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RELATÓRIOS DO AUDITOR INDEPENDENTE MAIS INFORMATIVOS – O QUE OS COMITÊS 

DE AUDITORIA E OS EXECUTIVOS FINANCEIROS PRECISAM SABER 

 

Esta publicação foi preparada por Dan Montgomery, Presidente do Grupo de Trabalho de Implantação do 

Relatório do Auditor Independente e ex-Presidente Adjunto do Comitê Internacional de Normas de Auditoria e 

Asseguração® (IAASB). Essa não constitui um pronunciamento oficial do IAASB nem altera, amplia ou se 

sobrepõe às Normas Internacionais de Auditoria™ (ISAs™). Para mais informações, consulte 

www.iaasb.org/auditor-reporting. 

Esta publicação foi desenvolvida a partir de interações com o Grupo Consultor do IAASB e outras partes 

interessadas por meio do programa de sensibilçização do IAASB. Em 2015, foram realizadas três mesas 

redondas com membros de comitês de auditoria para discutir o relatório do auditor independente e a qualidade 

da auditoria. A ligação contínua com a Federação Internacional de Contadores e os Contadores Profisisionais 

em Comitês de Negócios também permite que o IAASB identifique e considere as questões relevantes para os 

comitês de auditoria e executivos financeiros e se comunicar com eles sobre as questões relevantes do IAASB. 

 

 

Introdução 
 

O relatório do auditor independente – a principal comunicação do auditor para os usuários das 

demonstrações contábeis auditadas – está passando por uma mudança drástica em todo o 

mundo. Um relatório do auditor independente mais informativo é a mudança mais visível na 

auditoria em mais de 50 anos. 

 

O Reino Unido, a Holanda, a África do Sul, a Austrália e outros países já observaram esses 

novos relatórios do auditor serem emitidos com uma  reação positiva de todas as partes.   

 

O IAASB aprovou as mudanças no relatório do auditor independente em setembro de 2014 e 

divulgou seu conjunto de normas de relatório do auditor independente novas e revisadas no 

início de 2015. Esse foi o culminar de um processo que teve início em 2006 com uma 

pesquisa acadêmica conjuntamente encomendada sobre as percepções dos usuários do 

relatório padrão do auditor independente. No decorrer do caminho, outros (incluindo o Reino 

Unido, a União Europeia, os Estados Unidos e a Holanda) iniciaram iniciativas paralelas para 

mudar a forma como os auditores se comunicam com os investidores e outros usuários. 

 

O resultado final é um relatório do auditor independente novo e aprimorado que oferece mais 

transparência sobre aspectos importantes da auditoria e descreve melhor o que é uma auditoria 

e o que o auditor faz. 

 

Preparação para a Mudança 
 

Mais de 110 países em todo o mundo que usam as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) 

estão se preparando para a mudança para o novo estilo de relatório do auditor independente. 

Alguns países se anteciparam, mas a maioria aplicará as novas exigências para o exercício 

findo em dezembro de 2016 e os novos relatórios do auditor independente se tornarão 

predominantes nos principais mercados de capitais no início de 2017. Muitas das principais 

firmas de auditoria fizeram, ou planejam fazer, internamente, um teste-piloto com o propósito 
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não só de desenvolver suas metodologias internas para apoiar a implantação efetiva das 

Normas Internacionais de Auditoria (ISA), como também para conscientizar a administração 

e os comitês de auditoria das entidades que elas auditam. 

 

Os membros dos comitês de auditoria (juntamente com conselhos de administração 

completos) e diretores financeiros ou outros responsáveis pela preparação das demonstrações 

contábeis precisarão entender as implicações da comunicação ampliada do auditor, assim 

como a importância de seus papéis no processo. 

Não é de se surpreender que muitas perguntas estão sendo feitas sobre o que os investidores e 

outros usuários consideram ser a “cereja do bolo” do novo estilo de relatório do auditor 

independente do IAASB – a comunicação dos principais assuntos de auditoria.  

 

Embora a opinião de “aprovação/reprovação” do auditor continue a ser valorizada, o relatório 

do auditor independente atual não oferece nenhuma informação sobre o processo de auditoria. 

Os principais assuntos de auditoria oferecem uma oportunidade de compartilhar a perspectiva 

do auditor com os usuários sobre os assuntos que foram de maior importância na auditoria no 

período atual. Além disso, e também muito importante, esses assuntos provavelmente foram 

objeto de um diálogo mais intenso com o comitê de auditoria. 

 

Quais Perguntas Estão Sendo Feitas? 
 

A reação das partes interessadas ao novo relatório do auditor independente tem sido 

amplamente positiva. No entanto, algumas perguntas e preocupações têm surgido no caminho. 

Algumas das perguntas mais comuns e respectivas preocupações estão tratadas abaixo.  

 

1. O auditor assume um papel de membro da administração quando comunica os 

principais assuntos de auditoria? 
 

Durante todo o curso das consultas públicas e resoluções sobre revisões do relatório do 

auditor independente do IAASB, as partes interessadas claramente declararam a necessidade 

de manter a separação da responsabilidade entre preparadores
1
 e auditores. 

 

Os principais assuntos de auditoria não substituem nem complementam a perspectiva da 

administração incorporada nas demonstrações contábeis. A intenção não é a de “preencher as 

lacunas" nas divulgações vistas como incompletas ou ausentes – a consideração do auditor 

quanto à adequação e oportunidade das divulgações é parte da formação de uma opinião sobre 

as demonstrações contábeis. 

 

Claramente, quase sempre haverá uma ligação entre os principais assuntos de auditoria e as 

áreas de complexidade ou julgamento significativo nas demonstrações contábeis. Essa é 

natureza da auditoria – uma abordagem baseada em risco que concentra a atenção do auditor 

em assuntos de maior risco de distorção relevante. A intenção dos principais assuntos de 

auditoria é a de proporcionar transparência para os usuários sobre o modo COMO eles 

afetaram a abordagem do auditor na auditoria. Eles visam destacar para os usuários os 

assuntos que exigiram mais atenção do auditor (ou seja, “mantiveram o auditor acordado à 

noite”) para que os usuários possam então prestar mais atenção no modo como esses assuntos 

foram tratados nas demonstrações contábeis e no relatório anual. 

 

                                                           
1
 Para fins desta publicação, “preparadores” se refere à administração ou ao conselho de administração com responsabilidade pela 

preparação das demonstrações contábeis. 



A experiência no Reino Unido (onde os primeiros relatórios do auditor independente 

expandidos foram emitidos no final de 2013), na Holanda e nos países que os adotaram antes 

sugere que os auditores estão fazendo um bom trabalho no que diz respeito, a ambos, evitar a 

comunicação de “informações originais” sobre a entidade no relatório do auditor 

independente e não reproduzir as divulgações da administração. Os melhores exemplos 

efetivamente fazem referência e alavancam as divulgações relevantes ao explicar porque o 

auditor considerou aquele assunto como sendo um dos de maior importância e como o assunto 

foi tratado na auditoria. 

 

2. A comunicação desses assuntos publicamente tem um efeito adverso na relação, e no 

diálogo aberto, entre o auditor e o comitê de auditoria? 
 

Uma preocupação comumente manifestada é que a comunicação dos principais assuntos de 

auditoria pode ter um efeito negativo na relação do auditor com o comitê de auditoria, 

possivelmente levando a discussões menos abertas ou intensas sobre os assuntos de auditoria 

e de relatórios financeiros. Entretanto, a experiência no Reino Unido e nos outros lugares 

mostrou que a exigência de que os auditores comuniquem os principais assuntos de auditoria 

melhora as comunicações sobre esses assuntos entre o auditor e o comitê de auditoria e 

aumenta a atenção da administração e do comitê de auditoria para as divulgações 

mencionadas no relatório do auditor independente. 

 

Haverá diferenças de opinião ocasionais sobre quais assuntos serão incluídos, ou sua 

descrição, no relatório do auditor independente? Sim, mas a experiência até o momento indica 

que isso acontece com pouca frequência. Basicamente, não é um problema quando: 1) a 

administração, o comitê de auditoria e o auditor entendem e apoiam o objetivo de 

proporcionar mais transparência sobre a auditoria; e 2) tem havido diálogo contínuo durante 

todo o processo de auditoria, começando pela fase de planejamento, sobre os assuntos com 

maior probabilidade de serem os principais assuntos de auditoria. Os comitês de auditoria 

também se beneficiam ao ver uma minuta do relatório do auditor independente (pelo menos a 

seção dos principais assuntos de auditoria) assim que possível para sentirem o que o auditor 

pode pretender dizer sobre os assuntos. 

 

3. Os investidores e os outros usuários veem os principais assuntos de auditoria como 

um indicador do desempenho da administração, incluindo a respectiva agressividade ou 

conservadorismo nas políticas ou julgamentos contábeis?  
 

As normas de auditoria existentes requerem que o auditor comunique determinados assuntos 

aos responsáveis pela governança. Isso inclui a visão do auditor sobre aspectos qualitativos 

significativos das práticas contábeis da entidade, incluindo políticas e estimativas contábeis, e 

divulgações nas demonstrações contábeis. Essa comunicação visa a discussão aberta com o 

comitê de auditoria sobre quaisquer observações (incluindo quaisquer preocupações) que o 

auditor possa ter sobre as práticas contábeis da entidade ou sobre os julgamentos ou premissas 

da administração implícitos nas estimativas contábeis críticas. 

 

As consultas públicas do IAASB revelaram reações diversas sobre a inclusão da visão do 

auditor sobre esses assuntos no relatório do auditor independente. Alguns, particularmente 

investidores, acreditavam que essa transparência adicional proporcionaria o tipo de percepção 

do auditor que eles almejavam. Outros replicaram que seria difícil para os auditores 

resumirem a discussão mais detalhada que poderia ocorrer com o comitê de auditoria e que 



esse resumo poderia ser mal interpretado ou mal-entendido sem o benefício do contexto das 

informações adicionais fornecidas para o comitê de auditoria.  

 

Os auditores devem dizer algo no relatório do auditor independente sobre o modo como os 

principais assuntos de auditoria foram tratados. Entretanto, os detalhes da descrição são 

deixados para o julgamento do auditor. As normas de auditoria não requerem nem uma 

descrição longa dos procedimentos do auditor nem uma indicação do resultado dos 

procedimentos ou uma conclusão sobre o assunto. 

 

Há, entretanto, alguns exemplos na prática dos auditores que fornecem um pouco mais de 

detalhes sobre a resposta da auditoria aos principais assuntos de auditoria e, além disso, 

incluem um resultado ou uma conclusão do processo de auditoria com relação ao assunto. Um 

exemplo da linguagem do resultado de um relatório do auditor independente altamente 

consagrado do Reino Unido: “... nossa avaliação é a de que as premissas e as estimativas 

resultantes (incluindo as contingências apropriadas) resultaram em um reconhecimento de 

lucros levemente cauteloso e não encontramos nenhum indício de viés consciente ou 

inconsciente.” Outro exemplo de um relatório do auditor independente de um auditor da 

África do Sul que o adotou antecipadamente: “Concordamos com o tratamento contábil e 

fiscal das transações e consideramos que as divulgações nas demonstrações contábeis 

consolidadas...estão equilibradas.” 

 

Os usuários geralmente agradecem por essa transparência e percepção adicionais dos 

auditores. Outros se preocupam com o fato de que os resultados ou as conclusões sobre 

assuntos individuais possam ser mal interpretados como sendo opiniões separadas e desviem a 

opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis como um todo. O IAASB continuará a 

monitorar a prática e considerará esse e outros aspectos do relatório do auditor independente 

ampliado em conexão com sua revisão planejada de pós-implementação das novas normas de 

relatório. 

 

4. Os auditores limitarão o número de principais assuntos de auditoria comunicados ou 

comunicarão mais do que o necessário a fim de evitar críticas? 
 

A determinação dos principais assuntos de auditoria envolve o julgamento do auditor quanto à 

importância relativa dos assuntos que requerem atenção significativa do auditor. Para uma 

entidade listada, em particular, muitos creem que haveria pelo menos um assunto que 

receberia significativo foco da auditoria e discussão com o comitê de auditoria. Uma exceção 

possível pode ser aquelas circunstâncias em que a entidade listada tem operações muito 

limitadas e o auditor determina que não há principais assuntos de auditoria porque não houve 

assuntos que exigiram uma atenção significativa do auditor. Nessas situações, o relatório do 

auditor independente indicaria que não há principais assuntos de auditoria a serem 

comunicados. 

 

Portanto, as normas de auditoria não preveem nem limitam o número de assuntos a serem 

apresentados como sendo principais assuntos de auditoria – a prática até o momento tem 

mostrado que o número médio de principais assuntos de auditoria comunicados fica entre dois 

e seis. Embora, conforme esperado, haja discussão com o comitê e auditoria e com a 

administração sobre os assuntos a serem comunicados e sobre o texto no relatório do auditor 

independente, nada, até o momento, indica que o processo é excessivamente contencioso. 

Ainda, não há nenhum indicio de que os auditores estão “enchendo o relatório” com assuntos 



extras ou excluindo assuntos que de outra forma atendem a definição de principais assuntos 

de auditoria. 

 

5. Como o auditor lidará com assuntos significativos que podem não ter sido divulgados 

publicamente pela entidade? 
 

As normas de relatório do auditor independente estabeleceram um nível muito alto para a 

comunicação de assuntos que atendem a definição de principais assuntos de auditoria uma vez 

que o propósito geral de se comunicar os principais assuntos de auditoria é o de proporcionar 

mais transparência para os usuários do relatório do auditor independente. Esses assuntos 

devem ser incluídos no relatório do auditor independente, salvo se alguma lei ou regulamento 

impedir a divulgação pública do assunto ou quando, em circunstâncias extremamente raras, o 

auditor determinar que o assunto não deve ser comunicado no relatório do auditor 

independente porque as consequências adversas de tal ato poderiam, de forma razoável, 

superar os benefícios do interesse público de tal comunicação. 

 

O modo como a prática evolui com relação à comunicação dos assim chamados “assuntos 

sensíveis” terá que ser observado. Esses são assuntos que atendem a definição de principais 

assuntos de auditoria (ou seja, porque eles exigiram uma atenção significativa do auditor), 

mas para os quais as informações não foram divulgadas publicamente pela entidade. Um 

exemplo pode ser uma suposta fraude ou ato ilegal que envolveu uma atenção significativa 

por parte do auditor, da administração e do comitê de auditoria, mas foi resolvida no final sem 

problemas. 

 

Outro exemplo é quando existem eventos ou condições subjacentes que levantam dúvidas 

quanto à capacidade da entidade de manter sua continuidade operacional, mas a administração 

e o auditor concluem que não há incerteza significativa relacionada com a continuidade 

operacional
2
. Na ausência de uma conclusão de que existe incerteza significativa, a 

comunicação de um principal assunto de auditoria relacionado com o “quase desastre” na 

continuidade operacional pode ser difícil. Entretanto, o auditor pode incluir um principal 

assunto de auditoria que descreve um evento ou condição subjacente (por exemplo, uma 

importante obrigação de dívida que precisará ser renegociada) que recebeu uma atenção 

significativa do auditor e foi divulgada nas demonstrações contábeis. Além disso, a norma de 

auditoria revisada que trata da continuidade operacional promove uma ênfase maior do 

auditor nas divulgações nas demonstrações contábeis em situações de “quase desastre”. 

 

A decisão do auditor de não comunicar um “assunto sensível” seria informada por uma 

consideração geral dos fatos e circunstâncias, juntamente com as discussões com a 

administração e com o comitê de auditoria sobre a possibilidade de divulgação pública pela 

entidade sobre o assunto. 

 

6. A comunicação dos principais assuntos de auditoria levará a uma linguagem 

padronizada nos próximos anos? 
 

A preocupação quanto ao relatório do auditor independente ampliado resultar em uma 

linguagem padronizada foi manifestada por muitas partes interessadas durante todos os 

estágios do processo de consulta do IAASB. E foi por um bom motivo – ela frustraria o 

principal objetivo dos relatórios do auditor independente mais informativos. 

                                                           
2
 Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional é, por natureza, um principal assunto de auditoria, mas será 

comunicada em uma seção exigida e separada do relatório do auditor independente. 



 

A boa nova é que a experiência no Reino Unido (que está agora em seu terceiro ciclo de uso 

do modelo de relatório com os principais assuntos de auditoria) sugere que os auditores 

levaram a sério a questão da padronização e, mais importante, o objetivo abrangente de 

fornecer informações que sejam relevantes e úteis para os investidores. Apesar de mencionar 

que havia espaço para melhorias adicionais, a Citi Research observou em seu relatório de 

setembro de 2015 sobre os relatórios do auditor independente de 2014-2015 no Reino Unido: 

“De forma geral, a qualidade dos relatórios do auditor independente deste ano melhorou 

significativamente. As divulgações de riscos genéricos diminuíram de forma geral e, em 

muitos casos, as discussões de risco são muito mais detalhadas e específicas.”    

 

7. Qual tem sido a reação do mercado nas jurisdições que já adotaram o novo estilo de 

relatório do auditor independente? 
 

Com base em discussões com as partes interessadas no Reino Unido, na Holanda, na África 

do Sul, na Austrália e nos outros lugares, as reações ao relatório do auditor independente 

ampliado – e aos principais assuntos de auditoria, em particular – foram muito positivas. 

Embora muitas entidades (e seus auditores) possam não ter recebido esse feedback positivo 

diretamente dos usuários, há evidências que sustentam as reações positivas.  No Reino Unido, 

por exemplo, a Associação de Gestão de Investimentos agraciou prêmios aos relatórios do 

auditor independente mais informativos e inovadores. 

 

Nenhuma reação direta ou comentários podem simplesmente querer dizer que os principais 

assuntos de auditoria estão reforçando o que os investidores já esperavam ser o caso. Nesse 

sentido, a comunicação do auditor desses assuntos pode estar aumentando a confiança do 

investidor no relatório financeiro da entidade e na auditoria e pode, portanto, estar de fato 

agregando valor ao processo.  

 

8. O relatório do auditor independente novo e mais informativo aumentará, de forma 

significativa, o tempo e o custo da auditoria e do processo de apresentação de relatórios 

financeiros?  
 

O novo relatório do auditor independente representa uma das maiores mudanças nos relatórios 

e comunicações de auditoria em décadas. 

 

É difícil argumentar que não haverá algum esforço (e custo) adicional no primeiro ano de 

implantação em particular. Isso posto, evidências empíricas no Reino Unido e em outros 

países sugerem que o custo adicional, se houver, é mínimo e pode ser administrado de forma 

eficaz.  

 

Na maioria dos casos, para um trabalho recorrente, um auditor experiente terá uma boa ideia 

das áreas que apresentam o maior risco e complexidade, e poderá sinalizar com antecedência 

para o comitê de auditoria que essas áreas são prováveis candidatas a serem comunicadas 

como principais assuntos de auditoria. 

 

Isso permite uma discussão com o comitê de auditoria e com a administração muito antes da 

conclusão da auditoria sobre os principais assuntos de auditoria que podem ser incluídos no 

relatório do auditor independente e sobre como o auditor pode descrever esses assuntos. 

 



9. Há uma ligação entre o novo relatório do auditor independente e a qualidade da 

auditoria? 
 

É difícil imaginar que um novo estilo de relatório do auditor independente que mais 

amplamente descreve as responsabilidades do auditor e os assuntos de maior importância na 

realização da auditoria não tivesse pelo menos algum efeito positivo na qualidade da 

auditoria. Alguns dizem que isso aconteceria simplesmente pelo fato de o auditor 

proporcionar mais transparência sobre o que é a auditoria e sobre os aspectos mais 

significativos da auditoria. Outros não estão convencidos de que o fornecimento de 

informações adicionais no relatório do auditor independente, vistas isoladamente, terá um 

efeito mensurável na qualidade da auditoria.  

 

Determinar – ou mensurar – o efeito do relatório do auditor independente ampliado na 

qualidade da auditoria é tão difícil e complexo quanto o tema em si. Isso fará com que os 

auditores realizem procedimentos substancialmente diferentes dos que foram realizados nos 

anos anteriores? Na maioria dos casos, provavelmente não. Mas pode levar o auditor a se 

afastar e perguntar: Os julgamentos e as premissas que descrevemos como sendo 

significativas para a auditoria do assunto (por exemplo, uma estimativa contábil crítica) são 

consistentes com as divulgações da entidade sobre os julgamentos subjacentes feitos e as 

premissas usadas na formulação dessa estimativa? O trabalho de auditoria que realizamos, e a 

respectiva documentação de auditoria, é consistente com o que nós estamos dizendo para os 

usuários que fizemos para tratar do assunto?  

 

As interações entre o auditor e o comitê de auditoria também contribuem de forma 

significativa para a qualidade da auditoria.  Um diálogo franco de duas mãos entre o auditor e 

o comitê de auditoria sobre as áreas de risco e a abordagem planejada para a auditoria ajuda o 

comitê de auditoria a exercer sua importante responsabilidade pela supervisão do processo de 

apresentação de relatórios financeiros e da auditoria. Um relatório do auditor independente 

mais informativo pode apoiar ainda mais o papel de governança do comitê de auditoria ao 

criar um elo mais forte entre o papel da auditoria e as responsabilidades do comitê de 

auditoria e do conselho de administração. Ele envia um sinal claro para os usuários de que as 

áreas de ênfase do auditor – que, muito provavelmente, são ou deveriam ser áreas de atenção 

para os investidores – foram discutidas com o comitê de auditoria. 

 

Conclusão 
 

O relatório do auditor independente está mudando em todo o mundo. Reações positivas dos 

investidores e de outros usuários, assim como de outras partes interessadas, apontam para o 

aumento do valor da transparência adicional sobre a auditoria e as áreas de atenção para o 

auditor. O IAASB – juntamente com outros órgãos normatizadores e reguladores em todo o 

mundo – continuará a monitorar esses desdobramentos, considerando se melhorias adicionais 

no valor comunicativo do relatório do auditor independente podem ser necessárias ou úteis no 

interesse do público.  

 

Para obter mais informações e atualizações sobre o projeto do Relatório do Auditor 

Independente, visite a página do IAASB em http://www.iaasb.org/new-auditors-report 
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