divulgações sobre o risco de descontinuidade para 49 empresas que compuseram o Ibovespa no 

último trimestre de 2016. Foi utilizada abordagem descritiva, documental e quali-quanti, sendo 

171 PAAs, com média de 3,49 por empresa. As empresas auditadas pelas Big 4 e aquelas 

listadas em níveis diferenciados de governança apresentaram menores médias de PAAs 

reportados, porém não se observaram diferenças estatisticamente significativas.  

As evidências empíricas sobre auditoria no Brasil foram abordadas tanto do ponto de 

vista do auditor (oferta) como do usuário da informação (demanda). Em relação à oferta de 

auditoria observou-se estudos que abordaram tanto a existência de AEG sobre as 

responsabilidades dos auditores, que por vezes tem suas funções questionadas, como à alta 

exposição aos riscos de litígios no exercício da profissão. Neste contexto, alguns estudos 

também buscaram identificar as diversas interações entre os determinantes de qualidade de 
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auditoria, que podem impactar os honorários cobrados, bem como, os impactos que os relatórios 

dos auditores, quando divulgados com PAAs, podem ter nos retornos e nos preços das ações 

das companhias auditadas. Em relação à demanda, observou-se estudos em relação à percepção 

de qualidade das demonstrações contábeis na presença dos PAAs, bem como a relevância 

informacional desses para tomada de decisão de investimento. 

Essa diversidade de abordagens e temas representam somente uma parte das pesquisas 

relacionadas à auditoria, que tem um campo de estudo diverso e amplo com possibilidade para 

o desenvolvimento na área. 
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3. HIPÓTESES E MÉTODO DE PESQUISA 

3.1 Hipóteses 

Como mencionado anteriormente, a atuação dos auditores nas empresas auditadas tem 

sido questionada principalmente no contexto econômico após crise financeira de 2007-2008, 

principalmente no que se refere ao valor da auditoria, quer na percepção dos investidores 

(ACCA, 2011b), quer na percepção de analistas financeiros, CFOs e membros de comitê 

(ACCA, 2011a). DeFond e Zhang (2014) afirmam que “a auditoria é valorada por sua 

habilidade em fornecer avaliação independente sobre a credibilidade da informação contábil”. 

Tais aspectos impulsionaram a ação promovida pelo IAASB em 2009 com uma revisão geral 

das ISAs, inclusive tendo como foco o relatório e a qualidade da auditoria (IAASB, 2009), 

envolvendo aspectos do planejamento, execução e conclusão dos trabalhos, bem como 

reforçando questões sobre ética e responsabilidade pertinentes à atuação de forma independente 

que devem constar no relatório do auditor, conforme indicado em detalhes na ISA 700 revisada. 

A atuação dos auditores atende, assim, aos participantes dos mercados de capitais que precisam 

de uma visão independente de que as empresas estão apresentando informações fidedignas 

sobre a própria situação econômico e financeira.  

Os auditores devem atuar com competência e independência como forma de reduzir a 

assimetria informacional, sendo considerado um mecanismo de controle da qualidade da 

informação apresentada pelas empresas. Além disso, os auditores atuam para verificar e reportar 

possíveis inconsistências em relação à atuação dos gestores na aplicação precisa das políticas 

internas e normas contábeis. Watts e Zimmerman (1986) enfatizam que “auditoria é um dos 

caminhos nos quais os contratos são monitorados”.  

Neste contexto em que os auditores atuam como um mecanismo de monitoramento em 

relação às ações dos gestores, a auditoria funciona também, como apontado pelo IAASB (2014), 

com o objetivo de aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações contábeis, 

fornecendo credibilidade aos números apresentados pelas empresas. Para tanto, os auditores 

reúnem evidências suficientes e adequadas para expressar uma opinião de que, nos aspectos 

relevantes, há conformidade em relação às práticas contábeis aplicáveis. Assim, os auditores 

podem adicionar valor aos participantes desse mercado desde que haja probabilidade de reporte 

de possíveis violações como enfatizado por Watts e Zimmerman (1986). O IAASB (2014) ainda 
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destaca que na avaliação de qualidade de auditoria o ceticismo profissional, a competência, a 

independência, a objetividade e a integridade são atributos chaves para o processo de auditoria.  

Sendo assim, este estudo pretende investigar se a qualidade de auditoria, considerando 

os relatórios de auditoria que passaram por modificações recentes, aumentou com a inclusão de 

itens considerados mais informativos aos usuários das demonstrações contábeis.  

Para isso, desenvolvemos a seguinte hipótese: 

H1: A qualidade de auditoria aumentou com a adoção da ISA 700 (revised June 2016) 

no Brasil.  

Vale relembrar a afirmativa de DeFond e Zhang (2014), de que “a complexidade 

crescente das transações de negócios e padrões contábeis aumentam o potencial da auditoria 

adicionar valor”. Além da complexidade aumentar o potencial de contribuição dos auditores, 

essas novas normas podem aumentar os custos associados à auditoria, visto a necessidade de 

maior competência técnica ou utilização de maior número de horas por parte dos auditores, para 

manter a qualidade de auditoria. Em um ambiente mais complexo, a qualidade de auditoria 

estaria associada à competência do auditor, independência, reputação e seriedade em reportar 

as questões de riscos relevantes presentes nas empresas auditadas, bem como influenciar de 

forma significativa no aumento dos custos associados. Baseado nisso, desenvolvemos a 

seguinte hipótese: 

H2: Os honorários de auditoria aumentaram em função das alterações introduzidas pela 

adoção da ISA 700 (revised June 2016) no Brasil. 

3.2 Amostra e dados 

Considerando as hipóteses propostas, a pesquisa foi conduzida com abordagem 

quantitativa, utilizando o método de archival5, na coleta e análise dos dados extraídos das 

demonstrações contábeis, dos relatórios dos auditores independentes e dos formulários de 

referência das companhias selecionadas na amostra.  

A amostra é composta pelas companhias de capital aberto no Brasil que adotam o padrão 

contábil vigente localmente, alinhado com os padrões internacionais de contabilidade 

conhecidos como International Financial Reporting Standards (IFRS). Essas companhias são 

obrigadas a emitir demonstrações contábeis anuais e o fazem por meio do formulário eletrônico 

                                                           
5 Smith (2017) adota uma abordagem ampla para o termo archival, caracterizando esse método de pesquisa pela 
utilização de fontes como documentos históricos, textos, artigos de periódicos, relatórios anuais corporativos, 
divulgações de empresas, entre outros, mas principalmente com análise dos números contábeis. 
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denominado Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) entregues à CVM. A DFP é a 

fonte primária que alimenta com dados o Economatica, base de dados da qual foi realizada a 

extração padronizada e automatizada dos dados contábeis consolidados e de mercado referente 

aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014, 2015, 2016 e 20176. Apesar de não 

ser diretamente foco desse estudo, foram coletados os dados dos exercícios sociais findos em 

31 de dezembro de 2011 a 2013 para cálculo de uma das variáveis cujas especificações estão 

detalhadas mais adiante.  

Foi realizada a coleta manual do nome das firmas de auditoria responsáveis por emitir 

os relatórios dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 2015, 2016 e 2017 em consulta 

à DFP de cada uma das empresas, diretamente no sítio da CVM na seção “Pareceres e 

Declarações”. Durante essa coleta manual, especificamente para os exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2016 e 2017, foram coletados também as quantidades e assuntos divulgados na 

seção de PAAs dos respectivos relatórios dos auditores, com metodologia de classificação 

semelhante à utilizada na base de dados disponibilizada pela FIPECAFI7.  

Adicionalmente, foi realizada a coleta manual dos honorários dos auditores referente 

aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 2015, 2016 e 2017, diretamente nos 

Formulários de Referência na seção “Auditores Independentes”. Essa informação apresentou 

algumas limitações, tais como: (i) honorários sobre serviços de auditoria e não auditoria sem 

segregação clara, assim foram utilizados os valores totais divulgados para todas as empresas da 

amostra; (ii) honorários divulgados sem clareza sobre a qual período se referiam e (iii) 

honorários não divulgados. Dessa forma, todas as análises expressas neste trabalho em relação 

aos honorários devem considerar esse contexto de limitações nos dados utilizados, que caso 

estivessem completos poderiam apresentar resultados diferentes.  

                                                           
6 Com exceção para companhias com término de exercício social diferente de dezembro, como: (i) Camil 
Alimentos S.A. com dados do exercício social findo em 28 de fevereiro de 2018 que foram considerados como 
evidência do ano 2017, 28 de fevereiro de 2017 como evidência de 2016, 29 de fevereiro de 2016 como 
evidência de 2015 e 28 de fevereiro de 2015 como evidência de 2014; (ii) as companhias CTC - Centro de 
Tecnologia Canavieira S.A; Raízen Energia S.A.; Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações; Biosev 
S.A.; Pacific RDSL Participações S.A. e São Martinho S.A. com dados do exercício social findo em 31 de março 
de 2018 que foram considerados como evidência no ano de 2017, 31 de março de 2017 como evidência de 2016, 
31 de março de 2016 como evidência de 2015 e 31 de março de 2015 como evidência de 2014; (iii) as 
companhias BrasilAgro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas e Pettenati S.A. Indústria Têxtil com 
dados do exercício social findo em 30 de junho de 2018 que foram consideradas como evidência do ano de 2017, 
30 de junho de 2017 como evidência de 2016, 30 de junho de 2016 como evidência de 2015 e 30 de junho de 
2015 como evidência de 2014. 
7 A base de dados da FIPECAFI não está publicamente disponível. A metodologia refere-se à classificação dos 
PAAs, coletados de forma manual, em grandes grupos de assuntos que foram utilizados nesse trabalho para 
apresentação da Tabela 3 Painel D. 
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Foram excluídos os dados de companhias classificadas nos setores de “Finanças e 

Seguros” e “Fundos” visto que os modelos de qualidade dos accruals utilizados nesse estudo 

não foram desenvolvidos considerando esses setores específicos segundo Hanlon, Hoopes e 

Shroff (2014). Também foram excluídas companhias em que: (i) o Ativo Total não foi 

informado ou menor que R$ 1.000,00; (ii) a Receita não foi informada, com valor negativo ou 

igual a zero e (iii) o Patrimônio Líquido negativo. Segundo Hope (2013), empresas com 

Patrimônio Líquido negativo provavelmente estão em dificuldades financeiras, e tantos os 

incentivos quanto as medidas financeiras podem diferir significativamente de uma observação 

típica.  

A amostra utilizada na análise resultou em 1.554 observações para o período de quatro 

anos, objeto desse estudo conforme demonstrado na Tabela 1.  

Tabela 1 – Seleção da amostra 

 Quantidade 

Observações 

Companhias abertas do Brasil (2011 a 2017) (a)  7.315 

(-) Companhias com Ativo Total não informado (b) (2.974) 

(-) Companhias com Ativo Total menor que R$ 1.000,00 (c ) (2) 

(-) Companhias do Setor “Finanças e Seguros” e “Fundos” (d) (780) 

(-) Companhias com Receita menor ou igual a zero (e) (521) 

(-) Companhias com Patrimônio Líquido negativo (f) (305) 

Total de observações (2011 a 2017) 2.733 

Observações em 2011 a 2013 1.179 

Observações em 2014 a 2017 1.554 

Notas: (a) Considera todas a companhias que em algum momento esteve com situação “Ativa” na CVM; 
(b) Considera substancialmente companhias que estão com situação “Cancelada” na CVM (83,2%), sendo 
que, as demais mesmo com situação “Ativa” na CVM (16,8%) não tiveram os dados informados; (c) 
Companhias pré operacionais que nas análises em milhares de reais apresentavam Ativo Total igual a 
zero; (d) Companhias excluídas pois modelos de qualidade dos accruals não foram desenvolvidos para 
esses setores específicos (e) As companhias com receitas iguais a zero referem-se substancialmente à 
Holdings e somente quatro companhias apresentaram receitas menores que zero; (f) Companhias com 
Patrimônio Líquido negativo provavelmente estão em dificuldades financeiras podendo ter mensurações 
significativamente diferentes de uma observação típica 

3.3 Modelo 

Devido às limitações existentes na observação direta da qualidade de auditoria, a mesma 

será medida por meio da proxy de qualidade das demonstrações contábeis, utilizando como 
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referência o estudo de Reid et al. (2019). Os autores utilizaram como proxy para qualidade das 

demonstrações contábeis os accruals absolutos anormais (ABS_ACC) e como proxy para 

remuneração dos auditores os honorários de auditoria (LN_FEE). Todos os modelos utilizados 

estão descritos de forma detalhada nas subseções 3.3.1 e 3.3.2 a seguir e apresentados de forma 

sumariada nos Apêndices C e D.  

3.3.1. Qualidade de Auditoria – Relatório do auditor independente – ISA 700 revisada 

Com o objetivo de verificar os impactos, após a adoção do novo relatório de auditoria, 

na qualidade de auditoria medida indiretamente pelos accruals absolutos anormais 

(ABS_ACC), foi utilizado o seguinte modelo:  

𝐴𝐵𝑆_𝐴𝐶𝐶 , =  𝛽 + 𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , + 𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝑃𝑅𝐼𝑂𝑅_𝐴𝐶𝐶 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 ,

+ 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 , +  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 +  𝜀 ,  

Equação 1 – Modelo para o teste da Hipótese 1 (H1) 

Há expectativa de que quando os accruals absolutos anormais (ABS_ACC) forem 

menores demonstrem um comportamento menos oportunista da administração refletindo em 

maior qualidade de auditoria. Considerando essa relação oposta e com objetivo de facilitar a 

interpretação dos resultados deste estudo, os valores absolutos dos resíduos das regressões 

foram multiplicados por -1 de forma que quanto maior o valor dessa variável, maior a qualidade 

das demonstrações contábeis8, e de forma relativa, maior a qualidade de auditoria. A variável 

de interesse, POST, será igual 1 para os exercícios findos em ou a partir de 31 de dezembro de 

2016 quando se tornou obrigatória adoção do novo relatório do auditor pelas companhias no 

Brasil, ou zero, caso contrário9. Assim, espera-se que o coeficiente dessa variável seja positivo 

e significante.  

                                                           
8 Reid et al (2019) também consideraram que menores accruals absolutos demonstram um comportamento 
menos oportunista da administração refletindo em maior qualidade de auditoria. Entretanto, os autores não 
multiplicaram a variável dependente (ABS_ACC) por -1, assim esperavam coeficiente da variável de interesse 
POST como negativo e significante que indicaria melhora na qualidade das demonstrações contábeis.  
9 Segundo Fávero e Belfiore (2017), a determinação do número de variáveis necessárias para a investigação de 
um fenômeno é direta e simplesmente igual ao número de variáveis utilizadas para mensurar as respectivas 
características, entretanto, o procedimento para determinar o número de variáveis explicativas cujos dados 
estejam em escalas qualitativas é diferente. Os autores afirmam que há o risco de ponderação arbitrária se 
simplesmente forem atribuídos valores a cada uma das categorias da variável qualitativa, sendo que esse erro 
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Em linha com o estudo conduzido por Carcello e Li (2013) algumas características, no 

nível da firma, foram utilizadas como variáveis de controle pois têm demonstrado impacto nos 

accruals anormais, além da inclusão do efeito fixo da indústria para diferenças nos accruals 

anormais entre setores. As variáveis de controle10 utilizadas incluem SIZE, ROA, LOSS, MB, 

LEVERAGE, PRIOR_ACC, CFO, VOLATILITY e BIG4, em que:  

SIZE: logaritmo natural de total de ativos no final do ano t;  

ROA: lucro líquido das operações continuadas do ano t divido pelo ativo médio; 

LOSS: igual a 1 se o lucro líquido da companhia for menor que zero, ou zero, caso contrário; 

MB: valor de mercado da companhia dividido pelo valor do patrimônio líquido contábil no final 

do ano t; 

LEVERAGE: total de empréstimos e financiamentos, circulantes e não circulantes, dividido 

pelo total de ativos no final do ano t;  

PRIOR_ACC: total dos accruals do início do ano (mensurado como lucro líquido das operações 

continuadas, mais despesa de depreciação e amortização, menos fluxo de caixa operacional) 

dividido pelo total de ativos no final do ano t-1;  

CFO: fluxo de caixa operacional foi obtido pelo lucro líquido das operações continuadas, 

somado às despesas de depreciação e amortização, subtraindo a variação no ativo circulante, 

desconsiderando a variação no caixa e equivalente de caixa, somado à variação do passivo 

circulante, desconsiderando a variação nos empréstimos e financiamentos circulantes e a 

variação nos tributos a pagar. O valor obtido foi dividido pelo ativo total no final do ano t-111; 

                                                           
grave pode ser eliminado ao recorrer ao artifício das variáveis dummy ou binárias. Essas assumem valores iguais 
a 0 ou 1, de forma a estratificar a amostra da maneira que for definido determinado critério, evento ou atributo e 
então são incluídas no modelo em análise. Desta forma, as variáveis dummy devem ser utilizadas quando se 
deseja estudar a relação entre o comportamento de determinada variável explicativa qualitativa e o fenômeno em 
questão, representado pela variável dependente.  
10 Segundo Hair et al. (2009) uma questão muito comum nas análises de covariância envolve a quantidade a ser 
acrescentada na análise. Incluir um número muito grande de variáveis reduz a eficiência estatística dos 
procedimentos, sendo indicada pelos autores que o número máximo de covariáveis (max) seria obtido pela 
multiplicação do fator 0,10 pelo tamaho da amostra (N) deduzindo o número de grupo/setor (n) menos 1, ou seja, 
[max = (0,10 * N) – (n-1)]. Neste estudo, o número máximo seria [max=0,10 * 1554) – (19-1)=137]. De 
qualquer forma, Hair et al. (2009) também reforçam o conceito de que uma covariável efetiva é aquela que é 
“altamente correlacionada com a variável dependente, mas não correlacionada com as variáveis 
independentes”, em vista disso, o pesquisador deve sempre minimizar o número de covariáveis e garantir que 
covariáveis efetivas não sejam eliminadas.  
11 Apesar da informação do Fluxo de Caixa Operacional estar disponível de forma direta por meio da 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) divulgada nas demonstrações contábeis das companhias de capital 
aberto no Brasil, foram realizados os cálculos sugeridos por Hope (2013) com objetivo principal de manter a 
comparabilidade das informações. Isso porque, como evidenciado por Silva, Martins e Lima (2018), o CPC 03,  
norma vigente no Brasil, encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros, recebidos ou pagos e os 
dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos, como fluxos de caixa operacionais, e os dividendos e juros 
sobre o capital próprio pagos, como fluxos de caixa das atividades de financiamento, ;e também qual alternativa 
diferente da encorajada deve ser seguida de notas explicativas evidenciando o fato. Não há esse encorajamento na 
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VOLATILITY: desvio padrão da receita líquida dos últimos três anos dividida pelo total de 

ativos no final do ano t-1;  

BIG4: igual a 1 se a companhia é auditada por firma de auditoria “Big 4”, ou zero, caso 

contrário; 

IND_FE: efeito fixo da indústria baseado na criação de dummies para cada um dos 19 setores 

econômicos12 divulgados na base de dados do Economatica;  

𝜀: variável que representa o erro aleatório, que inclui as influências no comportamento da 

variável dependente que não podem ser explicadas linearmente pelo comportamento das demais 

variáveis. 

Para os accruals absolutos anormais (ABS_ACC), não há universalidade na forma de 

apuração e nem nas métricas utilizadas para avaliar a qualidade das demonstrações contábeis 

ou de auditoria. DeFond e Zhang (2014) e Hope (2013) reforçam ainda que qualquer proxy 

sozinha não é capaz de cobrir todas as facetas e utilizar diversas proxies pode ajuda a generalizar 

os resultados.  

Hope (2013) utiliza métricas alternativas para medir os accruals absolutos anormais de 

forma a mitigar a possibilidade de que os resultados, com uma proxy específica, capturem 

outros fatores que não estejam relacionados à qualidade das demonstrações contábeis. Seguindo 

essas métricas alternativas, serão utilizados os dois modelos de estimação dos accruals 

absolutos anormais considerados mais populares na literatura: o modelo de Kothari, Leone e 

Wasley (2005) derivado do Modelo de Jones (1991) e modelo de Dechow e Dichev (2002) 

modificado por McNichols (2002). Além disso, também é utilizada a qualidade dos accruals 

das receitas de Stubben (2010) e o percentual de magnitude dos accruals dos fluxos de caixa 

de Burgstahler, Hail e Leuz (2006) como proxy para a referida qualidade.  

O primeiro modelo aplicado foi o de Kothari et al. (2005) em que os accruals 

discricionários são ajustados pelo desempenho13 e obtidos pela seguinte regressão:  

𝑇𝐴 , =  𝛽 +  𝛽
1

𝐴𝑇 ,
+ 𝛽 ∆𝑅𝐸𝐶 , + 𝛽  𝑃𝑃𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , +  𝜀 ,  

Equação 2- Modelo de Kothari (2005) derivado do Modelo de Jones (1991) 

                                                           
norma original do International Accounting Standards Board (IASB), a International Accounting Standards 7 (IAS 
7). As companhias utilizadas na amostra desse estudo podem ter valores relacionado ao Fluxo de Caixa 
Operacional sem consistência entre elas.  
12 Utilizado o comando “areg” e “absorb(SET)” do STATA. 
13 Reid et al. (2019) utilizaram o modelo Jones Modificado (1991) 
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Em que: TA são accruals totais; AT é o ativo total; ∆REC é a variação da receita líquida 

dividida pelo ativo total no início do período; PPE é o ativo imobilizado líquido dividido pelo 

ativo total no início do período; ROA é o lucro líquido das operações continuadas do exercício 

dividido pelo ativo total médio. O 𝜀 , representa os resíduos da estimação do modelo que são 

utilizados como medida para accruals discricionários. O valor absoluto desses resíduos é 

utilizado como proxy para qualidade das demonstrações contábeis. Os valores absolutos dos 

resíduos da regressão foram multiplicados por -1 resultando no (ABS_ACC1), de forma que 

quanto maior o valor dessa variável, maior a qualidade das demonstrações contábeis. 

Os accruals totais são obtidos da seguinte forma:  

𝑇𝐴 , =
∆𝐴𝐶 , −  ∆𝐶𝑋𝐸𝑄 , − ∆𝑃𝐶 , −  ∆𝐸𝑀𝑃𝐹𝐼𝑁𝐶𝑃 , −  ∆𝑇𝑃 , −  𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸 ,

𝐴𝑇 ,
 

Equação 3 – Fórmula dos accruals totais 

Em que: TA são os accruals totais; AT é o ativo total; ∆AC é a variação do ativo 

circulante; ∆CXEQ é a variação do caixa e equivalentes de caixa; ∆PC é a variação do passivo 

circulante; ∆EMPFINCP é a variação dos empréstimos e financiamentos de circulante; ∆TP é 

a variação dos tributos a pagar e DEPRE é a despesa de depreciação e amortização, sendo que 

todas as variáveis foram divididas pelo ativo total no início do período.  

O segundo modelo aplicado foi de Dechow e Dichev (2002), modificado por McNichols 

(2002), que possui como foco a relação entre os accruals correntes com os fluxos de caixa do 

passado, presente e futuro. Esse modelo possibilita a estimação dos accruals correntes, sendo 

que o 𝜀 , representa os resíduos da estimação do modelo que são utilizados como medida de 

qualidade.  

Esses resíduos representam a estimação dos erros nos accruals correntes que não estão 

associados com fluxo de caixa operacional e que não pode ser explicado por variação nas 

receitas e nos níveis de imobilização, sendo obtido pela seguinte regressão: 

𝑇𝐶𝐴 ,  =  𝛽 + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , +  𝛽 ∆𝑅𝐸𝐶 , + 𝛽  𝑃𝑃𝐸 , + 𝜀 ,  

Equação 4 – Modelo de Dechow e Dichev (2002) modificado 

Em que: TCA são os accruals circulantes totais; CFO é o fluxo de caixa das atividades 

operacionais divididas pelo ativo total do início do período; ∆REC é a variação da receita 

líquida dividida pelo ativo total no início do período; PPE é o ativo imobilizado líquido dividido 

pelo ativo total do início do período. O valor absoluto dos referidos resíduos é utilizado como 
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proxy para qualidade das demonstrações contábeis. Os valores absolutos dos resíduos da 

regressão foram multiplicados por -1 resultando no (ABS_ACC2), de forma que quanto maior 

o valor dessa variável, maior a qualidade das demonstrações contábeis. 

Os accruals circulantes totais são obtidos da seguinte forma:  

𝑇𝐶𝐴 , =
∆𝐴𝐶 , −  ∆𝐶𝑋𝐸𝑄 , − ∆𝑃𝐶 , − ∆𝐸𝑀𝑃𝐹𝐼𝑁𝐶𝑃 , − ∆𝑇𝑃 ,

𝐴𝑇 ,
 

Equação 5 – Fórmula dos accruals circulantes 

Em que: TCA são os accruals circulantes totais; AT é o ativo total; ∆AC é a variação 

do ativo circulante; ∆CXEQ é a variação do caixa e equivalentes de caixa; ∆PC é a variação do 

passivo circulante; ∆EMPFINCP é a variação dos empréstimos e financiamentos circulantes e 

∆TP é a variação dos tributos a pagar, sendo que todas as variáveis foram divididas pelo ativo 

total no início do período.  

O fluxo de caixa das atividades operacionais foi obtido da seguinte forma: 

𝐶𝐹𝑂 ,  =
𝐿𝐿_𝑂𝑃𝐶𝑂𝑁𝑇 , + 𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸 ,

𝐴𝑇 ,
− 𝑇𝐶𝐴 ,  

Equação 6 – Fórmula do fluxo de caixa operacional 

Em que: CFO é o fluxo das atividades operacionais; TCA são os accruals circulantes 

totais; LL_OPCONT é o lucro líquido das operações continuadas dividido pelo ativo total do 

início do período; DEPRE é a despesa de depreciação e amortização dividida pelo ativo total 

no início do período. 

O terceiro modelo aplicado foi Stubben (2010) baseado nas receitas discricionárias, 

sendo obtido pela seguinte regressão:  

∆𝐶𝑇𝐴𝑆𝑅𝐸𝐶 , =  𝛽 + 𝛽 ∆𝑅𝐸𝐶 , + 𝜀 ,  

Equação 7 – Modelo de Stubben (2010)  

Em que: ∆CTASREC é a variação do contas a receber dividido pelo ativo total no início 

do período; ∆REC é a variação da receita líquida dividida pelo ativo total no início do período. 

O 𝜀 , representa os resíduos da estimação do modelo que são utilizados como medida para as 

receitas discricionárias. O valor absoluto desses resíduos é utilizado como proxy para qualidade 

das demonstrações contábeis. Os valores absolutos dos resíduos da regressão foram 
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multiplicados por -1 resultando no (ABS_ACC3), de forma que quanto maior o valor dessa 

variável, maior a qualidade das demonstrações contábeis. 

O quarto modelo aplicado foi de Burgstahler et al. (2006) no qual o ABS_ACC4 será a 

medida de qualidade obtida pelo log da magnitude do valor dos accruals absolutos em relação 

aos fluxos de caixa, obtido da seguinte forma:  

𝐴𝐵𝑆_𝐴𝐶𝐶4 , =  log
𝑇𝐴 ,

𝐶𝐹𝑂 ,
∗ (−1) 

Equação 8 - Modelo de Burgstahler (2006)  

Em que: TA são os accruals totais e CFO é o fluxo das atividades operacionais. Os 

valores obtidos foram multiplicados por -1 resultando no (ABS_ACC4), de forma que quanto 

maior o valor dessa variável, maior a qualidade das demonstrações contábeis. 

Adicionalmente, em linha com os testes aplicados por Reid et al. (2019), esse estudo 

investigou se a divulgação efetiva dos PAAs ou somente a ameaça de divulgação dos PAAs 

estaria influenciando na qualidade das demonstrações contábeis. Assim, uma maior qualidade 

nas demonstrações contábeis poderia ser influenciada por procedimentos adicionais de 

auditoria refletidos em um maior número de riscos efetivamente divulgados.  

Com o objetivo de verificar os impactos da inclusão dos PAAs, após a adoção do novo 

relatório de auditoria, na qualidade da auditoria medida indiretamente pelos accruals absolutos 

anormais (ABS_ACC), foi incluída na regressão a quantidade de PAAs divulgados utilizando 

o seguinte modelo:  

𝐴𝐵𝑆_𝐴𝐶𝐶 , =  𝛽 + 𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , + 𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝑃𝑅𝐼𝑂𝑅_𝐴𝐶𝐶 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 ,

+ 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 , +  𝛽 𝑁𝑈𝑀_𝑅𝐼𝑆𝐾𝑆 , +  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 +  𝜀 ,  

Equação 9 – Fórmula dos accruals absolutos anormais (inclui NUM_RISKS) 

Em que: as variáveis correspondem às mesmas utilizadas na Equação (1) com exceção 

do NUM_RISKS que são a quantidade de PAAs divulgados nos relatórios dos auditores no 

primeiro e segundo ano de adoção, e zero para os anos anteriores. Nesse mesmo modelo, de 

forma adicional, foi substituída a variável de controle NUM_RISKS pela NUM_RISKS_SIZE 

que são a quantidade de PAAs dividida pelo logaritmo natural do total de ativos no final do ano 

t. Essa variável NUM_RISKS_SIZE tem o objetivo de minimizar possíveis distorções na 

utilização dos valores nominais dos números de PAAs, equalizando assim a possível ocorrência 
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de uma quantidade significativa de PAAs para companhias relativamente menores em termos 

de total de ativos.  

Como apontado anteriormente, apesar de resultados conflitantes, a troca da firma de 

auditoria, voluntária ou obrigatória, pode afetar a qualidade de auditoria. Essa qualidade pode 

aumentar devido à revisão dos riscos das companhias auditadas por uma visão mais 

independente, como pode diminuir principalmente nos primeiros anos de atuação em um novo 

cliente devido a um menor conhecimento sobre os fatores institucionais e sistêmicos das 

empresas auditadas. Sendo assim, na avaliação da qualidade de auditoria medida indiretamente 

pela proxy dos accruals absolutos anormais, foi incluída uma variável que captura alterações 

recorrentes das firmas de auditoria, sendo utilizado o seguinte modelo: 

𝐴𝐵𝑆_𝐴𝐶𝐶 , =  𝛽 + 𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , + 𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝑃𝑅𝐼𝑂𝑅_𝐴𝐶𝐶 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 ,

+ 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 , +  𝛽 𝑀𝑈𝐷_𝐴𝑈𝐷 , +  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 +  𝜀 ,  

Equação 10 – Fórmula dos accruals absolutos anormais (inclui MUD_AUD) 

Em que: as variáveis correspondem as mesmas utilizadas na Equação (1) com exceção 

do MUD_AUD considerado 1 quando foi observada a troca de firma de auditoria e zero, caso 

contrário. Cabe destacar que, a inclusão dessa variável de controle que considera os possíveis 

efeitos das trocas das firmas de auditoria não foi aplicada no estudo de Reid et al. (2019).  

3.3.2. Honorários de auditoria 

Com o objetivo de verificar os impactos, após a adoção do novo relatório de auditoria, 

nos custos de auditoria avaliados pelos honorários dos auditores, foi utilizado o seguinte 

modelo:  

𝐿𝑁_𝐹𝐸𝐸_𝐴 , =  𝛽 + 𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , +  𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 , + 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 , + 𝛽 𝐼𝑁𝑉 ,

+ 𝛽 𝑇_𝐶𝑇𝐴𝑆𝑅𝐸𝐶 , + 𝛽 𝐵𝑈𝑆𝑌 , +  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 + 𝜀 ,  

Equação 11 – Modelo para o Teste da Hipótese 2 (H2) 

A variável dependente LN_FEE_A representa o logaritmo natural dos honorários de 

auditoria para o ano t. A variável de interesse, POST, será igual 1 para os exercícios findos em 
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ou a partir de 31 de dezembro de 2016, quando se tornou obrigatória adoção do novo relatório 

do auditor pelas companhias no Brasil, ou zero, caso contrário. Como citado anteriormente, as 

modificações requeridas para o relatório do auditor podem afetar os custos de auditoria 

refletindo em aumento nos honorários, assim espera-se que o coeficiente dessa variável seja 

positivo e significante. Em linha com estudo anterior conduzido por Carcello e Li (2013) 

algumas características no nível da firma foram utilizadas como variáveis de controle, além da 

inclusão do efeito fixo da indústria para diferenças nos honorários entre setores. As variáveis 

de controle utilizadas incluem SIZE, ROA, LOSS, MB, LEVERAGE, CFO, VOLATILITY, 

BIG4, INV, T_CTASREC e BUSY, em que:  

SIZE: logaritmo natural de total de ativos no final do ano t;  

ROA: lucro líquido das operações continuadas do ano t divido pelo ativo médio; 

LOSS: igual a 1 se o lucro líquido da companhia for menor que zero, ou zero, caso contrário; 

MB: valor de mercado da companhia dividido pelo valor do patrimônio líquido contábil no final 

do ano t; 

LEVERAGE: total de empréstimos e financiamentos, circulantes e não circulantes, dividido 

pelo total de ativos no final do ano t;  

CFO: fluxo de caixa operacional foi obtido pelo lucro líquido das operações continuadas, 

somado às despesas de depreciação e amortização, subtraindo a variação no ativo circulante 

desconsiderando a variação no caixa e equivalente de caixa, somado à variação do passivo 

circulante desconsiderando a variação nos empréstimos e financiamentos circulantes e a 

variação nos tributos a pagar. O valor obtido foi dividido pelo ativo total no final do ano t-114;; 

VOLATILITY: desvio padrão da receita líquida dos últimos três anos dividida pelo total de 

ativos no final do ano t-1;  

BIG4: igual a 1 se a companhia é auditada por firma de auditoria “Big 4”, ou zero, caso 

contrário; 

INV: total de estoques dividido pelo total de ativos no final do ano t;  

T_CTASREC: total de contas a receber divididos pelo total de ativos no final do ano t;  

BUSY: igual a 1 se o ano fiscal da companhia termina dezembro, e zero caso contrário; 

IND_FE: efeito fixo da indústria baseado na criação de dummies para cada um dos 19 setores 

econômicos15 divulgados na base de dados do Economatica;  

                                                           
14 Ver nota 9. 
15 Utilizado o comando “areg” e “absorb(SET)” do STATA. 
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𝜀: variável que representa o erro aleatório, que inclui as influências no comportamento da 

variável dependente que não podem ser explicadas linearmente pelo comportamento das demais 

variáveis. 

Em relação aos honorários foram realizados testes adicionais utilizando como base o 

mesmo modelo para o teste da hipótese 2 (H2), mas incluindo as variáveis de controle 

NUM_RISKS e MUD_AUD resultando na Equação 12 e incluindo as variáveis de controle 

NUM_RISKS_SIZE e MUD_AUD resultando na Equação 13, respectivamente apresentadas a 

seguir:  

𝐿𝑁_𝐹𝐸𝐸_𝐵 , =  𝛽 + 𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , + 𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 , + 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 , + 𝛽 𝐼𝑁𝑉 ,

+ 𝛽 𝑇_𝐶𝑇𝐴𝑆𝑅𝐸𝐶 , + 𝛽 𝐵𝑈𝑆𝑌 ,  + 𝛽 𝑁𝑈𝑀_𝑅𝐼𝑆𝐾𝑆 , + 𝛽 𝑀𝑈𝐷_𝐴𝑈𝐷 ,

+  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 + 𝜀 ,  

Equação 12 – Modelo para o Teste da Hipótese 2 (H2) incluindo NUM_RISKS e MUD_AUD 

𝐿𝑁_𝐹𝐸𝐸_𝐶 , =  𝛽 +  𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , +  𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 , + 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 , + 𝛽 𝐼𝑁𝑉 ,

+ 𝛽 𝑇_𝐶𝑇𝐴𝑆𝑅𝐸𝐶 , + 𝛽 𝐵𝑈𝑆𝑌 ,  + 𝛽 𝑁𝑈𝑀_𝑅𝐼𝑆𝐾𝑆_𝑆𝐼𝑍𝐸 ,

+ 𝛽 𝑀𝑈𝐷_𝐴𝑈𝐷 , +  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 + 𝜀 ,  

Equação 13 – Modelo para o Teste da Hipótese 2 (H2) incluindo NUM_RISKS_SIZE e MUD_AUD 

Em que: as variáveis correspondem às mesmas utilizadas na Equação (11) com exceção 

do NUM_RISKS que são a quantidade de PAAs divulgados nos relatórios dos auditores no 

primeiro e segundo ano de adoção, e zero para os anos anteriores; NUM_RISKS_SIZE que são 

a quantidade de PAAs divididas pelo logaritmo natural do total de ativos no final do ano t e 

MUD_AUD considerado 1 quando foi observada a troca de firma de auditoria e zero, caso 

contrário. Vale destacar, que a inclusão dessa variável de controle que considera os possíveis 

efeitos das trocas das firmas de auditoria, que não foi aplicada no estudo de Reid et al. (2019).  

As variáveis dependentes LN_FEE_B e LN_FEE_C representam o logaritmo natural 

dos honorários de auditoria para o ano t. A variável de interesse, POST, será igual 1 para os 

exercícios findos em ou a partir de 31 de dezembro de 2016, quando se tornou obrigatória 

adoção do novo relatório do auditor pelas companhias no Brasil, ou zero, caso contrário. 

Como citado anteriormente, as modificações requeridas para o relatório do auditor podem 
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afetar os custos de auditoria refletindo em aumento nos honorários, logo espera-se que o 

coeficiente dessa variável seja positivo e significante.  
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4. RESULTADOS 

4.1 Estatísticas descritivas  

A tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis tanto para a regressão em 

relação aos acuculas absolutos anormais (ABS_ACC) quanto em relação aos honorários de 

auditoria (LN_FEE).  

Tabela 2 – Estatísticas descritivas 

 N  Média   DP   1º Quartil   Mediana   3º Quartil 

Variáveis dependentes: 

ABS_ACC1 1176 -0,06377 0,06452 -0,08497 -0,04256 -0,01913 

ABS_ACC2 785 -0,05656 0,05509 -0,07543 -0,04061 -0,01644 

ABS_ACC3 1224 -0,02785 0,03662 -0,03321 -0,01510 -0,00696 

ABS_ACC4 1411 0,88539 1,41083 0,10919 0,88256 1,62985 

LN_FEE 1434 6,11094 1,39326 5,16459 6,07110 6,93828 

Variáveis independentes: 

POST 1554 0,49292 0,50011 - - 1,00000 

SIZE 1554 14,51078 1,97441 13,53277 14,61493 15,70310 

ROA 1477 0,02506 0,08245 0,01129 0,02455 0,06569 

LOSS 1554 0,31403 0,46428 - - 1,00000 

MB 899 16,07487 104,16270 0,54834 1,13272 2,19556 

LEVERAGE 1553 0,32057 0,20486 0,14944 0,33420 0,45946 

PRIOR_ACC 1411 -0,01579 0,08293 -0,05623 -0,01198 0,02425 

CFO 1411 0,09974 0,20808 0,01056 0,09186 0,18920 

VOLATILITY 1340 0,07561 0,08745 0,02587 0,05171 0,08961 

BIG4 1554 0,76448 0,42446 1,00000 1,00000 1,00000 

INV 1554 0,06294 0,09590 - 0,00588 0,10766 

T_CTASREC 1548 0,13128 0,12877 0,03677 0,09570 0,17882 

BUSY 1554 0,98198 0,13306 1,00000 1,00000 1,00000 

NUM_RISKS 1554 1,33505 1,67620 - - 3,00000 

NUM_RISKS_SIZE 1554 0,09064 0,11181 - - 0,17708 

MUDAUD 1554 0,22294 0,41635 - - - 

Todas as variáveis estão definidas e detalhadas no Apêndice A. Para todas as variáveis contínuas foi utilizada a 
técnica de winsorize nos níveis de 1º e 99º percentis, exceto as que estão na forma de logaritmo. DP é o desvio 
padrão. N é o número de observações úteis para cada variável. As estatísticas foram calculadas para as 
observações utilizadas no mínimo em uma das regressões.   
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O painel desbalanceado utilizado nesse estudo resultou em uma amostra geral de 1.554 

observações considerando o período de quatro anos. Foi utilizada a técnica de winsorize no 1º 

e 99º percentis de cada ano para todas as variáveis continuas com o objetivo de remover a 

influência de potenciais outliers. Vale destacar que o número de observações de cada variável 

pode ser reduzido quando ocorre a restrição de dados para a estimação, assim a quantidade de 

observações em relação aos ABS_ACC variam de 785 a 1.411 observações e em relação ao 

LN_FEE é de 1.434 observações. 

O estudo de Reid et al. (2019), utilizado como referência para o presente estudo, 

demonstrou nas estatísticas descritivas que foram utilizadas 1.088 observações para ABS_ACC 

e 1.304 observações para LN_FEE referente a um painel balanceado das companhias do Reino 

Unido. Essa amostra possui quantidade de observações bem próximas às utilizadas no presente 

estudo sobre as companhias de capital aberto do Brasil citadas anteriormente. Entretanto, 

quaisquer comparações entre os dois estudos supracitados devem considerar o aspecto de existir 

diferença nas amostras em painel balanceado e desbalanceado.  

O presente estudo adotou como teste principal uma amostra com painel desbalanceado 

com objetivo de abranger o máximo de observações possíveis. Adicionalmente, foram 

realizados os mesmos testes para um painel balanceado apresentados na Seção 4.3, sem 

alterações significativas em relação ao painel desbalanceado. 

Considerando a amostra de 1.554 observações, em relação a remuneração dos auditores 

paga pelas companhias de capital aberto no Brasil, observa-se que 94% estava concentrada nas 

“Big 4” (KPMG – 31%; Ernst & Young – 20%; PwC – 26% e Deloitte – 18%) e os 6% restantes 

distribuídos entre 68 firmas de auditoria. Em termos de concentração no mercado, medido pelos 

de total de ativos auditados, verifica-se que 91% estava concentrada nas “Big 4” (KPMG – 

38%; PwC – 27%; Deloitte – 13% e Ernst & Young – 13%) e os 9% restantes distribuídos entre 

as 68 firmas de auditoria.  

Vale ressaltar que, essa amostra foi obtida após a exclusão de companhias com: (i) Ativo 

Total não foi informado ou menor que R$ 1.000,00; (ii) Receita não informada, com valor 

negativo ou igual a zero e (iii) Patrimônio Líquido negativo. Dessa amostra, observa-se que 766 

relatórios de auditoria foram emitidos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2017, 

período de vigência da ISA 700 revisada. Desses relatórios, 70,1% foram emitidos sem 

modificação ou sem ressalva, 27,2% foram emitidos com ênfase, 2% com ressalva e 0,7% com 

abstenção de opinião.  

A Tabela 3 Painel A demonstra a quantidade de companhias, segregadas por setor 

econômico divulgado na base de dados do Economatica, que apresentaram as demonstrações 
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contábeis com os relatórios dos auditores independentes de acordo com a ISA 700 revisada. 

Verifica-se que a amostra está concentrada em setores como Energia Elétrica, Transporte e 

Serviços, Construção, Comércio, Têxtil e Siderurrgia e Metalurgia representando 53,2% do 

total de companhias analisadas.  

Tabela 3 – Principais Assuntos de Auditoria 

Painel A: Quantidade de Companhias por setor 

Setores 2016 2017 Total % % Acumulado 

Energia Elétrica 65 66 131 17,0% 17,0% 

Transporte e Serviços 62 60 122 16,0% 33,0% 

Construção 26 24 50 6,5% 39,5% 

Comércio 23 22 45 5,9% 45,4% 

Têxtil 14 16 30 4,0% 49,4% 

Siderurgia e Metalurgia 14 14 28 3,8% 53,2% 

Alimentos e Bebidas 14 13 27 3,5% 56,7% 

Petróleo e Gás 9 10 19 2,5% 59,2% 

Química 9 10 19 2,4% 61,5% 

Veículos e Peças 9 9 18 2,4% 63,9% 

Software e Dados 7 7 14 1,8% 65,7% 

Papel e Celulose 7 6 13 1,7% 67,4% 

Telecomunicações 6 6 12 1,6% 69,0% 

Máquinas Industriais 5 5 10 1,3% 70,3% 

Agro e Pesca 4 5 9 1,2% 71,5% 

Eletroeletrônicos 4 4 8 1,0% 72,5% 

Mineração 3 3 6 0,8% 73,3% 

Minerais não metais 3 3 6 0,8% 74,1% 

Outros 98 101 199 26,0% 100,0% 

Total Geral 382 384 766   

Nota: Os setores foram extraídos da base de dados do Economatica. O setor “Outros” é composto por diversas 
companhias sem concentrção específica e que não foram classificadas nos setores acima divulgados. 

A Tabela 3 Painel B demonstra a quantidade de PAAs divulgados nos relatórios dos 

auditores independentes segregados por setor econômico divulgado na base de dados do 

Economatica, concentrados em setores como Energia Elétrica, Transporte e Serviços, 

Construção, Comércio e Alimentos e Bebidas representando 51,0% do total de companhias 
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analisadas. Na Tabela 3, os Painéis A e B estão consistentes em relação aos setores econômicos 

mais representativos, considerando a quantidade de companhias analisadas e a quantidade de 

PAAs divulgados.  

Tabela 3 – Principais Assuntos de Auditoria  

Painel B: Quantidade de PAAs por setor 

Setores 2016 2017 Total % % Acumulado 

Energia Elétrica 195 205 400 19,3% 19,3% 

Transporte e Serviços 172 143 315 15,2% 34,6% 

Construção 65 68 133 6,4% 41,0% 

Comércio 60 62 122 5,9% 46,9% 

Alimentos e Bebidas 43 42 85 4,1% 51,0% 

Siderurgia e Metalurgia 43 38 81 3,9% 54,9% 

Têxtil 33 38 71 3,4% 58,3% 

Petróleo e Gás 32 34 66 3,2% 61,5% 

Veículos e Peças 26 27 53 2,6% 64,1% 

Papel e Celulose 22 18 40 1,9% 66,0% 

Software e Dados 21 19 40 1,9% 67,9% 

Química 20 16 36 1,7% 69,7% 

Telecomunicações 13 16 29 1,4% 71,1% 

Máquinas Industriais 15 13 28 1,4% 72,4% 

Mineração 12 12 24 1,2% 73,6% 

Agro e Pesca 8 15 23 1,1% 74,7% 

Eletroeletrônicos 9 11 20 1,0% 75,7% 

Minerais não metais 8 3 11 0,5% 76,2% 

Outros  240 252 492 23,8% 100,0% 

Total Geral 1.037 1.032 2.069   

Nota: Os setores foram extraídos da base de dados do Economatica. O setor “Outros” é composto por diversas 
companhias sem concentrção específica e que não foram classificadas nos setores acima divulgados.  

No entanto, a Tabela 3 Painel C, que demonstra a quantidade de PAAs médios, 

apresenta concentração em setores diferentes aos apresentados na Tabela 3 Painel A e B. O 

PAA médio geral do período ficou em 2,7 sendo obtido pela divisão da quantidade de PAAs 

divulgados pela quantidade de companhias em cada um dos setores. Quando se compara o PAA 

médio 2016 em 2,71 e 2017 em 2,69, verifica-se que não houve alteração significativa, inclusive 

se verificar a variação em cada um dos setores.  
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Os setores com PAAs médios mais elevados foram Mineração (4,0), Petróleo e Gás 

(3,47), Alimentos e Bebidas (3,15), Papel e Celulose (3,08), Energia Elétrica (3,05), Veículos 

e Peças (2,94), Siderurgia e Metalurgia (2,89) e Software e Dados (2,86). Os setores com PAAs 

médios mais baixos foram: Minerais não metais (1,83), Química (1,89), Têxtil (2,37) e 

Telecomunicações (2,42). Em relação ao aumento de PAAs médios por setor observa-se maior 

variação nos setores Agro e Pesca, Eletroeletrônicos e Telecomunicações. A redução de PAAs 

médios por setor foi observado em setores como Química e Minerais não metais.  

Tabela 3 – Principais Assuntos de Auditoria 

Painel C: PAAs médio por setor 

Setores        2016         2017        Total  Var 16-17 

Mineração 4,00  4,00  4,00  -  

Petróleo e Gás 3,56  3,40  3,47  - 0,16  

Alimentos e Bebidas 3,07  3,23  3,15  0,16  

Papel e Celulose 3,14  3,00  3,08  - 0,14  

Energia Elétrica 3,00  3,11  3,05  0,11  

Veículos e Peças 2,89  3,00  2,94  0,11  

Siderurgia e Metalurgia 3,07  2,71  2,89  - 0,36  

Software e Dados 3,00  2,71  2,86  - 0,29  

Máquinas Industriais 3,00  2,60  2,80  - 0,40  

Comércio 2,61  2,82  2,71  0,21  

Construção 2,50  2,83  2,66  0,33  

Transporte Serviços 2,77  2,38  2,58  - 0,39  

Agro e Pesca 2,00  3,00  2,56  1,00  

Eletroeletrônicos 2,25  2,75  2,50  0,50  

Outros 2,45  2,50  2,47  0,05  

Telecomunicações 2,17  2,67  2,42  0,50  

Têxtil 2,36  2,38  2,37  0,02  

Química 2,22  1,60  1,89  - 0,62  

Minerais não metais 2,67  1,00  1,83  - 1,67  

Total Geral 2,71  2,69  2,70  - 0,03  

Nota: Var 16–17 representa o crescimento ou redução nos PAAs médios obtido pelos valores de 2017 menos 
2016. Os setores foram extraídos da base de dados do Economatica. 
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A Tabela 3 Painel D demonstra os PAAs classificados pelos assuntos citados com maior 

frequência nos relatórios dos auditores independentes. O primeiro assunto mais citado refere-

se à avaliação da “Redução por perda do valor recuperável dos ativos”, conhecido por 

impairment. A mensuração dos valores a serem registrados contabilmente envolve a utilização 

de certa subjetividade com a adoção de premissas e projeções que dependem de eventos futuros 

relacionados com desempenho da própria companhia, bem como do desempenho do setor 

econômico de atuação.  

Em uma subcategorização do impairment, foi verificado que os assuntos mais 

recorrentes estão relacionados à mensuração de redução ao valor recuperável do Ágio, do 

Contas a Receber, do Imobilizado e Intangível. Vale destacar ainda que o assunto permeia a 

maioria dos setores que constam na amostra e foram indicados com maior frequência nos 

setores de Transportes e Serviços relacionados às concessões de rodovia com exploração dos 

pedágios, Energia Elétrica, Comércio e Construção.  

O segundo assunto citado com maior frequência refere-se à “Receitas”, sendo que o 

reconhecimento foi principal aspecto destacado concentrado nos setores de Energia Elétrica, 

Transporte e Serviços, Construção, Alimentos e Bebidas, Software e Dados e 

Telecomunicações. Esses setores possuem complexidade na apuração dos valores pois 

envolvem volumes significativos de dados no processamento e, muitas vezes, subjetividade e 

utilização de estimativas para definir os valores de competência de cada exercício social. 

Entretanto, vale destacar que o assunto foi abordado em todos os setores analisados, com 

exceção somente para o setor de Mineração, que na amostra envolve somente 3 empresas.  

O terceiro assunto citado com maior frequência refere-se a “Provisões e Passivos 

Contingentes” envolvendo a maioria dos setores analisados, com destaque para os setores de 

Energia Elétrica, Transporte e Serviços, Construção e Comércio que divulgaram esse assunto 

nos PAAs de forma mais representativa.  

E por fim, o quarto assunto mais citado refere-se a “Impostos e Questões Fiscais”, 

principalmente relacionadas à Tributos Diferidos e Créditos Tributários envolvendo de forma 

mais significativa os setores de Transporte e Serviços, Energia Elétrica, Comércio e Siderurgia 

e Metalurgia.  
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Tabela 3 – Principais Assuntos de Auditoria 

Painel D: Quantidade de PAAs por assunto     

Assunto dos PAAs 2016 2017 Total % 

Redução ao valor recuperável dos ativos 202 200 402 19,4% 

Receitas 153 160 313 15,1% 

Provisões e Passivos contingentes 124 147 271 13,1% 

Impostos e Questões fiscais 102 91 193 9,3% 

Investimentos Societários 47 52 99 4,7% 

Instrumentos Financeiros 49 47 96 4,6% 

Concessões 39 48 87 4,2% 

Ativo Intangível 46 35 81 3,9% 

Continuidade Operacional 45 29 74 3,5% 

Benefícios à empregados 26 37 63 3,0% 

Valor Justo 32 30 62 3,0% 

Empréstimos e Financiamentos 32 25 57 2,7% 

Partes Relacionadas 24 27 51 2,4% 

Outros 30 16 46 2,2% 

Imobilizado 21 20 41 1,9% 

Estoques 17 22 39 1,8% 

Investigações 20 14 34 1,6% 

Contas a Receber e Pagar 15 13 28 1,3% 

Tecnologia da Informação 11 14 25 1,2% 

Subvenção Governamental 2 5 7 0,3% 

Total Geral 1.037 1.032 2.069  

O FRC (2016) conduziu uma revisão dos relatórios dos auditores independentes 

publicados no segundo ano após a adoção da norma revisada para as 350 principais empresas 

listadas na bolsa de valores do Reino Unido, classificadas pelo Financial Times Stock Exchange 

350 (FTSE 350). Com isso, foi obtida uma cobertura de quase 80% de todos os relatórios de 

auditoria produzidos, e na análise de concentração das empresas de auditoria observou-se que 

a PwC emitiu 28% desses relatórios, seguida pela KMPG e Deloitte que emitiram 27% cada 

uma, a EY emitiu 14% e os 4% restantes por outras empresas de auditoria.  

Nessa análise, os setores mais representativos da amostra do FRC (2016) foram 

Consumer Goods & Services (20,1%), Banks & Financial Services (16,2%), Support Services 

(8,6%), Retail (7,9%), Commercial Properties (7,6%), Industrials (7,6%), Insurance (4,7%), 



72 
 

 
 

Health Care (4,3%), Metals & Mining (4,3%) Oil & Gas (4,0%) e Outros (14,7%). No Brasil, 

os setores mais representativos foram: Outros (23,7%), Energia Elétrica (19,3%), Transporte e 

Serviços (15,2%), Construção (6,4%) e Comércio (5,9%).  

Ao realizar qualquer comparação na representatividade dos setores da amostra utilizada 

pelo FRC (2016), de empresas do Reino Unido, com a utilizada neste estudo, de empresas do 

Brasil, deve se considerar que há diferenças na composição dos setores analisados. Os setores 

Financeiro e Saúde, por exemplo, não foram incluídos no estudo do Brasil. 

Apesar do foco do FRC (2016) ser somente as maiores empresas negociadas na bolsa 

de valores do Reino Unido, e a amostra do presente estudo ter utilizado todas as empresas de 

capital aberto do Brasil, pode ser observada alta concentração de emissões dos relatórios de 

auditoria pelas empresas “Big 4” em ambos cenários, sendo 96% para o Reino Unido e 91% 

para o Brasil.  

Em relação aos PAAs apresentados nos relatórios dos auditores na amostra analisada 

pelo FRC (2016), os assuntos que surgiram com maior frequência foram: Redução ao valor 

recuperável dos Ágios (43% da amostra), Tributação (43% da amostra), Contabilização de 

Receita (42% da amostra) e redução ao valor recuperável de outros ativos que não o ágio 

(29%Ao da amostra). Essa concentração nesses assuntos não surpreende, pois são, muitas 

vezes, áreas críticas do julgamento da administração, e de particular importância para a 

avaliação das empresas. No Brasil, os resultados foram semelhantes, concentrados em: Redução 

ao valor recuperável de ativos, Reconhecimento de Receitas, Provisões e Passivos Contingentes 

e Impostos e Questões Fiscais, como citados anteriormente.  

4.2 Resultados das regressões  

As Tabelas 4 e 5 apresentam o resultado da regressão em relação aos accruals absolutos 

anormais (ABS_ACC), e em relação aos honorários de auditoria (LN_FEE), respectivamente.  

4.2.1 Qualidade de auditoria – Relatório do auditor independente – ISA 700 revisada 

A Tabela 4 demonstra o resultado da regressão principal para o teste de H 1. Cada uma 

das quatro colunas demonstra o resultado utilizando quatro métricas diferentes de apuração das 

proxies para qualidade das demonstrações contábeis que são: ABS_ACC1 em que os accruals 

absolutos anormais foram obtidos utilizando o Modelo de Kothari (2005) derivado do Modelo 

de Jones (1991); ABS_ACC2, em que os accruals absolutos anormais foram obtidos pelo 
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Modelo de Dechow e Dichev (2002) modificado; ABS_ACC3 os accruals das receitas foram 

obtidos pelo Modelo de Stubben (2010) e o ABS_ACC4 em que o percentual de magnitude dos 

accruals dos fluxos de caixa foi obtido pelo Modelo de Burgstahler et al. (2006).  

Tabela 4 – Qualidade de auditoria  

Painel A: Métricas de qualidade com base nos accruals  

 ABS_ACC1 ABS_ACC2 ABS_ACC3 ABS_ACC4 

POST -0.00662 0.00212 0.00325 -0.192** 
 (-1.460) (0.416) (1.303) (-2.059) 

SIZE 0.00800*** 0.00274 0.00546*** -0.0270 
 (4.066) (1.411) (4.815) (-0.761) 

ROA -0.0705 0.0455 -0.0264 1.983* 
 (-1.262) (0.679) (-0.811) (1.845) 

LOSS -0.00831 -0.0281*** -0.00918* -0.159 
 (-1.199) (-3.445) (-1.888) (-1.086) 

MB -0.0000300 0.0000274 -0.00000632 -0.000709 
 (-0.594) (1.050) (-1.044) (-1.311) 

LEVERAGE 0.00800 0.0187 0.0110 0.535 
 (0.487) (1.041) (1.295) (1.584) 

PRIOR_ACC -0.00593 0.000704 -0.0205 0.878 
 (-0.127) (0.017) (-0.572) (1.241) 

CFO 0.00270 -0.0499* -0.00785 1.474*** 
 (0.122) (-1.943) (-0.810) (3.834) 

VOLATILITY -0.0333 -0.0418 -0.0651*** -0.776 
 (-1.185) (-1.328) (-3.448) (-1.496) 

BIG4 0.00351 0.0148* 0.00140 -0.0625 
 (0.480) (1.862) (0.379) (-0.468) 

Constant -0.175*** -0.0991*** -0.107*** 1.242** 
 (-6.298) (-3.658) (-6.293) (2.488) 

R2 0.132 0.201 0.159 0.129 
N 662 465 662 841 

Todas as variáveis estão definidas e detalhadas no Apêndice A. Para todas as variáveis contínuas foi utilizada a 
técnica de winsorize nos níveis de 1º e 99º percentis, exceto as que estão na forma de logaritmo. N é o número 
de observações úteis para cada variável. A estatística t está apresentada entre parênteses. Os erros-padrão são 
robustos à heterocedasticidade. As regressões foram estimadas com efeito fixo da indústria, assim a variável 
IND_FE não apresenta resultados quando aplicado o modelo. Os níveis de significância estatística estão 
demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%.  
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Vale ressaltar que esses modelos foram utilizados por Hope (2013) como proxy para 

qualidade das demonstrações contábeis e foram utilizados no presente estudo como métrica 

indireta de qualidade de auditoria. Essas métricas alternativas para medir os accruals tem o 

objetivo de mitigar a possibilidade de que os resultados, com uma proxy específica, capturem 

outros fatores que não estejam relacionados à qualidade das demonstrações contábeis.  

A tabela 4 Painel A demonstra a regressão principal (Equação 1); o Painel B demonstra 

a regressão principal adicionando o número de PAAs divulgados (Equação 9) e o Painel C 

demonstra a regressão principal adicionando a mudança de firma de auditoria (Equação 10). 

Como utilizamos os valores do ABS_ACC multiplicados por -1 quando incluídos na regressão, 

a expectativa é que o coeficiente da variável de interesse POST demonstre maior qualidade 

quando for positivo e significante.  

Na Tabela 4 Painel A verifica-se nas regressões aplicadas utilizando as métricas de 

ABS_ACC2 e ABS_ACC3, que a variável de interesse POST apresentou positiva, como 

esperado, mas estatisticamente não significante. As métricas de ABS_ACC1 e ABS_ACC4 

apresentaram a variável de interesse negativa, sendo que a última apresentou estatisticamente 

significante no nível de 5%, entretanto ambas tiveram resultados diferentes do esperado. Para 

esse Painel A os resultados não indicam uma melhoria na qualidade de auditoria 

estatisticamente significante.  

Na Tabela 4 Painel B, foi utilizada a regressão principal com a inclusão da variável de 

controle NUM_RISKS, a qual tem o objetivo de verificar se a quantidade de PAAs efetivamente 

divulgados poderia influenciar em uma maior qualidade de auditoria, sendo que divulgaria 

maior número de riscos devido a execução de procedimentos adicionais de auditoria.  
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Tabela 4 – Qualidade de auditoria  

Painel B: Métricas de qualidade com base nos accruals – Inclui NUM_RISKS 

 ABS_ACC1 ABS_ACC2 ABS_ACC3 ABS_ACC4 

POST -0.000874 0.00827 0.0105** -0.0447 
 (-0.096) (0.715) (2.281) (-0.224) 

SIZE 0.00833*** 0.00296 0.00587*** -0.0192 
 (4.167) (1.490) (5.113) (-0.519) 

ROA -0.0716 0.0461 -0.0279 1.942* 
 (-1.276) (0.687) (-0.858) (1.802) 

LOSS -0.00822 -0.0280*** -0.00907* -0.155 
 (-1.182) (-3.441) (-1.871) (-1.062) 

MB -0.0000313 0.0000267 -0.00000790 -0.000719 
 (-0.619) (1.028) (-1.244) (-1.326) 

LEVERAGE 0.00889 0.0196 0.0122 0.546 
 (0.541) (1.096) (1.400) (1.621) 

PRIOR_ACC -0.00602 -0.000751 -0.0206 0.890 
 (-0.129) (-0.018) (-0.576) (1.255) 

CFO 0.00336 -0.0495* -0.00702 1.478*** 
 (0.152) (-1.934) (-0.726) (3.857) 

VOLATILITY -0.0314 -0.0408 -0.0628*** -0.742 
 (-1.119) (-1.294) (-3.378) (-1.439) 

BIG4 0.00310 0.0145* 0.000882 -0.0758 
 (0.423) (1.815) (0.239) (-0.564) 

NUM_RISKS  -0.00192 -0.00202 -0.00242* -0.0498 
 (-0.729) (-0.572) (-1.757) (-0.888) 

Constant -0.180*** -0.103*** -0.114*** 1.127** 
 (-6.356) (-3.712) (-6.527) (2.174) 

R2 0.133 0.202 0.162 0.130 
N 662 465 662 841 

Todas as variáveis estão definidas e detalhadas no Apêndice A. Para todas as variáveis contínuas foi utilizada 
a técnica de winsorize nos níveis de 1º e 99º percentis, exceto as que estão na forma de logaritmo. N é o 
número de observações úteis para cada variável. A estatística t está apresentada entre parênteses. Os erros-
padrão são robustos à heterocedasticidade. As regressões foram estimadas com efeito fixo da indústria, assim 
a variável IND_FE não apresenta resultados quando aplicado o modelo. Os níveis de significância estatística 
estão demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%.  
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Verifica-se que na regressão aplicada utilizando a métrica ABS_ACC3, a variável de 

interesse POST, apresentou positiva e estatisticamente significante no nível de 5% em linha 

com o esperado. Considerando a inclusão da variável de controle NUM_RISKS, verifica-se que 

a mesma também apresentou estatisticamente significante no nível de 10%. Esse resultado 

poderia ser um indicativo de melhoria na qualidade de auditoria na comparação do período pré 

e pós adoção do novo relatório do auditor. Entretanto, no caso de alta correlação entre as 

variáveis o poder explicativo desses resultados diminui devido ao problema de 

Multicolinearidade entre elas.  

Com isso, na tentativa de corroborar os resultados obtidos para ABS_ACC3, foi 

realizado o teste de Correlação de Pearson para a variável de interesse POST e variável de 

controle NUM_RISKS. A correlação obtida foi de 0,8669 no nível de significância de 5%, 

sendo assim, há alta correlação entre as variáveis, o que enfraquece o poder explicativo dos 

resultados até então obtidos. Assim, essa melhoria na qualidade de auditoria obtida por meio da 

métrica ABS_ACC3 poderia não refletir uma melhoria efetiva.  

Ainda na Tabela 4 Painel B, considerando as regressões aplicadas utilizando as métricas 

de ABS_ACC1 e ABS_ACC4, a variável de interesse POST apresentou negativa e 

estatisticamente não significante. Para a métrica ABS_ACC2 apresentou positiva, mas 

estatisticamente não significante. Nesses casos, os resultados não indicam uma melhoria na 

qualidade de auditoria estatisticamente significante. 

Adicionalmente, foram realizados os mesmos testes com as mesmas métricas 

apresentadas na Tabela 4 Painel B, mas substituindo a variável de controle NUM_RISKS por 

NUM_RISKS_SIZE. Essa variável representa a quantidade de PAAs divididas pelo logaritmo 

natural do total de ativos e tem o objetivo de minimizar possíveis distorções na utilização dos 

valores nominais dos números de PAAs, equalizando, deste modo, a possível ocorrência de uma 

quantidade significativa de PAAs para companhias relativamente menores em termos de total 

de ativos. Os resultados incluindo NUM_RISKS_SIZE na regressão não foram diferentes dos 

apresentados quando da inclusão do NUM_RISKS.  

Também foram realizados testes adicionais incluindo, na regressão principal e de forma 

concomitante, as variáveis (i) NUM_RISKS e MUD_AUD e (ii) NUM_RISKS_SIZE e 

MUD_AUD, sendo que não houve alteração significativa em relação aos resultados 

apresentados na Tabela 4 Painel B. 

Na Tabela 4 Painel C foi utilizada a regressão principal com a inclusão da variável de 

controle MUD_AUD, a qual tem o objetivo de verificar se mudanças recorrentes de firmas de 
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auditoria poderiam influenciar na qualidade de auditoria observada por meio de alterações nos 

accruals.  

Tabela 4 – Qualidade de auditoria 

Painel C: Métricas de qualidade com base nos accruals – Inclui MUD_AUD 

 ABS_ACC1 ABS_ACC2 ABS_ACC3 ABS_ACC4 

POST -0.00617 0.00227 0.00392 -0.220** 
 (-1.337) (0.443) (1.590) (-2.356) 

SIZE 0.00799*** 0.00274 0.00545*** -0.0272 
 (4.068) (1.408) (4.816) (-0.765) 

ROA -0.0690 0.0469 -0.0243 1.967* 
 (-1.237) (0.708) (-0.744) (1.838) 

LOSS -0.00817 -0.0279*** -0.00896* -0.161 
 (-1.177) (-3.507) (-1.852) (-1.102) 

MB -0.0000299 0.0000276 -0.00000621 -0.000700 
 (-0.591) (1.045) (-0.978) (-1.286) 

LEVERAGE 0.00821 0.0187 0.0114 0.535 
 (0.501) (1.040) (1.327) (1.576) 

PRIOR_ACC -0.00554 0.000509 -0.0200 0.847 
 (-0.120) (0.012) (-0.557) (1.190) 

CFO 0.00212 -0.0503* -0.00871 1.501*** 
 (0.097) (-1.949) (-0.885) (3.890) 

VOLATILITY -0.0334 -0.0418 -0.0652*** -0.768 
 (-1.189) (-1.321) (-3.456) (-1.487) 

BIG4 0.00328 0.0146* 0.00107 -0.0452 
 (0.449) (1.834) (0.289) (-0.337) 

MUD_AUD -0.00248 -0.00183 -0.00368 0.168 
 (-0.477) (-0.236) (-1.165) (1.536) 

Constant -0.174*** -0.0987*** -0.107*** 1.203** 
 (-6.296) (-3.633) (-6.237) (2.419) 

R2 0.133 0.201 0.161 0.132 
N 662 465 662 841 

Todas as variáveis estão definidas e detalhadas no Apêndice A. Para todas as variáveis contínuas foi utilizada 
a técnica de winsorize nos níveis de 1º e 99º percentis, exceto as que estão na forma de logaritmo. N é o 
número de observações úteis para cada variável. A estatística t está apresentada entre parênteses. Os erros-
padrão são robustos à heterocedasticidade. As regressões foram estimadas com efeito fixo da indústria, assim 
a variável IND_FE não apresenta resultados quando aplicado o modelo. Os níveis de significância estatística 
estão demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%.  
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Verifica-se que nas regressões aplicadas utilizando as métricas de ABS_ACC2 e 

ABS_ACC3, a variável de interesse POST apresentou positiva, como esperado, mas 

estatisticamente não significante. As métricas de ABS_ACC1 e ABS_ACC4 apresentaram a 

variável de interesse negativa, sendo que a última apresentou estatisticamente significante no 

nível de 5%, entretanto, ambas tiveram resultados diferente do esperado. Para esse Painel C, os 

resultados não indicam uma melhoria na qualidade de auditoria estatisticamente significante. 

Efetuando uma comparação com o estudo de Reid et al. (2019), especificamente em 

relação aos accruals absolutos anormais, foi utilizada somente uma métrica com o Modelo de 

Jones modificado (1991), sendo obtida evidência de aumento na qualidade das demonstrações 

contábeis. No presente estudo, a métrica equivalente seria ABS_ACC1, apresentada na Tabela 

4 somente para o Painel A e B16, sendo que os resultados não se apresentaram positivos nem 

estatisticamente significantes.  

Os autores citados anteriormente também utilizaram métricas de propensão de 

atingimento de metas dos analistas e coeficiente de respostas aos ganhos como proxies 

adicionais na avaliação da qualidade das demonstrações contábeis. Os resultados apontaram 

para menor propensão de atingimento de metas e a um nível maior de reação dos investidores 

a ganhos inesperados das companhias, indicando uma percepção de melhora na qualidade das 

demonstrações contábeis com a adoção dos novos requerimentos nos relatórios dos auditores. 

Nas três métricas aplicadas por Reid et al. (2019) houve evidência de melhora na qualidade das 

demonstrações contábeis na comparação do período pré e pós adoção da ISA 700 revisada. 

No presente estudo, os resultados apresentados na Tabela 4 Painel A e C são 

semelhantes entre si, as quatro métricas de accruals não apresentaram variável de interesse 

POST positiva significante, portanto sem indicação de melhoria na qualidade de auditoria. Foi 

avaliada a qualidade de auditoria tanto na comparação do período pré e pós adoção do novo 

relatório do auditor, como também foi considerado os possíveis efeitos de alterações das firmas 

de auditoria no período. 

A Tabela 4, Painel B apresentou resultado positivo e significante no nível de 5% 

somente para uma das métricas a ABS_ACC3 indicando uma possível melhora na qualidade de 

auditoria. No entanto, o poder explicativo desse resultado diminuiu devido a alta correlação 

identificada entre a variável de interesse POST e variável de controle NUM_RISKS. Apesar de 

                                                           
16 A Tabela 4 Painel C do presente estudo considerou a inclusão da variável de controle em relação aos efeitos de 
mudança da firma de auditoria que o estudo de Reid et al. (2019) não considerou. 
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resultar em evidência de melhoria na qualidade de auditoria, há indicativos de que essa pode 

não ser efetiva.  

O quadro a seguir demonstra de forma consolidada os resultados obtidos para o teste da 

hipótese 1 (H1) considerando o Painel Desbalanceado.  

Quadro 2: Resultados do Painel Desbalanceado (accruals absoludos anormais) 

 ABS_ACC1 ABS_ACC2 ABS_ACC3 ABS_ACC4 

Painel A: Equação 1  Negativo Positivo Positivo Negativo** 

Painel B: Equação 9  NUM_RISKS Negativo Positivo Positivo** Negativo 

Painel C: Equação 10 MUD_AUD Negativo Positivo Positivo Negativo** 

Notas: Os níveis de significância estatística estão demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que 
representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%. Positivo: A variável de interesse POST foi positiva. Negativo: 
A variável de interesse POST foi negativa. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados que constam na Tabela 4 Painéis A, B e C. 

De forma geral, conforme demonstrado no Quadro 2, a maior parte das regressões 

evidenciadas na Tabela 4 Painéis A, B e C, utilizando quatro métricas diferentes para os 

accruals em cada um desses painéis, os resultados não se apresentaram estatisticamente 

significantes e não houve evidências de melhora na qualidade de auditoria após a adoção da 

ISA 700 revisada. Isso poderia sugerir que, apesar dos novos requerimentos de divulgação a que 

os auditores estão sujeitos, não houve alteração significativa nos procedimentos e testes 

praticados pelas firmas de auditoria. Desta maneira, não haveria alterações na qualidade, pois a 

avaliação do ambiente do negócio e o mapeamento de riscos das companhias auditadas, que 

direcionam o planejamento e execução dos testes de controles e substantivos, podem não ter 

sido alterados de forma significativa.  

4.2.2 Honorários de auditoria 

As exigências da ISA 700 revisada, entre outros aspectos, tornaram o relatório do auditor 

em algo bem mais extenso, que implica em maior utilização de espaço, algo perceptível nas 

divulgações das demonstrações contábeis e que pode ter impactado em maiores custos de 

publicações para as companhias auditadas. Nesse contexto, essa divulgação mais extensa, 

requerida aos auditores, pode ter afetado os custos de auditoria refletindo em maiores 

honorários de auditoria. 
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Os honorários de auditoria foram avaliados considerando a especificação do teste para 

H2 (Equação 11). A variável dependente LN_FEE representa o logaritmo natural dos 

honorários de auditoria e espera-se que o coeficiente seja positivo e significante. Os resultados 

da regressão em relação aos honorários de auditoria estão apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Honorários de auditoria (continua) 

 LN_FEE_A LN_FEE_B LN_FEE_C 

POST 0.0755 -0.109 -0.111 
 (1.277) (-0.908) (-0.903) 

SIZE 0.517*** 0.506*** 0.513*** 
 (18.135) (17.212) (17.847) 

ROA -1.582*** -1.504*** -1.495*** 
 (-2.855) (-2.707) (-2.689) 

LOSS 0.123 0.116 0.116 
 (1.288) (1.223) (1.222) 

MB 0.00179** 0.00174** 0.00164** 
 (2.030) (2.106) (2.000) 

LEVERAGE -0.103 -0.119 -0.115 
 (-0.505) (-0.593) (-0.573) 

CFO 0.0745 0.0405 0.0416 
 (0.484) (0.263) (0.270) 

VOLATILITY 1.287*** 1.235*** 1.244*** 
 (4.035) (3.937) (3.978) 

BIG4 0.856*** 0.861*** 0.861*** 
 (8.861) (8.930) (8.924) 

INV -0.588* -0.531 -0.528 
 (-1.676) (-1.520) (-1.510) 

T_CTASREC 0.613** 0.596** 0.595** 
 (2.107) (2.067) (2.062) 

BUSY 1.120* 1.075* 1.004* 
 (1.796) (1.849) (1.738) 

NUM_RISKS   0.0701**  
  (2.023)  

NUM_RISKS_SIZE   1.080** 
   (2.047) 



81 
 

 
 

 

Tabela 5 – Honorários de auditoria (continuação) 

 LN_FEE_A LN_FEE_B LN_FEE_C 

MUD_AUD  -0.142** -0.142** 
  (-2.046) (-2.045) 

Constant -3.206*** -2.964*** -2.998*** 
 (-4.338) (-4.146) (-4.248) 

R2 0.637 0.641 0.641 
N 791 791 791 

Notas: LN_FEE_A: Regressão principal sobre os honorários de auditoria. LN_FEE_B: Adiciona à regressão 
principal as variáveis NUM_RISKS e MUD_AUD. LN_FEE_C: Adiciona à regressão principal as variáveis 
NUM_RISKS_SIZE e MUD_AUD. Todas as variáveis estão definidas e detalhadas no Apêndice A. Para 
todas as variáveis contínuas foi utilizada a técnica de winsorize nos níveis de 1º e 99º percentis, exceto as que 
estão na forma de logaritmo. N é o número de observações úteis para cada variável. A estatística t está 
apresentada entre parênteses. Os erros-padrão são robustos à heterocedasticidade. As regressões foram 
estimadas com efeito fixo da indústria, assim a variável IND_FE não apresenta resultados quando aplicado o 
modelo. Os níveis de significância estatística estão demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que 
representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%. 

Nesta tabela, a coluna LN_FEE_A representa o resultado da regressão principal, sendo 

que o coeficiente da variável de interesse POST apesar de positivo, como esperado, não 

apresentou estatisticamente significante. Assim, esse resultado não indica um aumento dos 

honorários de auditoria na comparação do período pré e pós adoção dos novos requerimentos 

aplicáveis aos relatórios emitidos pelos auditores.  

Na mesma Tabela 5, na coluna LN_FEE_B, foi aplicada a regressão principal com a 

inclusão da variável de controle NUM_RISKS, a qual tem o objetivo de verificar se a 

quantidade de PAAs efetivamente divulgados poderia influenciar em maiores honorários de 

auditoria, sendo que um maior o número de riscos divulgados poderia indicar a execução de 

procedimentos adicionais de auditoria. De forma concomitante à inclusão da variável de 

controle citada anteriormente, foi incluída na regressão a variável MUD_AUD, a qual tem o 

objetivo de verificar se mudanças recorrentes de firmas de auditoria poderiam influenciar nos 

honorários de auditoria. Considerando a análise do coeficiente da variável de interesse POST o 

resultado foi negativo e estatisticamente não significante, diferente do esperado. 

Ainda na Tabela 5, na coluna LN_FEE_C, foi aplicada a regressão principal com adição 

das NUM_RISKS_SIZE e MUD_AUD. A variável NUM_RISKS_SIZE representa a 

quantidade de PAAs divulgados no relatório do auditor dividido pelo logaritmo do total de 

ativos com objetivo de utilizar um número de PAAs ponderado pelo tamanho das companhias. 
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Essa variável de controle tem o objetivo de minimizar possíveis distorções na utilização dos 

valores nominais dos números de PAAs, equalizando a possível ocorrência de uma quantidade 

significativa de PAAs para companhias relativamente menores em termos de total de ativos. 

Também foi realizada inclusão, de forma concomitante, a variável de controle MUD_AUD, a 

qual tem o objetivo de verificar se mudanças recorrentes de firmas de auditoria poderiam 

influenciar nos honorários de auditoria, devido à falta de conhecimento aprofundando dos 

aspectos mais específicos de cada cliente. O resultado do coeficiente da variável de interesse 

POST foi negativo e estatisticamente não significante, diferente do esperado. 

O quadro a seguir demonstra de forma consolidada os resultados obtidos para o teste da 

hipótese 2 (H2) considerando o Painel Desbalanceado.  

Quadro 3: Resultados do Painel Desbalanceado (honorários de auditoria) 

 LN_FEE_A LN_FEE_B LN_FEE_C 

H2: Equação 11 Positivo   

H2+ NUM_RISKS: Equação 12  Negativo  

H2 + MUD_AUD: Equação 13   Negativo 

Notas: Os níveis de significância estatística estão demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que 
representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%. Positivo: A variável de interesse POST foi positiva. Negativo: 
A variável de interesse POST foi negativa 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados que constam na Tabela 5. 

Dessa maneira, conforme demonstrado no Quadro 3, considerando os resultados das 

regressões para LN_FEE_A, LN_FEE_B e LN_FEE_C não foi possível observar alteração nos 

honorários considerando a comparação do período pré e pós adoção dos novos requerimentos 

em relação ao relatório do auditor. Esses resultados são consistentes quando comparados com 

o estudo de Reid et al. (2019), que também não obtiveram evidência que sugere aumento 

significativo em relação aos honorários de auditoria após a adoção dos novos requerimentos.  

Esse resultado também é semelhante ao observado nos testes aplicados por Gutierrez et 

al. (2018) que obteve coeficiente estatisticamente não significante, sugerindo que os custos 

associados com o relatório de auditoria expandido poderiam não ser significantes em relação 

ao total dos custos de auditoria, em linha com as expectativas do FRC e de investidores.  
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4.3 Análises adicionais  

As análises adicionais foram realizadas considerando os mesmos parâmetros e métricas 

definidos na Seção 3.3 Modelos, mas para um painel balanceado. As Tabelas 6 e 7 contendo os 

resultados dessas análises estão apresentadas no Apêndice B. 

Em relação à qualidade de auditoria, a Tabela 6 Painel A demonstra a regressão 

principal (Equação 1); o Painel B demonstra a regressão principal adicionando o número de 

PAAs divulgados (Equação 9) e o Painel C demonstra a regressão principal adicionando a 

mudança de firma de auditoria (Equação 10) considerando um painel balanceado. Os valores 

do ABS_ACC foram multiplicados por -1 quando incluídos na regressão, assim, a expectativa 

é que o coeficiente da variável de interesse POST demonstre maior qualidade quando for 

positivo e significante.  

Na Tabela 6 Painel A verifica-se que nas regressões aplicadas utilizando as métricas de 

ABS_ACC2 e ABS_ACC3, a variável de interesse POST apresentou positiva, como esperado, 

mas estatisticamente não significante. As métricas de ABS_ACC1 e ABS_ACC4 apresentaram 

a variável de interesse negativa, estatisticamente significante no nível de 10% e 5%, entretanto 

ambas tiveram resultados diferentes do esperado.  

Na Tabela 6 Painel B, foi utilizada a regressão principal com a inclusão da variável de 

controle NUM_RISKS, a qual tem o objetivo de verificar se a quantidade de PAAs efetivamente 

divulgados poderia influenciar em uma maior qualidade de auditoria, sendo que divulgaria 

maior número de riscos devido a execução de procedimentos adicionais de auditoria. A métrica 

ABS_ACC3 apresentou variável de interesse POST positiva e estatisticamente significante no 

nível de 5% em linha com o esperado, entretanto, a variável de controle incluída NUM_RISKS, 

não demonstrou estatisticamente significante.  

Esse resultado poderia ser um indicativo de melhoria na qualidade de auditoria na 

comparação do período pré e pós adoção do novo relatório do auditor, mas, no caso de alta 

correlação entre as variáveis, o poder explicativo desses resultados diminui devido ao problema 

de Multicolinearidade entre elas. Assim, foi realizado o teste de Correlação de Pearson para a 

variável de interesse POST e variável de controle NUM_RISKS. A correlação obtida foi de 

0.0468 sem significância estatística, sendo assim, não foram observados, neste caso, indícios 

de alta correlação entre as variáveis. Deste modo, para essa métrica ABS_ACC3 foi identificado 

uma melhora na qualidade de auditoria.  
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Ainda na Tabela 6 Painel B, considerando as regressões aplicadas utilizando as métricas 

de ABS_ACC1 e ABS_ACC4, a variável de interesse POST apresentou negativa e 

estatisticamente não significante. A métrica ABS_ACC2 apresentou positiva, mas 

estatisticamente não significante.  

Adicionalmente, foram realizados os mesmos testes com as mesmas métricas 

apresentadas na Tabela 6 Painel B, entretanto, substituindo a variável de controle NUM_RISKS 

por NUM_RISKS_SIZE. Essa variável representa a quantidade de PAAs divididas pelo 

logaritmo natural do total de ativos e tem o objetivo de minimizar possíveis distorções na 

utilização dos valores nominais dos números de PAAs, equalizando a possível ocorrência de 

uma quantidade significativa de PAAs para companhias relativamente menores em termos de 

total de ativos. Os resultados, incluindo NUM_RISKS_SIZE na regressão, não foram diferentes 

dos apresentados quando da inclusão do NUM_RISKS, somente a variável ABS_ACC3 indicou 

também uma melhoria na qualidade de auditoria estatisticamente significante no nível de 5%. 

Também foram realizados testes adicionais incluindo, na regressão principal e de forma 

concomitante, as variáveis (i) NUM_RISKS e MUD_AUD e (ii) NUM_RISKS_SIZE e 

MUD_AUD, sendo que não houve alteração significativa em relação aos resultados 

apresentados na Tabela 6 Painel B. 

Na Tabela 6 Painel C foi utilizada a regressão principal com a inclusão da variável de 

controle MUD_AUD, a qual tem o objetivo de verificar se mudanças recorrentes de firmas de 

auditoria poderiam influenciar na qualidade de auditoria observada por meio de alterações nos 

accruals. Verifica-se que nas regressões aplicadas que a variável de interesse POST, para a 

métrica de ABS_ACC2 foi positiva e para ABS_ACC1 foi negativa, ambas estatisticamente 

não significante. As métricas de ABS_ACC3 apresentaram a variável de interesse positiva e 

estatisticamente significante no nível de 10% e ABS_ACC4, por sua vez, foi negativa e 

estatisticamente significante no nível de 5%. Esse resultado conflitante na verificação da 

qualidade auditoria via análise dos accruals das receitas e magnitude dos accruals dos fluxos 

de caixa, respectivamente, são conflitantes. Este pode ser um indicativo de que alterações 

recorrentes nas firmas podem afetar escolhas contábeis por parte da administração, que afetam 

os registros dos accruals de forma diferente. Além disso, pode ser um indicativo de que a 

mudança de firma de auditoria pode não ser uma relação linear, demonstrando, então, um 

resultado totalmente oposto para uma mesma amostra.  

Para esse Painel A os resultados não indicam uma melhoria na qualidade de auditoria 

estatisticamente significante. Para esse Painel B somente a métrica ABS_ACC3 indicou uma 

melhoria na qualidade de auditoria estatisticamente significante no nível de 5%. E o Painel C, 
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demonstrou resultados estatisticamente significantes, mas conflitantes com sinais opostos, 

sendo inconclusivos na avaliação da qualidade de auditoria. 

A amostra balanceada do estudo de Reid et al. (2019) somente poderia ser diretamente 

comparável na dimensão da métrica ABS_ACC1 obtido de forma semelhante, pelos accruals 

absolutos anormais. O presente estudo, mesmo com amostra balanceada e para essa métrica 

específica, considerando todos os Painéis A, B e C, não demonstrou evidência de aumento na 

qualidade como observada pelo autor supracitado.  

O quadro a seguir demonstra de forma consolidada os resultados obtidos para o teste da 

hipótese 1 (H1) considerando o Painel Balanceado.  

Quadro 4: Resultados do Painel Balanceado (accruals absoludos anormais) 

 ABS_ACC1 ABS_ACC2 ABS_ACC3 ABS_ACC4 

Painel A: Equação 1  Negativo* Positivo Positivo Negativo** 

Painel B: Equação 9  NUM_RISKS Negativo Positivo Positivo** Negativo 

Painel C: Equação 10 MUD_AUD Negativo Positivo Positivo* Negativo** 

Notas: Os níveis de significância estatística estão demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que 
representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%. Positivo: A variável de interesse POST foi positiva. Negativo: 
A variável de interesse POST foi negativa. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados que constam na Tabela 6 Painéis A, B e C. 

De forma geral, conforme demonstrado no Quadro 4, a maior parte das regressões 

evidenciadas na Tabela 6 Painéis A, B e C, utilizando quatro métricas diferentes para os 

accruals em cada um desses painéis, os resultados não se apresentaram estatisticamente 

significantes e não houve evidências de melhora na qualidade de auditoria após a adoção da 

ISA 700 revisada, exceto para ABS_ACC3 no Painel B. Desta forma, há possibilidade de os 

novos requerimentos de divulgação, a que os auditores estão sujeitos, não alteraram de forma 

significativa os procedimentos e testes praticados pelas firmas de auditoria. Consequentemente, 

não haveria alterações na qualidade, pois a avaliação do ambiente do negócio e o mapeamento 

de riscos das companhias auditadas, que direcionam o planejamento e execução dos testes de 

controles e substantivos, podem não ter sido alterados de forma significativa.  

Em relação aos honorários de auditoria, também foi considerado um painel balanceado 

demonstrado na Tabela 7 com a especificação do teste para H2 (Equação 11). A variável 

dependente LN_FEE representa o logaritmo natural dos honorários de auditoria e espera-se que 
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o coeficiente seja positivo e significante. Nesta tabela, a coluna LN_FEE_A representa o 

resultado da regressão principal, sendo que o coeficiente da variável de interesse POST apesar 

de positivo, como esperado, não apresentou estatisticamente significante.  

A coluna LN_FEE_B representa a regressão principal com a inclusão da variável de 

controle NUM_RISKS (Equação 12), a qual tem o objetivo de verificar se a quantidade de 

PAAs efetivamente divulgados poderia influenciar em maiores honorários de auditoria, sendo 

que um maior número de riscos divulgados poderia indicar a execução de procedimentos 

adicionais de auditoria. De forma concomitante à inclusão da variável de controle citada 

anteriormente, foi incluída na regressão a variável MUD_AUD, a qual tem o objetivo de 

verificar se mudanças recorrentes de firmas de auditoria poderiam influenciar nos honorários 

de auditoria. Considerando a análise do coeficiente da variável de interesse POST, o resultado 

foi negativo e estatisticamente não significante, diferente do esperado. 

Em relação à coluna LN_FEE_C foi aplicada a regressão principal com adição das 

NUM_RISKS_SIZE e MUD_AUD (Equação 13). A variável NUM_RISKS_SIZE representa 

a quantidade de PAAs divulgados no relatório do auditor dividido pelo logaritmo do total de 

ativos com objetivo de utilizar um número de PAAs ponderado pelo tamanho das companhias. 

Essa variável de controle tem o objetivo de minimizar possíveis distorções na utilização dos 

valores nominais dos números de PAAs, equalizando a possível ocorrência de uma quantidade 

significativa de PAAs para companhias relativamente menores em termos de total de ativos. 

Também foi realizada inclusão, de forma concomitante, a variável de controle MUD_AUD, a 

qual tem o objetivo de verificar se mudanças recorrentes de firmas de auditoria poderiam 

influenciar nos honorários de auditoria, devido à falta de conhecimento aprofundando dos 

aspectos mais específicos de cada cliente. O resultado do coeficiente da variável de interesse 

POST foi negativo e estatisticamente não significante, diferente do esperado. 

O quadro a seguir demonstra de forma consolidada os resultados obtidos para o teste da 

hipótese 2 (H2) considerando o Painel Balanceado.  
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Quadro 5: Resultados do Painel Balanceado (honorários de auditoria) 

 LN_FEE_A LN_FEE_B LN_FEE_C 

H2: Equação 11 Positivo   

H2+ NUM_RISKS: Equação 12  Negativo  

H2 + MUD_AUD: Equação 13   Negativo 

Notas: Os níveis de significância estatística estão demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que 
representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%. Positivo: A variável de interesse POST foi positiva. Negativo: 
A variável de interesse POST foi negativa 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados que constam na Tabela 7. 

Dessa maneira, conforme demonstrado no Quadro 5, considerando os resultados das 

regressões para LN_FEE_A, LN_FEE_B e LN_FEE_C não foi possível observar alteração 

significativa nos honorários considerando a comparação do período pré e pós adoção dos novos 

requerimentos em relação ao relatório do auditor. Esses resultados são consistentes quando 

comparados com o estudo de Reid et al. (2019), que também não obtiveram evidência que 

sugere aumento significativo em relação aos honorários de auditoria após a adoção dos novos 

requerimentos.  
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5.  CONCLUSÕES 

Este estudo investigou se a qualidade de auditoria aumentou após as modificações 

implementadas pela ISA 700 revisada, que obrigou a inclusão de itens como os PAAs, 

considerados mais informativos aos usuários das demonstrações contábeis. Também foi 

apurado se os custos associados à auditoria tiveram algum impacto devido a essas novas 

exigências, bem como se a mudança recorrente da firma de auditoria poderia ter impactado 

tanto na qualidade como nos honorários de auditoria.  

Vale ressaltar que a abordagem teórica foi desenvolvida sob a ótica da oferta de 

auditoria, ou seja, o quanto a interação auditor-auditado poderia ter provocado alterações, ou 

não, na qualidade da auditoria, por meio de variáveis baseadas em números contábeis, visto que 

está associada à qualidade da própria informação contábil (Lopes e Iudícibus, 2012). Entretanto, 

há também uma abordagem teórica que busca investigar as questões relacionadas à demanda 

de auditoria, em que são investigados aspectos sob a ótica do usuário da informação, que não 

foi considerada neste estudo. 

A verificação dos possíveis impactos na qualidade de auditoria foi realizada com a 

utilização da proxy de qualidade das demonstrações contábeis obtida por estimação dos 

accruals absolutos anormais pelo Modelo de Kothari et al (2005) derivado do Modelo de Jones 

(1991) (ABS_ACC1) e pelo Modelo de Dechow e Dichev (2002) modificado (ABS_ACC2).  

A qualidade das demonstrações contábeis também foi obtida pela estimação da qualidade dos 

accruals das receitas de Stubben (2010) (ABS_ACC3) e pelo percentual de magnitude dos 

accruals dos fluxos de caixa de Burgstahler et al (2006) (ABS_ACC4).  

Foram utilizadas métricas alternativas para medir os accruals absolutos anormais de 

forma a mitigar a possibilidade de que os resultados, com uma proxy específica, capturem 

outros fatores que não estejam relacionados à qualidade das demonstrações contábeis (Hope, 

2013).  

De forma geral, utilizando a metodologia e abordagem específica deste trabalho, a maior 

parte das regressões evidenciadas, utilizando quatro métricas diferentes para os accruals não 

demonstrou evidências de melhorias na qualidade de auditoria após a adoção da ISA 700 

revisada. Vale destacar que tais métricas foram analisadas considerando os seguintes cenários: 

(i) Painel A, considerou a verificação de mudança na qualidade de auditoria na comparação do 

período pré e pós adoção da norma.; (ii) Painel B, considerou a inclusão dos números de PAAs 
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divulgados que poderiam alterar a referida qualidade; e (iii) Painel C, considerou a inclusão das 

mudanças recorrentes de firmas de auditoria que também poderiam alterar a referida qualidade.  

Vale destacar que somente no Painel B para a métrica ABS_ACC3 foi obtido resultado 

positivo e significante no nível de 5% indicando uma possível melhora na qualidade de 

auditoria. Entretanto, o poder explicativo desse resultado diminuiu devido à alta correlação 

identificada entre a variável de interesse e variável de controle relacionada especificamente à 

quantidade de PAAs divulgados. Apesar de resultar em evidência de melhoria na qualidade de 

auditoria, há indicativos de que tal evidência pode não ser efetiva.  

Desta forma, não haveria alterações na qualidade, considerando essas métricas, talvez 

porque a avaliação do ambiente do negócio e o mapeamento de riscos das companhias 

auditadas, que direcionam o planejamento e execução dos testes de controles e substantivos, 

podem não ter sido alterados de forma significativa. As firmas de auditoria “Big 4” já utilizavam 

as normas internacionais de auditoria, pois aplicam metodologias de trabalho das firma globais, 

portanto, já entregavam auditorias de qualidade, e a alteração do relatório do auditor seria 

somente uma nova forma de entrega dos resultados dos trabalhos executados, considerando a 

abordagem realizada sob a ótica da oferta de auditoria. 

Não existindo alterações na qualidade de auditoria, não haveria motivos para justificar 

aumentos nos respectivos honorários de auditoria. Nesse contexto, faz sentido os resultados 

obtidos em relação aos possíveis impactos nos honorários de auditoria que não apresentaram 

alterações estatisticamente significantes após a adoção dos novos requerimentos, sendo 

consistentes quando comparados com outros estudos como Reid et al. (2019) e Gutierrez et al. 

(2018), considerando companhias do Reino Unido, ; mas conflitante com Li et al. (2018), que 

encontrou aumento significativo nos honorários de auditoria considerando empresas da Nova 

Zelândia. Ainda assim, cabe ressaltar que todas as análises expressas neste trabalho em relação 

aos honorários devem ser consideradas dentro do contexto de limitações nos dados utilizados. 

Em alguns casos, os honorários de auditoria e não auditoria estavam sem segregação clara e 

sem especificação sobre o período a que se referiam, além de casos em que os honorários não 

foram divulgados. 

Este estudo se limitou a examinar as companhias de capital aberto no Brasil, excluindo 

as empresas financeiras, uma vez que testes realizados em outro conjunto de empresas poderiam 

apresentar resultados diferentes. Ademais, se limitou a investigar as alterações apenas nos dois 

primeiros anos de adoção em comparação com os dois anos anteriores, sendo desconhecido se 

os resultados irão persistir nos próximos anos. Além disso, outros estudos sobre o tema ainda 

continuam com resultados diversos, havendo limitações na generalização dos resultados.  
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Em vista disso, esse estudo concluiu que para as companhias de capital aberto no Brasil, 

no período de testes de quatro anos em torno da adoção dos novos requerimentos de divulgação 

do relatório dos auditores, não houve evidências de aumento na qualidade de auditoria nem nos 

honorários dos auditores. Com isso, contribui para a ampliação das discussões sobre a utilidade 

da informação e a qualidade de auditoria como parte interligada à qualidade das demonstrações 

contábeis, utilizando abordagem quantitativa para 1.554 observações de companhias abertas do 

Brasil, para um período de quatro anos em torno da adoção da ISA 700 revisada.  

A questão de qualidade foi verificada por Matos e Cardoso (2017) mas sob a perspectiva 

da percepção e da propensão na realização de investimento com abordagem qualitativa e uma 

amostra restrita de 169 investidores. A questão de relevância informacional da inclusão dos 

PAAs foi analisada por Leal (2018) e Júnior (2018) com base nos retornos anormais 

acumulados das ações para amostra de companhias brasileiras, mas por composições de 

amostras distintas. O primeiro utilizou 77 companhias não financeiras no ano de 2016, enquanto 

o segundo utilizou o total de 314 tipos de ações negociadas incluindo setor financeiro para os 

anos de 2015 e 2016, quantidade de observações bem inferiores ao presente estudo.  

Peres (2018) utilizou uma amostra de 300 companhias com foco na análise de 

sensibilidade dos preços das ações com a inclusão dos PAAs. E houve estudos utilizando uma 

abordagem documental e descritiva sobre a inclusão dos PAAs, como Marques e Souza (2017) 

que analisaram somente 49 companhias do Brasil e Wisnik (2018) que analisou as 10 maiores 

do Brasil, Reino Unido e Hong Kong.  

O presente estudo amplia as discussões para o mercado de capitais brasileiro acerca da 

das implicações da inclusão dos PAAs nos relatórios de auditoria, principalmente por utilizar 

uma amostra significativamente maior do que os estudos anteriormente realizados, sendo que 

foram coletados manualmente os PAAs de 766 companhias para integrar esse estudo. 

Além disso, esse estudo permite analisar outros aspectos que podem influenciar a 

qualidade da auditoria, como as trocas recorrentes das firmas de auditoria. Assim, foram 

coletados de forma manual os dados relativos às firmas de auditoria responsáveis pelos 

relatórios no período de quatro anos, com o objetivo de analisar os eventuais efeitos dessas 

trocas recorrentes na qualidade.  

Vale destacar também que as discussões sobre os honorários de auditoria são pouco 

exploradas principalmente devido ao fato de os valores não estarem disponíveis nos bancos de 

dados comumente utilizados. Assim, foram coletados de forma manual os respectivos 

honorários diretamente do Formulário de Referência disponibilizados no sítio da CVM de 
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forma a contribuir para ampliação das discussões sobre esse tema e suas possíveis relações com 

a qualidade de auditoria.  

De forma geral, esse trabalho contribui para ampliar as discussões acadêmicas, bem 

como, na análise dos efeitos práticos da aplicação das normas expedidas pelos órgãos 

reguladores. Além do mais, contribui como evidência para auxiliar no aprimoramento constante 

das normas na busca por maior qualidade de auditoria e das demonstrações contábeis, com foco 

no usuário que almeja a redução de assimetria informacional em conexão com a realidade 

econômica das companhias. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Descrição das variáveis 

Variáveis dependentes  

ABS_ACC1:  accruals absolutos anormais obtidos pelo Modelo de Kothari et al. (2005) 

derivado do Modelo de Jones (1991) em que os accruals discricionários são 

ajustados pelo desempenho; 

ABS_ACC2:  accruals absolutos anormais obtidos pelo Modelo Dechow e Dichev (2002) 

modificado por McNichols (2002) baseado na relação entre os accruals 

correntes; 

ABS_ACC3: accruals absolutos anormais obtidos pelo Modelo de Stubben (2010) 

baseado nas receitas discricionárias; 

ABS_ACC4:  accruals absolutos anormais obtidos pelo Modelo de Burgstahler et al. 

(2006) referente a magnitude dos accruals dos fluxos de caixa 

LN_FEE: representa o logaritmo natural dos honorários de auditoria para o ano t; 

Variáveis independentes  

BIG4:  igual a 1, se a companhia é auditada por firma de auditoria “Big 4”, ou zero, 

caso contrário; 

BUSY:  igual a 1, se o ano fiscal da companhia termina dezembro, e zero caso 

contrário; 

CFO:  fluxo de caixa operacional foi obtido pelo lucro líquido das operações 

continuadas, somado às despesas de depreciação e amortização, subtraindo a 

variação no ativo circulante desconsiderando a variação no caixa e 

equivalente de caixa, somado à variação do passivo circulante 

desconsiderando a variação nos empréstimos e financiamentos circulantes e 

a variação nos tributos a pagar. O valor obtido foi dividido pelo ativo total no 

final do ano t-117; 

𝜀:  variável que representa o erro aleatório, que inclui as influências no 

comportamento da variável dependente que não podem ser explicadas 

linearmente pelo comportamento das demais variáveis. 

                                                           
17 Ver Nota 9. 



102 
 

 
 

IND_FE:  efeito fixo da indústria baseado no setor econômico divulgado no 

Economatica;  

INV:  total de estoques dividido pelo total de ativos no final do ano t;  

LEVERAGE:  total de dívidas dividida pelo total de ativos no final do ano t;  

LOSS:  igual a 1, se o lucro líquido da companhia for menor que zero, ou zero, caso 

contrário; 

MB:  valor de mercado da companhia dividido pelo valor do patrimônio líquido 

contábil no final do ano t; 

MUD_AUD: considerado 1 quando foi observada a troca de firma de auditoria e zero, caso 

contrário; 

NUM_RISKS: quantidade de PAAs divulgados nos relatórios dos auditores no primeiro e 

segundo ano de adoção do novo relatório, e zero para os anos anteriores; 

NUM_RISKS_SIZE: quantidade de PAAs divulgados dividido pelo logaritmo natural do total 

de ativos no final do ano t;  

PRIOR_ACC:  total do accruals do início do ano (mensurado como resultado de operações 

continuadas, mais despesa de depreciação e amortização, menos fluxo de 

caixa operacional) dividido pelo total de ativos no final do ano t-1;  

POST: igual 1 para o exercícios findos em ou a partir de 31 de dezembro de 2016 

quando se tornou obrigatória adoção do novo relatório do auditor pelas 

companhias no Brasil, ou zero, caso contrário.. 

T_CTASREC:  total de contas a receber divididos pelo total de ativos no final do ano t;  

ROA:  resultado de operações continuadas do ano t divido pelo ativo médio; 

SIZE:  o logaritmo natural de total de ativos no final do ano t;  

VOLATILITY: desvio padrão da receita líquida dos últimos três anos dividida pelo total de 

ativos no final do ano t-1;  
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Apêndice B – Análises adicionais – Painel balanceado 

Tabela 6 – Qualidade de auditoria (Painel Balanceado) 

Painel A: Métricas de qualidade com base nos accruals  

 ABS_ACC1 ABS_ACC2 ABS_ACC3 ABS_ACC4 

POST -0.00818* 0.0000831 0.00353 -0.211** 
 (-1.792) (0.016) (1.360) (-2.208) 

SIZE 0.00750*** 0.00211 0.00586*** -0.0267 
 (3.640) (1.063) (4.849) (-0.754) 

ROA -0.0992* -0.00959 -0.0317 2.010 
 (-1.709) (-0.143) (-0.931) (1.610) 

LOSS -0.0129* -0.0300*** -0.0116** -0.191 
 (-1.780) (-3.620) (-2.236) (-1.212) 

MB -0.0000294 0.0000301 -0.00000545 -0.000667 
 (-0.583) (1.157) (-0.860) (-1.099) 

LEVERAGE 0.00162 0.0142 0.00875 0.303 
 (0.093) (0.770) (0.979) (0.885) 

PRIOR_ACC 0.00143 -0.00814 -0.0194 0.817 
 (0.028) (-0.206) (-0.487) (1.115) 

CFO 0.00687 -0.0361 -0.0140 1.598*** 
 (0.263) (-1.321) (-1.336) (3.800) 

VOLATILITY -0.0377 -0.0253 -0.0607*** -0.835 
 (-1.297) (-0.848) (-3.098) (-1.497) 

BIG4 0.00501 0.0171** -0.0000878 -0.0276 
 (0.672) (2.108) (-0.023) (-0.200) 

Constant -0.163*** -0.0888*** -0.111*** 1.276** 
 (-5.613) (-3.175) (-6.075) (2.513) 

R2 0.119 0.196 0.147 0.141 
N 620 447 620 788 

Todas as variáveis estão definidas e detalhadas no Apêndice A. Para todas as variáveis contínuas foi utilizada 
a técnica de winsorize nos níveis de 1º e 99º percentis, exceto as que estão na forma de logaritmo. N é o 
número de observações úteis para cada variável. A estatística t está apresentada entre parênteses. Os erros-
padrão são robustos à heterocedasticidade. As regressões foram estimadas com efeito fixo da indústria, assim 
a variável IND_FE não apresenta resultados quando aplicado o modelo. Os níveis de significância estatística 
estão demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%. 
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Tabela 6 – Qualidade de auditoria (Painel balanceado) 

Painel B: Métricas de qualidade com base nos accruals – Inclui NUM_RISKS 

 ABS_ACC1 ABS_ACC2 ABS_ACC3 ABS_ACC4 

POST -0.00585 0.00607 0.0100** -0.118 
 (-0.634) (0.527) (2.125) (-0.572) 

SIZE 0.00763*** 0.00234 0.00623*** -0.0218 
 (3.679) (1.151) (5.088) (-0.594) 

ROA -0.0996* -0.00914 -0.0330 1.979 
 (-1.709) (-0.136) (-0.970) (1.575) 

LOSS -0.0128* -0.0298*** -0.0115** -0.187 
 (-1.766) (-3.615) (-2.210) (-1.190) 

MB -0.0000300 0.0000294 -0.00000691 -0.000672 
 (-0.592) (1.137) (-1.039) (-1.107) 

LEVERAGE 0.00199 0.0151 0.00979 0.312 
 (0.114) (0.826) (1.073) (0.911) 

PRIOR_ACC 0.00136 -0.00947 -0.0196 0.827 
 (0.027) (-0.238) (-0.493) (1.125) 

CFO 0.00720 -0.0356 -0.0131 1.606*** 
 (0.275) (-1.307) (-1.251) (3.820) 

VOLATILITY -0.0371 -0.0243 -0.0588*** -0.817 
 (-1.273) (-0.814) (-3.047) (-1.470) 

BIG4 0.00483 0.0168** -0.000588 -0.0361 
 (0.647) (2.058) (-0.153) (-0.261) 

NUM_RISKS  -0.000773 -0.00197 -0.00217 -0.0311 
 (-0.289) (-0.560) (-1.547) (-0.536) 

Constant -0.165*** -0.0925*** -0.116*** 1.204** 
 (-5.634) (-3.247) (-6.262) (2.285) 

R2 0.119 0.197 0.149 0.142 
N 620 447 620 788 

Todas as variáveis estão definidas e detalhadas no Apêndice A. Para todas as variáveis contínuas foi utilizada 
a técnica de winsorize nos níveis de 1º e 99º percentis, exceto as que estão na forma de logaritmo. N é o 
número de observações úteis para cada variável. A estatística t está apresentada entre parênteses. Os erros-
padrão são robustos à heterocedasticidade. As regressões foram estimadas com efeito fixo da indústria, assim 
a variável IND_FE não apresenta resultados quando aplicado o modelo. Os níveis de significância estatística 
estão demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%. 
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Tabela 6 – Qualidade de auditoria (Painel balanceado) 

Painel C: Métricas de qualidade com base nos accruals – Inclui MUD_AUD 

 ABS_ACC1 ABS_ACC2 ABS_ACC3 ABS_ACC4 

POST -0.00731 0.000206 0.00449* -0.244** 
 (-1.571) (0.040) (1.736) (-2.553) 

SIZE 0.00746*** 0.00211 0.00582*** -0.0263 
 (3.638) (1.062) (4.820) (-0.741) 

ROA -0.0955 -0.00856 -0.0277 1.939 
 (-1.646) (-0.129) (-0.809) (1.563) 

LOSS -0.0127* -0.0299*** -0.0113** -0.196 
 (-1.744) (-3.674) (-2.194) (-1.248) 

MB -0.0000293 0.0000303 -0.00000528 -0.000670 
 (-0.578) (1.155) (-0.777) (-1.094) 

LEVERAGE 0.00227 0.0141 0.00948 0.291 
 (0.131) (0.768) (1.054) (0.847) 

PRIOR_ACC 0.00189 -0.00836 -0.0189 0.796 
 (0.038) (-0.211) (-0.476) (1.081) 

CFO 0.00522 -0.0364 -0.0159 1.652*** 
 (0.202) (-1.324) (-1.477) (3.937) 

VOLATILITY -0.0375 -0.0251 -0.0604*** -0.842 
 (-1.295) (-0.836) (-3.100) (-1.515) 

BIG4 0.00465 0.0169** -0.000486 -0.0105 
 (0.622) (2.092) (-0.127) (-0.076) 

MUD_AUD -0.00451 -0.00137 -0.00500 0.194* 
 (-0.851) (-0.176) (-1.501) (1.736) 

Constant -0.161*** -0.0885*** -0.109*** 1.229** 
 (-5.610) (-3.153) (-5.997) (2.431) 

R2 0.120 0.196 0.150 0.144 
N 620 447 620 788 

Todas as variáveis estão definidas e detalhadas no Apêndice A. Para todas as variáveis contínuas foi utilizada 
a técnica de winsorize nos níveis de 1º e 99º percentis, exceto as que estão na forma de logaritmo. N é o 
número de observações úteis para cada variável. A estatística t está apresentada entre parênteses. Os erros-
padrão são robustos à heterocedasticidade. As regressões foram estimadas com efeito fixo da indústria, assim 
a variável IND_FE não apresenta resultados quando aplicado o modelo. Os níveis de significância estatística 
estão demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%. 
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Tabela 7 – Honorários de auditoria (continua) 

 LN_FEE_A LN_FEE_B LN_FEE_C 

POST 0.0521 -0.146 -0.158 
 (0.880) (-1.200) (-1.269) 

SIZE 0.538*** 0.526*** 0.533*** 
 (18.628) (17.574) (18.292) 

ROA -1.798*** -1.687*** -1.675*** 
 (-3.120) (-2.922) (-2.896) 

LOSS 0.145 0.138 0.138 
 (1.529) (1.466) (1.465) 

MB 0.00168* 0.00164* 0.00154* 
 (1.717) (1.778) (1.693) 

LEVERAGE -0.273 -0.292 -0.289 
 (-1.281) (-1.379) (-1.366) 

CFO 0.0923 0.0432 0.0431 
 (0.517) (0.241) (0.241) 

VOLATILITY 1.268*** 1.228*** 1.236*** 
 (3.799) (3.728) (3.773) 

BIG4 0.852*** 0.863*** 0.863*** 
 (8.451) (8.587) (8.604) 

INV -0.671* -0.617* -0.606* 
 (-1.858) (-1.727) (-1.695) 

T_CTASREC 0.563* 0.534* 0.529* 
 (1.852) (1.776) (1.763) 

BUSY 0.997 0.954 0.876 
 (1.492) (1.528) (1.429) 

NUM_RISKS  0.0730**  
  (2.101)  

NUM_RISKS_SIZE   1.179** 
   (2.210) 

MUD_AUD  -0.114 -0.115* 
  (-1.646) (-1.653) 
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Tabela 7 – Honorários de auditoria (continuação) 

 LN_FEE_A LN_FEE_B LN_FEE_C 

Constant -3.312*** -3.062*** -3.097*** 
 (-4.169) (-3.970) (-4.101) 

R2 0.652 0.656 0.656 
N 749 749 749 

Notas: LN_FEE_A: Regressão principal sobre os honorários de auditoria. LN_FEE_B: Adiciona à regressão 
principal as variáveis NUM_RISKS e MUD_AUD. LN_FEE_C: Adiciona à regressão principal as variáveis 
NUM_RISKS_SIZE e MUD_AUD. Todas as variáveis estão definidas e detalhadas no Apêndice A. Para 
todas as variáveis contínuas foi utilizada a técnica de winsorize nos níveis de 1º e 99º percentis, exceto as que 
estão na forma de logaritmo. N é o número de observações úteis para cada variável. A estatística t está 
apresentada entre parênteses. Os erros-padrão são robustos à heterocedasticidade. As regressões foram 
estimadas com efeito fixo da indústria, assim a variável IND_FE não apresenta resultados quando aplicado o 
modelo. Os níveis de significância estatística estão demonstrados por * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, que 
representam, respectivamente, 10%, 5% e 1%. 
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Apêndice C – Fórmulas utilizadas – Teste da Hipótese 1 (H1) 

𝐴𝐵𝑆_𝐴𝐶𝐶 , =  𝛽 +  𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , +  𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝑃𝑅𝐼𝑂𝑅_𝐴𝐶𝐶 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 ,

+ 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 , +  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 +  𝜀 ,  

Equação 1 – Modelo para o teste da Hipótese 1 

𝐴𝐵𝑆_𝐴𝐶𝐶 , =  𝛽 +  𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , +  𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝑃𝑅𝐼𝑂𝑅_𝐴𝐶𝐶 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 ,

+ 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 , +  𝛽 𝑁𝑈𝑀_𝑹𝑰𝑺𝑲𝑺 , +  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 +  𝜀 ,  

Equação 9 – Fórmula dos accruals absolutos anormais (inclui NUM_RISKS) 

𝐴𝐵𝑆_𝐴𝐶𝐶 , =  𝛽 +  𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , +  𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝑃𝑅𝐼𝑂𝑅_𝐴𝐶𝐶 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 ,

+ 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 , +  𝛽 𝑀𝑈𝐷_𝑨𝑼𝑫 , +  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 + 𝜀 ,  

Equação 10 – Fórmula dos accruals absolutos anormais (inclui MUD_AUD) 

Variável 

Dependente 

  

ABS_ACC1 𝑇𝐴 ,

=  𝛽 +  𝛽
1

𝐴𝑇 ,

+ 𝛽 ∆𝑅𝐸𝐶 , + 𝛽  𝑃𝑃𝐸 ,

+ 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝜀 ,  

Equação 2- Modelo de Kothari 

(2005) derivado do Modelo de 

Jones (1991) 

𝑇𝐴 , =
∆𝐴𝐶 , −  ∆𝐶𝑋𝐸𝑄 , − ∆𝑃𝐶 , −  ∆𝐸𝑀𝑃𝐹𝐼𝑁𝐶𝑃 , − ∆𝑇𝑃 , − 𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸 ,

𝐴𝑇 ,

 

Equação 3 – Fórmula dos accruals totais 

 

ABS_ACC2 𝑇𝐶𝐴 ,  

=  𝛽 + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 ,

+ 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 ∆𝑅𝐸𝐶 ,

+ 𝛽  𝑃𝑃𝐸 , + 𝜀 ,  

Equação 4 – Modelo de 

Dechow e Dichev (2002) 

modificado 

𝑇𝐶𝐴 , =
∆𝐴𝐶 , − ∆𝐶𝑋𝐸𝑄 , − ∆𝑃𝐶 , − ∆𝐸𝑀𝑃𝐹𝐼𝑁𝐶𝑃 , − ∆𝑇𝑃 ,

𝐴𝑇 ,

 

Equação 5 – Fórmula dos accruals circulantes 

𝐶𝐹𝑂 ,  =
𝐿𝐿_𝑂𝑃𝐶𝑂𝑁𝑇 , + 𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸 ,

𝐴𝑇 ,

− 𝑇𝐶𝐴 ,  

Equação 6 – Fórmula do fluxo de caixa operacional 

ABS_ACC3 ∆𝐶𝑇𝐴𝑆𝑅𝐸𝐶 , =  𝛽 + 𝛽 ∆𝑅𝐸𝐶 , + 𝜀 ,  

Equação 7 – Modelo de Stubben (2010)  

ABS_ACC4 
𝐴𝐵𝑆_𝐴𝐶𝐶4 , =  log

𝑇𝐴 ,

𝐶𝐹𝑂 ,

∗ (−1) 

Equação 8 - Modelo de Burgstahler (2006) 
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Apêndice D – Fórmulas utilizadas – Teste da Hipótese 2 (H2) 

 

𝐿𝑁_𝐹𝐸𝐸_𝐴 , =  𝛽 + 𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , + 𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 , + 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 ,

+ 𝛽 𝐼𝑁𝑉 , + 𝛽 𝑇_𝐶𝑇𝐴𝑆𝑅𝐸𝐶 , + 𝛽 𝐵𝑈𝑆𝑌 , +  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 +  𝜀 ,  

Equação 11 – Modelo para o Teste da Hipótese 2 (H2) 

𝐿𝑁_𝐹𝐸𝐸_𝐵 , =  𝛽 + 𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , +  𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 , + 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 ,

+ 𝛽 𝐼𝑁𝑉 , + 𝛽 𝑇_𝐶𝑇𝐴𝑆𝑅𝐸𝐶 , + 𝛽 𝐵𝑈𝑆𝑌 ,  + 𝛽 𝑁𝑈𝑀_𝑅𝐼𝑆𝐾𝑆 ,

+ 𝛽 𝑀𝑈𝐷_𝐴𝑈𝐷 , +  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 +  𝜀 ,  

Equação 12 – Modelo para o Teste da Hipótese 2 (H2) incluindo NUM_RISKS e MUD_AUD 

𝐿𝑁_𝐹𝐸𝐸_𝐶 , =  𝛽 +  𝛽 𝑃𝑂𝑆𝑇 , + 𝛽 𝑆𝐼𝑍𝐸 , + 𝛽 𝑅𝑂𝐴 , + 𝛽 𝐿𝑂𝑆𝑆 , +  𝛽 𝑀𝐵 ,

+ 𝛽 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸 , + 𝛽 𝐶𝐹𝑂 , + 𝛽 𝑉𝑂𝐿𝐴𝑇𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 , + 𝛽 𝐵𝐼𝐺4 ,

+ 𝛽 𝐼𝑁𝑉 , + 𝛽 𝑇_𝐶𝑇𝐴𝑆𝑅𝐸𝐶 , + 𝛽 𝐵𝑈𝑆𝑌 ,  + 𝛽 𝑁𝑈𝑀_𝑅𝐼𝑆𝐾𝑆_𝑆𝐼𝑍𝐸 ,

+ 𝛽 𝑀𝑈𝐷_𝐴𝑈𝐷 , +  𝐼𝑁𝐷_𝐹𝐸 + 𝜀 ,  

Equação 13 – Modelo para o Teste da Hipótese 2 (H2) incluindo NUM_RISKS_SIZE e MUD_AUD 
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ANEXOS 

Anexo A – Modelo do relatório do auditor NBC TA 700 / ISA 700 (2009) 

NBC TA 700 – FORMAÇÃO DA OPINIÃO E EMISSÃO DO RELATÓRIO DO AUDITOR 
INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

(Esta norma é aplicável a auditoria de demonstrações contábeis para períodos iniciados em ou 
após 1º. de janeiro de 2010) 

Exemplo 3: As circunstâncias incluem o seguinte: 
 Auditoria de demonstrações contábeis consolidadas para fins gerais elaboradas pela 

administração da controladora de acordo com as normas internacionais de contabilidade.     
 Os termos do trabalho de auditoria do grupo refletem a descrição da responsabilidade da 

administração pelas demonstrações contábeis na NBC TA 210. 
 Além da auditoria das demonstrações contábeis do grupo, o auditor tem outras 

responsabilidades relativas à emissão de relatório de auditoria especificadas de acordo com 
a lei local. 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS 18  

[Destinatário apropriado] 19  

Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas da Entidade ABC e suas controladas, 
que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 20X1 20 e as 
respectivas demonstrações 21 consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas. 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis consolidadas 

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as Normas Internacionais de 
Contabilidade e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis consolidadas livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.  

Responsabilidade dos auditores independentes 22  

                                                           
18 Título no plural em decorrência do uso mais frequente pelas firmas (pessoa jurídica), todavia, deve ser adaptado 
às circunstâncias de auditor pessoa física. 
19 O subtítulo “Relatório sobre as demonstrações contábeis” não é necessário nas circunstâncias em que o segundo 
subtítulo “Relatório sobre outras exigências legais e reguladoras” não é aplicável, o que é o caso do Brasil. 
20 Embora a Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação de Demonstrações Contábeis utilizada no Brasil 
determine a apresentação de demonstrações contábeis de forma comparativa e a Lei das Sociedades Anônimas fale 
em apresentação dos valores correspondentes do exercício anterior, não existe nenhuma determinação legal que 
estabeleça que o relatório do auditor independente deva incluir também opinião sobre o ano anterior, portanto, 
esta, e as demais normas de auditoria que tratam da emissão de relatório adotam integralmente o modelo 
internacional em que o relatório cobre somente o ano corrente. 
21 No caso em que incluir outras demonstrações, como por exemplo, a Demonstração do Valor Adicionado, este 
parágrafo e o da opinião devem ser adaptados. 
22 Adaptar no caso de auditor pessoa física ou firma individual. 
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Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com 
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis consolidadas estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis consolidadas. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis consolidadas, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
consolidadas da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da Companhia 23. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis consolidadas tomadas em 
conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 

Opinião  

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
consolidada da Entidade ABC e suas controladas em 31 de dezembro de 20X1, o desempenho 
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as normas internacionais de contabilidade.  

[Local (localidade do escritório de auditoria que emitiu o relatório) e data do relatório do auditor 
independente] 

[Nome do auditor independente (pessoa física ou jurídica)] 

[Nome do profissional (sócio ou responsável técnico, no caso de o auditor ser pessoa jurídica)] 

[Números de registro no CRC da firma de auditoria e do profissional que assina o relatório] 

[Assinatura do auditor independente]  

                                                           
23 Nas circunstâncias em que o auditor também tem a responsabilidade de expressar uma opinião sobre a eficácia 
dos controles internos em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis consolidadas, a redação desta 
sentença seria como segue: “Nessas avaliações de risco, o auditor considera os controles internos relevantes para 
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis consolidadas da entidade para planejar 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias.  
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Anexo B – Modelo do relatório do auditor NBC TA 700 / ISA 700 (revised June 2016) 

NBC TA 700 – FORMAÇÃO DA OPINIÃO E EMISSÃO DO RELATÓRIO DO AUDITOR 
INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Esta norma é aplicável 

a auditorias de demonstrações contábeis para períodos que se findam em ou após 31 de 
dezembro de 2016)  

Exemplo 2: Relatório do auditor sobre demonstrações contábeis consolidadas de entidade 
listada em bolsa de valores, elaboradas de acordo com a estrutura de apresentação adequada 
Para fins deste exemplo, são consideradas as seguintes circunstâncias:  
 Auditoria do conjunto completo das demonstrações contábeis consolidadas de entidade 

listada em bolsa de valores, usando a estrutura de apresentação adequada. A auditoria é uma 
auditoria de grupo (ou seja, a NBC TA 600 se aplica). 

 As demonstrações contábeis consolidadas são elaboradas pela administração da entidade de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (estrutura para fins gerais). 

 Os termos do trabalho de auditoria refletem a descrição da responsabilidade da administração 
pelas demonstrações contábeis consolidadas na NBC TA 210. 

 O auditor concluiu que uma opinião não modificada (ou seja, “limpa”) é adequada com base na 
evidência de auditoria obtida. 

 As exigências éticas relevantes que se aplicam à auditoria compõem o Código de Ética 
Profissional do Contador e as normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. 

 Com base na evidência de auditoria obtida, o auditor concluiu que não existe incerteza 
significativa em relação a eventos ou circunstâncias que podem causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade de acordo com a NBC TA 
570.  

 Os principais assuntos de auditoria foram comunicados de acordo com a NBC TA 701. 
 O auditor obteve todas as outras informações antes da data do relatório do auditor 

independente e não identificou distorção relevante nessas outras informações. 
 As pessoas responsáveis pela supervisão das demonstrações contábeis consolidadas não são 

aquelas responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis consolidadas. 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS CONSOLIDADAS24 

Aos acionistas da Companhia ABC [ou outro destinatário apropriado] 

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas da Companhia ABC (Companhia) e 
suas controladas que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 
20X1 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.   

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam 

                                                           
24 No caso do relatório cobrir outros aspectos legais e regulatórios, é necessário incluir um subtítulo para especificar 
a primeira parte do relatório, “Relatório do auditor sobre as demonstrações contábeis”, e no final do relatório outro 
subtítulo para a segunda parte, “Relatório sobre outros requisitos legais e regulatórios” 
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adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Companhia ABC e suas controladas em 31 de dezembro de 20X1, o desempenho consolidado 
de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.  

Principais assuntos de auditoria 

Principais assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissional foram os 
mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis consolidadas como um todo e na 
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis consolidadas e, portanto, não 
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.  

(Descrição de cada um dos principais assuntos de auditoria, de acordo com a NBC TA 701) 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis consolidadas e o 
relatório do auditor  

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o relatório da administração25. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas 
não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis consolidadas, nossa responsabilidade 
é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
consolidadas26 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

                                                           
25 Nos termos da legislação societária brasileira, o relatório da administração é divulgado em conjunto com as 
demonstrações contábeis. No entanto, podem existir outros relatórios divulgados em conjunto com as 
demonstrações contábeis. Nesses casos, a redação do parágrafo acima deve ser alterada para incluir o nome dos 
relatórios que acompanham as demonstrações contábeis.  
26 Em todos esses exemplos de relatórios do auditor, os termos administração e responsáveis pela governança 
podem precisar ser substituídos por outros termos mais apropriados no contexto da estrutura legal de determinada 
jurisdição. 
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 contábeis consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil27 e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis consolidadas, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis consolidadas 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis consolidadas, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis consolidadas. Como parte de auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso28: 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis 
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria29  para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 

                                                           
27 Quando a responsabilidade da administração é elaborar demonstrações contábeis que apresentam uma visão 
verdadeira e justa, esta sentença pode ser lida: “A administração é responsável pela elaboração de demonstrações 
contábeis que apresentam uma visão verdadeira e justa de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
para isso...”. 
28 O item 41(b) desta Norma explica que a parte sombreada acima pode ser localizada no Apêndice do relatório do 
auditor. O item 41(c) explica que, quando expressamente permitido por lei, regulamento ou normas de auditoria 
nacionais, pode ser feita uma referência ao site da autoridade competente que contém a descrição das 
responsabilidades do auditor em vez de incluir esse material no relatório do auditor, desde que o site trate da 
descrição das responsabilidades do auditor abaixo e não seja inconsistente com ela. 
29 Essa sentença deve ser modificada, conforme adequado, nas circunstâncias em que o auditor também tem a 
responsabilidade de expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos em conjunto com a auditoria 
das demonstrações contábeis. 
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expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas 
controladas. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se 
concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a 
não mais se manter em continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis consolidadas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras 
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.  

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.  

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, 
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das 
demonstrações contábeis do exercício corrente, e que, dessa maneira constituem os Principais 
Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que 
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias 
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório 
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.  

[Local (localidade do escritório de auditoria que emitiu o relatório) e data do relatório do auditor 
independente] 
[Nome do auditor independente (pessoa física ou jurídica)] 
[Nome do profissional (sócio ou responsável técnico, no caso de o auditor ser pessoa jurídica)] 

[Números de registro no CRC da firma de auditoria e do profissional que assina o relatório] 
[Assinatura do auditor independente] 


