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RESUMO 

A utilidade é o objetivo da informação contábil, e apresenta características qualitativas 
fundamentais e de melhoria. Tanto a relevância quanto a representação fidedigna são 
fundamentais, ao passo que a tempestividade, comparabilidade, verificabilidade e 
compreensibilidade melhoram a informação apresentada. Ao mesmo tempo, a 
auditoria das demonstrações contábeis tem por objetivo a emissão de uma opinião 
sobre se as informações apresentadas estão de acordo, em todos os seus aspectos 
relevantes, com a estrutura de relatório aplicável. É difícil para o usuário determinar 
se a informação que está sendo apresentada cumpre os requisitos para ser 
considerada útil, e o relatório do auditor independente é um dos meios que o usuário 
pode utilizar para sustentar a utilidade da informação que está analisando. Nesse viés, 
buscou-se analisar quais fatores contribuem na formação da opinião de auditoria 
independente das demonstrações contábeis e verificou-se que embora o ano 
(exercício a que se refere) não está associado com a opinião emitida, conquanto 
algumas situações operacionais apresentam maior chance – é o caso de companhias 
em recuperação e paralisadas – de emissão de opinião modificada do que 
companhias que estão em fase pré-operacional ou em fase operacional. O controle 
acionário e o segmento de listagem também possuem associação com a opinião 
emitida, e por fim, verificou-se que deve ser rejeitada a hipótese nula de que a opinião 
emitida não possui relação com os indicadores ROE e ROI. 

Palavras-chave: Auditoria. Informação contábil-financeira útil. Análise da opinião de 
auditoria. Companhias listadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

No presente capítulo apresenta-se a contextualização, o tema e problema de 

pesquisa, os objetivos, a metodologia e a estrutura do estudo. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

A adoção às normas contábeis internacionais por parte do Brasil, ocorreu 

através de um processo de convergência, buscando inclusive a homogeneização da 

contabilidade. Adotaram-se no Brasil as normas emitidas pela Federação 

Internacional de Contadores – IFAC (em inglês, International Federation of 

Accountants), que à época já estavam adotadas pelos principais países do mundo 

(LONGO, 2015). 

As normas técnicas de auditoria entraram em vigor no Brasil para exercícios 

iniciados em ou a partir de 1º de janeiro de 2010 e encerrados em ou após 31 de 

dezembro de 2010 (LONGO, 2015). É a partir deste cenário de adoção às normas 

internacionais que se encontra o marco inicial das investigações da presente 

monografia. 

A auditoria é uma área das ciências contábeis que tem por objetivo expressar 

uma opinião, a partir de testes de eficiência e eficácia do controle patrimonial 

implantado (ATTIE, 2011). Para Attie (2011), por meio da auditoria, o auditor se 

certifica da veracidade da totalidade das demonstrações contábeis e expressa uma 

opinião sobre elas, assegurando que elas representem adequadamente a posição 

patrimonial e financeira, o resultado e demais demonstrativos, de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil. Além disso, para Perez Junior (2012), 

atualmente a auditoria tem se tornado dinâmica, sendo um instrumento de orientação, 

interpretação e previsão de fatos. 

Um relatório de auditoria independente emitido com as demonstrações 

contábeis, através de sua opinião, deve ser capaz de transmitir segurança para o 

usuário dessas informações. A utilidade da informação contábil depende das suas 

características qualitativas, fundamentalmente da relevância e da representação 

fidedigna, além dos objetivos do usuário. Também, é decisão do usuário considerar o 

relatório de auditoria independente emitido com as demonstrações contábeis na sua 

tomada de decisão. 
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Nos estudos realizados por Almeida (2008), a presença do relatório dos 

auditores independentes, mesmo com ressalvas, não exerceu influência nas decisões 

de financiar e investir por parte dos participantes. Nunes (2009) verificou que os 

analistas de investimentos consultados ignoram as informações do relatório de 

auditoria durante a decisão de investir. 

Nesta pesquisa pretende-se analisar quais fatores contribuem na formação da 

opinião de auditoria emitida nos relatórios dos auditores independentes (RAI) das 

demonstrações contábeis, utilizando-se as demonstrações contábeis acompanhadas 

pelos relatórios de auditoria das empresas listadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa 

de Valores, Mercadorias e Futuros - no dia 28 de setembro de 2016, que divulgaram 

informações referentes a todos exercícios de 2010 a 2015.  

Este estudo justifica-se ao apresentar suas considerações acerca dos fatores 

que contribuem na formação da opinião de auditoria dos relatórios dos auditores 

independentes, no intuito de contribuir com a utilidade desse relatório na tomada de 

decisão por parte dos usuários das demonstrações contábeis. 

1.2 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

O tema proposto é uma análise das empresas listadas na BM&FBOVESPA 

no dia 28 de setembro de 2016 que possuem divulgação de suas demonstrações 

financeiras referentes aos exercícios de 2010 a 2015, quanto ao conteúdo da opinião 

de auditoria para identificar os fatores que contribuem na formação da opinião de 

auditoria emitida nos relatórios dos auditores independentes dessas demonstrações.  

A utilização de demonstrações contábeis de empresas listadas na 

BM&FBOVESPA para análise se deve principalmente ao número de usuários dessas 

demonstrações e por sua relevância no mercado de capitais.  

A escolha do tema é motivada pela possibilidade de investigar os fatores que 

contribuem na formação da opinião de auditoria dos relatórios do auditor independente 

emitidos sobre as demonstrações contábeis, considerando que, por vezes, a opinião 

de auditoria não é analisada pelos usuários dessas demonstrações na tomada de 

decisões. 

Destarte, pretende-se resolver o seguinte problema: 

Quais fatores contribuem na formação da opinião de auditoria independente 

das demonstrações contábeis? 
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1.3 OBJETIVOS 

Objetivo é um “alvo ou desígnio que se pretende atingir” (NOVO DICIONÁRIO 

AURÉLIO, 1986 apud ROESCH, 2005, p. 94). Destarte, o objetivo geral define de 

maneira ampla o propósito do trabalho. Pelo caráter genérico do objetivo geral, ele 

não é suficiente para transmitir como o trabalho desenvolve-se, o que é feito através 

dos objetivos específicos, que enunciam as etapas para se atingir um objetivo geral 

(ROESCH, 2005).  Dessa maneira, os objetivos estão apresentados em objetivo geral 

e objetivos específicos. 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral é analisar quais fatores contribuem na formação da opinião 

de auditoria independente das demonstrações contábeis. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para se poder atingir o objetivo geral, esse foi subdividido nos seguintes 

objetivos específicos: 

a) Identificar as opiniões emitidas em cada demonstração contábil; 

b) Apresentar uma análise dos motivos das opiniões modificadas; 

c) Apresentar uma análise e testar a associação entre o ano de emissão do 

relatório do auditor independente e a opinião emitida; 

d) Apresentar uma análise e testar a associação entre o controle acionário e a 

opinião emitida; 

e) Apresentar uma análise e testar a associação entre a situação operacional 

e a opinião emitida; 

f) Apresentar uma análise e testar a associação entre os segmentos de 

listagem e a opinião emitida; 

g) Testar a associação entre indicadores de rentabilidade e a opinião emitida. 
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1.4 METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa abrange o delineamento da pesquisa e os 

procedimentos de coleta e análise dos dados. 

“O método consiste em uma série de regras com a finalidade de resolver 

determinado problemas ou explicar um fato por meio de hipóteses ou teorias que 

devem ser testadas experimentalmente e podem ser comprovadas ou refutadas.” 

(LAKATOS; MARCONI, 2011, p. 253). 

Dessa forma, a pesquisa é delineada quanto à sua natureza, nível e 

estratégia. 

Em relação à natureza, 

 

No método quantitativo, os pesquisadores valem-se de amostras amplas e 
de informações numéricas, enquanto que no qualitativo as amostras são 
reduzidas, os dados são analisados em seu conteúdo psicossocial e os 
instrumentos de coleta não são estruturados. (LAKATOS; MARCONI, 2011, 
p. 269). 

 

A abordagem quantitativa “[...] vale-se do levantamento de dados para provar 

hipóteses baseadas na medida numérica e da análise estatística para estabelecer 

padrões de comportamento.” (LAKATOS; MARCONI, 2011, p. 287). Beuren (2006, p. 

92) também afirma que “[...] a abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego de 

instrumentos estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados.” 

Já a abordagem qualitativa “[...] visa destacar características não observadas 

por meio de um estudo quantitativo, haja vista a superficialidade deste último.” 

(BEUREN, 2006, p. 92). 

Destarte, entende-se que a união da abordagem qualitativa com a 

quantitativa, portanto, quali-quantitativa, seja a abordagem mais adequada para o 

propósito deste estudo, ou seja, verificar se o conteúdo da opinião de auditoria 

emitidas nos relatórios dos auditores independentes sustenta a utilidade das 

demonstrações contábeis. A utilização da abordagem quali-quantitativa permite, desta 

forma, que se demonstre resultados com a precisão da abordagem quantitativa e com 

a profundidade da abordagem qualitativa. 

É de nível descritivo, quanto aos objetivos, pois segundo Gil (2008, p. 28) “as 

pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de 
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determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis.” 

A estratégia, quanto aos procedimentos técnicos, é a pesquisa documental, 

que é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído de documentos que 

não receberam tratamento analítico ou, que de alguma forma já foram analisados, 

mas ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa (GIL, 

2008). 

Foram obtidos os dados das companhias abertas no portal da Comissão de 

Valores Mobiliários. Os documentos consistem em Demonstrações Financeiras 

Padronizadas (DFP) que incluem as demonstrações contábeis (demonstrações 

financeiras), as informações cadastrais e o Relatório do Auditor Independente (RAI) 

que acompanha as demonstrações contábeis. 

A análise descritiva consistiu em definir quais foram os motivos das opiniões 

modificadas, as contas contábeis afetadas e se o efeito estava ou não mensurado na 

opinião. Realizou-se a tabulação dos dados de cada demonstração, como a 

companhia a que se refere, exercício, controle acionário, situação operacional do 

exercício, segmento de listagem e os valores das contas contábeis, além das 

frequências de cada motivo de opinião modificada, segregado entre efeito mensurado 

e não mensurado, por cada conta contábil.  

Realizou-se também testes estatísticos para verificar a existência de 

associação entre as variáveis tabuladas, bem como medir essa associação, caso 

existente. Os principais testes estatísticos foram efetuados com tabulações cruzadas, 

Qui-Quadrado de Pearson, V de Cramer, Coeficiente de Contingência e Coeficiente 

de Correlação de Pearson. 

Entende-se, portanto, que uma pesquisa de natureza quali-quantitativa, de 

nível descritivo e como estratégia a pesquisa documental é a mais adequada para o 

estudo proposto. 

1.5 ESTRUTURA DO ESTUDO 

O segundo capítulo trata do referencial teórico que sustenta o estudo. Com a 

teoria da agência chega-se às formas de redução dos conflitos de agência, como a 

auditoria e a governança corporativa. Por sua vez, apresentam-se definições e 

conceitos dos trabalhos de asseguração, onde a auditoria se insere, e da auditoria 
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das demonstrações contábeis, propriamente dita, culminando no resultado da 

auditoria independente das demonstrações contábeis – o relatório. Em seguida, são 

apresentados aspectos de governança corporativa e do mercado de capitais. 

Apresenta-se também aspectos da evidenciação contábil e, ao final do capítulo uma 

sucinta explanação sobre as mudanças no relatório de auditoria independente e 

estudos precedentes. 

No terceiro capítulo apresenta-se a análise da opinião de auditoria emitida nos 

relatórios dos auditores independentes das demonstrações contábeis, verificando sua 

relação com os aspectos extrínsecos da opinião de auditoria, como o ano a que se 

refere o relatório, os segmentos de listagem e o controle acionário das companhias e 

indicadores de rentabilidade Retorno Sobre Ativos (ROA), Retorno Sobre Patrimônio 

Líquido (ROE) e Retorno Sobre Investimento (ROI). 

Por fim, no quarto capítulo pretende-se atingir o objetivo da pesquisa, ou seja, 

apresentar as considerações finais do estudo sobre quais fatores contribuem na 

formação da opinião de auditoria independente das demonstrações contábeis. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico aborda, de maneira não exaustiva, os principais assuntos 

que dão embasamento ao presente trabalho. A começar pela teoria da agência, 

explica-se a relação de agência, os problemas daí resultantes e meios para tentar 

solucioná-los. Sequencialmente, aborda-se a auditoria, com definições e conceitos, 

objetivos e finalmente o relatório dos auditores independentes e os tipos de opinião 

que ele pode conter. 

2.1 TEORIA DA AGÊNCIA 

A teoria da agência busca resolver problemas que podem ocorrer em relações 

de agência (EISENHARDT, 1989). Uma relação de agência surge “[...] entre duas (ou 

mais) partes quando uma, designada como o agente, age para, em nome de, ou como 

representante de outra, designada o principal, em um domínio específico de 

problemas de decisão.” (ROSS, 1973, p. 134, tradução nossa). Para Jensen e 

Meckling (1976, p. 308, tradução nossa) relação de agência é “[...] como um contrato 

em que uma ou mais pessoas (o(s) principal(is)) contrata outra pessoa (o agente) para 

realizar algum serviço em seu favor, que envolve delegar algumas decisões, dando 

autoridade para o agente.”  

Um problema que a teoria da agência busca resolver surge do conflito de 

desejos ou objetivos entre principal e agente; ou surge da dificuldade ou custo para o 

principal verificar o que o agente está fazendo. É o problema de agência, em que o 

principal não consegue verificar se o agente se comportou de forma adequada, 

segundo seus interesses (EISENHARDT, 1989). 

Para tanto, a premissa básica da teoria da agência é que o agente possui 

preferências para suas próprias ações que não necessariamente estão alinhadas com 

o interesse do principal (EISENHARDT, 1985). Neste sentido, “o pilar da teoria da 

agência é a presunção que os interesses do principal e do agente divergem.” (HILL; 

JONES, 1992, p. 132, tradução nossa). 

“Teoria da agência nos lembra que grande parte da vida organizacional, quer 

queiramos ou não, é baseada em interesse próprio.” (EISENHARDT, 1989, p. 64, 

tradução nossa).  
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Para limitar as divergências dos seus interesses, o principal pode estabelecer 

incentivos apropriados para o agente e incorrer em custos de monitoramento 

destinados a restringir a ação oportunista e as atividades desviantes do agente 

(JENSEN; MECKLING, 1976; HILL; JONES, 1992). 

A fim de que se obtenha a estrutura de recompensa mais eficiente, em que é 

possível obter a utilidade máxima do agente, é necessário que as informações sejam 

perfeitas entre os participantes; o principal precisa ser completamente informado 

sobre os atos do agente (ROSS, 1973). 

 

Na teoria da agência, informação é considerada como uma mercadoria: ela 
tem um custo, e ela pode ser comprada. Isso dá um importante papel para 
sistemas de informações formal, tais como orçamento, gerenciamento por 
objetivos, conselhos de administração [...]. A implicação é que organizações 
podem investir em sistemas de informações a fim de controlar o oportunismo 
do agente. (EISENHARDT, 1989, p. 64, tradução nossa). 

 

O agente também pode despender recursos para garantir ao principal que ele 

(agente) limitaria as atividades que possuem benefícios derivados de aspectos não 

pecuniários da atividade empresarial (como indicações para cargos, compra de 

insumos de amigos, tipos e quantidades de contribuições para caridade) em favor dos 

interesses do principal (JENSEN; MECKLING, 1976). 

Em outras palavras, o agente pode “[...] gastar recursos destinados a garantir 

que ele não vai tomar certas ações que prejudicariam o principal, ou para garantir que 

o principal será apropriadamente compensado se ele tomar tais ações.” (HILL; 

JONES, 1992, p. 132). Os métodos para tal incluem orçamento, conselho de 

administração e a auditoria (EISENHARDT, 1989; JENSEN; MECKLING, 1976). 

A auditoria é, portanto, um método de controle do comportamento do agente. 

Neste sentido, Jensen e Meckling (1976) afirmam que os relatórios contábeis 

deveriam ser fornecidos voluntariamente para credores e acionistas, e auditores 

independentes deveriam ser contratados pelo agente para testemunhar a precisão e 

exatidão de tais relatórios. 

2.2 AUDITORIA  

Etimologicamente, de acordo com Perez Junior (2012, p. 1, grifo do autor) “a 

palavra auditoria origina-se do latim audire (ouvir) e foi utilizada inicialmente pelos 
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ingleses (auditing) para significar o conjunto de procedimentos técnicos para a revisão 

da contabilidade.” Attie (2011) complementa dizendo que o termo foi inicialmente 

empregado pelos ingleses no sentido de examinar, ajustar, certificar. 

Attie (2011) afirma também que o surgimento da auditoria está na 

necessidade de confirmação das informações prestadas pelas empresas. Para Perez 

Junior (2012), em regra, os trabalhos realizados inicialmente, eram bastante limitados 

à verificação de registros contábeis, visando comprovar sua exatidão; já atualmente, 

a auditoria é um instrumento de orientação, interpretação e previsão de fatos, 

tornando-se dinâmica. 

Auditor é o profissional que procurará obter elementos suficientes que o 

conduzam a fundamentar e a emitir sua opinião sobre o objeto de estudo, podendo 

ser classificado, conforme o vínculo que possui com a empresa auditada, o objetivo e 

o usuário do trabalho desenvolvido, em três categorias: independente ou externo, 

interno e fiscal (PEREZ JUNIOR, 2012). 

De maneira simplificada, o auditor fiscal reporta seu trabalho para o Governo, 

com o objetivo de evitar a sonegação de tributos; o auditor interno reporta seu trabalho 

para os administradores e público interno da empresa, objetivando atender exigências 

operacionais e administrativas; já o auditor externo ou independente reporta-se para 

acionistas, investidores, credores, governo e público externo à empresa em geral, 

visando atender exigência legal ou estatutária (PEREZ JUNIOR, 2012). 

Entende-se que 

 

[...] auditoria pode ser definida como o levantamento, o estudo e a avaliação 
sistemática das transações, procedimentos, rotinas e demonstrações 
financeiras de uma entidade, com o objetivo de fornecer a seus usuários uma 
opinião imparcial e fundamentada em normas e princípios sobre sua 
adequação. (PEREZ JUNIOR, 2012, p. 2) 

 

Neste sentido, o propósito da auditoria é a descoberta de erros e fraudes e a 

produção de informes sobre a confiabilidade das demonstrações contábeis (PEREZ 

JUNIOR, 2012). 

De acordo com Longo (2015), com o processo de globalização diminuindo as 

fronteiras econômicas no final do século XX e após várias medidas econômicas e 

reformas monetárias enfrentadas pelo Brasil, em 2008 o país atingiu o grau de 
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investimento conferido pelas principais agências internacionais de avaliação de risco 

e o Brasil passou a ser uma oportunidade para investidores estrangeiros. 

Nesse cenário, de acordo com o autor, fez-se necessário que as informações 

contábeis das empresas nacionais fossem traduzidas para idioma do potencial 

investidor, não se tratando, entretanto, meramente de textos. O investidor precisava 

da tradução das demonstrações financeiras como um todo, o que demandaria que 

passasse a entender quais seriam as práticas contábeis adotadas no Brasil e as 

normas de auditoria aplicáveis no Brasil, pois só dessa forma ele poderia ter 

compreensão da situação econômica e financeira da empresa para que pudesse 

analisar e comparar as empresas em que planejava investir. 

Isso faria geralmente com que o investidor simplesmente deixasse de lado a 

empresa brasileira e, provavelmente, passasse a analisar as demonstrações 

financeiras de concorrentes da empresa brasileira em outro país. Em grande parte 

desses outros países, ele enfrentaria os mesmos problemas, entretanto sua 

percepção de risco poderia ser maior ou menor em relação ao Brasil. Para contornar 

essa situação, passou-se a homogeneizar as demonstrações financeiras 

convertendo-as para o princípio contábil norte-americano, tendo em vista o fato de os 

Estados Unidos da América, dono do maior mercado mundial, possuir a técnica 

contábil mais conhecida (LONGO, 2015). 

Todavia, com o peso adquirido pela formação da Unidade Europeia e a 

criação do euro como moeda comum aos diversos países integrantes, a Federação 

Internacional de Contadores – IFAC (em inglês, International Federation of 

Accountants) ganhou força competitiva frente aos órgãos americanos. Portanto, se 

tratando de normas contábeis, os principais países aderiram às normas contábeis 

internacionais, sendo que o Brasil assumiu o compromisso de adotar essas normas, 

assim como as normas internacionais de auditoria e as demais normas relacionadas 

com outros trabalhos de asseguração e outros serviços correlatos executados por 

auditores independentes (LONGO, 2015). 

Assim sendo, para exercícios iniciados em, ou a partir de, 1º de janeiro de 

2010 e encerrados em, ou após, 31 de dezembro de 2010, entraram em vigor no Brasil 

as novas normas técnicas de auditoria (LONGO, 2015). É a partir deste cenário de 

adoção inicial às normas internacionais que se encontra o marco inicial das 

investigações da presente monografia. 
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2.2.1 Trabalhos de asseguração: Auditoria de demonstrações contábeis 

De acordo com a estrutura conceitual, trabalho de asseguração é o trabalho 

desenvolvido pelo auditor independente visando obter evidências apropriadas e 

suficientes para expressar sua conclusão, de acordo com os critérios que sejam 

aplicáveis, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos. O 

resultado desse trabalho é a informação – ou “informação do objeto” -  sobre a 

mensuração ou avaliação do objeto (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 

2015). 

Entre os trabalhos de asseguração que podem ser desenvolvidos pelo auditor 

independente, um deles é a auditoria de demonstrações contábeis em conformidade 

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Isso porque a auditoria 

independente é obrigatória para uma série de entidades, de acordo com a legislação 

que regulamenta cada uma delas. A título exemplificativo, no regulamento anexo à 

resolução nº 3.198 de 2004 do Banco Central do Brasil, consta a obrigatoriedade da 

auditoria independente das demonstrações contábeis para determinadas instituições 

reguladas pelo órgão.  Já a Lei nº 6.404 de 1976, determina que as demonstrações 

financeiras das companhias abertas serão obrigatoriamente submetidas à auditoria 

independente. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2004; BRASIL, 1976).  

2.2.1.1 Objetivos 

A auditoria visa aumentar o grau de confiança dos usuários nas 

demonstrações contábeis, através da expressão de uma opinião pelo auditor. Essa 

opinião (resultado) é sobre se as demonstrações contábeis auditadas (objeto) foram 

elaboradas de acordo com uma estrutura de relatório financeiro aplicável, em todos 

os aspectos relevantes (critério). O auditor independente deve obter segurança 

razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção 

relevante como base para emitir sua opinião (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2015). 

No mesmo sentido, Crepaldi (2013, p. 4) afirma que 

 

O objetivo do exame das demonstrações financeiras é expressar uma opinião 
sobre a propriedade das mesmas e assegurar que elas representem 
adequadamente a posição patrimonial e financeira, o resultado de suas 
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operações e as origens e aplicações de recursos correspondentes aos 
períodos em exame, de acordo com os princípios de contabilidade, aplicados 
com uniformidade durante os períodos. 

 

De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, distorção é a 

diferença entre: (i) valor; (ii) classificação; (iii) apresentação; ou (iv) divulgação; de 

uma demonstração contábil relatada e o que é exigido para que o item esteja de 

acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Distorção pode, portanto, ser 

causada por fraude ou erro, e é considerada relevante quando puder influenciar as 

decisões dos usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis (CONSELHO 

FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2009a). 

Considerando os objetivos, a opinião do auditor sobre as demonstrações 

contábeis “[...] não assegura, por exemplo, a viabilidade futura da entidade nem a 

eficiência ou eficácia com a qual a administração conduziu os negócios da entidade.”  

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2009a, item A1).  

A partir de estudos, tem-se verificado que a expectativa dos usuários é 

significativamente diferente do que a norma propõe, e por vezes, da expectativa dos 

próprios auditores independentes. 

Neste sentido, Albuquerque (2009), constatou a existência de diferença 

significativa entre: (a) as expectativas dos usuários e o conteúdo das normas de 

auditoria; (b) as expectativas dos auditores independentes e o conteúdo das mesmas 

normas; e (c) entre as expectativas dos usuários e as expectativas dos auditores 

independentes. 

No seu estudo, foram três escalas validadas: (i) responsabilidade na 

prevenção e detecção de fraudes; (ii) responsabilidade na prevenção e detecção de 

erros; e (iii) comunicação de erros; e somente não foi encontrada diferença 

significativa nas expectativas entre os usuários das demonstrações contábeis e os 

auditores independentes com relação a comunicação de erro. 

Ainda segundo a autora, quando comparados os resultados obtidos com 

outras pesquisas, algumas foram corroboradas enquanto outras não. Os resultados 

não corroboram, por exemplo, a afirmação de Lee, Azham e Kandasamy (2008 apud 

Albuquerque 2009) de que a educação reduz as diferenças de expectativas em 

Auditoria. Nem por isso as diferenças entre as expectativas, de maneira geral - ou 

seja, independente do aspecto considerado - são descartadas. A Figura 1 ilustra os 

resultados do estudo de Albuquerque (2009). 
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Figura 1 – Diferenças entre as expectativas dos usuários, expectativas dos auditores 

e o conteúdo das normas de auditoria 

 
  Fonte: Elaborada pelo autor com base em Albuquerque (2009). 

Na mesma via, estudos realizados por Sidani (2007) no Líbano, corroboram a 

ideia de que há diferenças significativas de expectativas entre o que os auditores 

fazem ou sua percepção quanto ao que fazem, em comparação com a percepção dos 

usuários, principalmente com relação à responsabilidade em detectar fraudes. 

Em última análise, embora possa haver diferenças entre as expectativas, o 

fruto do trabalho de auditoria independente das demonstrações contábeis é a 

expressão de uma opinião sobre essas demonstrações, na forma de relatório. 

2.2.1.2 Relatório dos Auditores Independentes 

O relatório dos auditores independentes é o documento que representa o 

produto final dos auditores, que expressam nele sua opinião quanto à adequação ou 

não das demonstrações contábeis auditadas às normas estabelecidas para sua 

elaboração (ALMEIDA, 2012; PEREZ JUNIOR, 2012). 

Os tipos de relatórios dos auditores independentes ou tipos de opinião podem 

ser, conforme Almeida (2012) e Perez Junior (2012): 

a) Sem ressalva; 

b) Com ressalva; 

c) Opinião adversa; 

Conteúdo 
das 

normas
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d) Abstenção de opinião; 

e) Parágrafo de ênfase e parágrafo de outros assuntos. 

2.2.1.2.1 Sem ressalva 

De acordo com Almeida (2012, p. 435) “o relatório sem ressalva é um relatório 

normalmente denominado limpo, ou seja, sem exceção e sem qualquer parágrafo 

adicional”. De maneira mais específica, Perez Junior (2012, p. 164) alega que 

 

O parecer limpo ou com opinião sem ressalvas é emitido quando o auditor 
aplicou todos os procedimentos de auditoria na extensão que julgou 
necessário e não encontrou qualquer fato que pudesse influenciar a opinião 
emitida. 

 

De fato, a opinião não modificada (sem ressalva) é a opinião expressa quando 

o auditor conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as 

normas aplicáveis (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2009b). 

2.2.1.2.2 Com ressalva 

A opinião deve ser modificada com ressalva quando o auditor independente 

tiver obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente e concluir haver distorções 

nas demonstrações financeiras que são relevantes individualmente ou em conjunto, 

mas que não são generalizadas (ALMEIDA, 2012; PEREZ JUNIOR, 2012).  

A opinião também deve ser modificada com ressalva quando o auditor 

 

[...] não consegue obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para 
suportar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções 
não detectadas, se houver, sobre as demonstrações financeiras poderiam ser 
relevantes, mas não generalizados. (ALMEIDA, 2012, p. 436). 

 

Resumidamente, a opinião modificada com ressalva é emitida quando o 

auditor identifica ou não consegue evidências para sustentar a ausência de distorções 

relevantes, mas não generalizadas, nas demonstrações contábeis. 
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2.2.1.2.3 Opinião adversa 

Com relação ao relatório dos auditores independentes cuja opinião seja 

adversa, Almeida (2012, p. 438) afirma que:  

 

O auditor independente deve expressar uma opinião adversa quando, tendo 
obtido Evidência [sic] de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as 
distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas 
para as demonstrações financeiras. 

 

Perez Junior (2012, p. 172) complementa: 

 

O relatório com opinião adversa é emitido quando o auditor aplicou todos os 
procedimentos de auditoria na extensão que julgou necessário e encontrou 
alguma(s) discordância(s) de práticas contábeis que afetaram as 
demonstrações contábeis e desqualificaram o conjunto, o qual deixou de 
representar a situação patrimonial e financeira da empresa. 

 

Desta forma, a opinião adversa é emitida quando o auditor, a partir de 

evidências apropriadas e suficientes, conclui que as demonstrações contábeis 

possuem distorções relevantes e generalizadas. Destarte, uma opinião adversa quer 

dizer também que as demonstrações contábeis não foram elaboradas de acordo com 

as normas de relatório financeiro aplicável. 

2.2.1.2.4 Abstenção de opinião 

O auditor deve abster-se de expressar uma opinião quando possuir limitação 

no desempenho do seu trabalho em obter evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para suportar sua opinião e concluir que os possíveis efeitos de distorções 

não detectadas, se houver, sobre as demonstrações financeiras poderiam ser 

relevantes e generalizadas (ALMEIDA, 2012). 

Paralelamente, Perez Junior (2012, p.175) sustenta que  

 

O relatório com abstenção é emitido quando o auditor não aplicou todos os 
procedimentos de auditoria na extensão que julgou necessário e não 
conseguiu formar opinião sobre algum item das demonstrações contábeis e, 
devido à relevância dos mesmos, não conseguiu formar opinião sobre o 
conjunto das demonstrações contábeis [...]. 
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Daí que a abstenção de opinião indica que o auditor, por um ou mais motivos, 

não consegue opinar, com a devida segurança, quanto à adequação das 

demonstrações contábeis. A abstenção de opinião não conclui, entretanto, que as 

demonstrações contábeis como um todo não foram elaboradas, em todos os seus 

aspectos relevantes, de acordo com as normas de relatório financeiro aplicável (o que 

seria uma opinião adversa), pois o auditor, por não possuir evidências, não emitirá 

nenhuma opinião. 

2.2.1.2.5 Parágrafo de ênfase e parágrafo de outros assuntos 

Para Conselho Federal de Contabilidade (2009c), parágrafo de ênfase e 

parágrafo de outros assuntos são utilizados pelo auditor, depois de formar sua opinião, 

para chamar a atenção dos usuários. 

Em relação ao parágrafo de ênfase: 

 

Parágrafo de ênfase é o parágrafo incluído no relatório de auditoria referente 
a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado nas 
demonstrações contábeis que, de acordo com o julgamento do auditor, é de 
tal importância, que é fundamental para o entendimento pelos usuários das 
demonstrações contábeis. (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 
2009c, item 5). 

 

Quanto a isso, Perez Junior (2012, p. 177) observa que: 

 

O parágrafo de ênfase deve ser emitido quando o auditor toma conhecimento 
de fatos que não representam discordância das práticas contábeis aplicadas 
nem limitação na extensão do exame, portanto, não são ressalvas, mas 
afetam a análise e interpretação das demonstrações contábeis. Geralmente, 
são fatos que possam afetar a continuidade da empresa, tais como prejuízos 
relevantes, problemas de liquidez, dificuldades mercadológicas, 
administrativas, tecnológicas.  

 

Já em relação ao parágrafo de outros assuntos: 

 

Parágrafos [sic] de outros assuntos é o parágrafo incluído no relatório de 
auditoria que se refere a um assunto não apresentado ou não divulgado nas 
demonstrações contábeis e que, de acordo com o julgamento do auditor, é 
relevante para os usuários entenderem a auditoria, a responsabilidade do 
auditor ou o relatório de auditoria. (CONSELHO FEDERAL DE 
CONTABILIDADE, 2009c, item 5). 
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Ainda, Perez Junior (2012, p. 182) diz que “no parágrafo de outros assuntos 

não devem ser incluídos assuntos que sejam objeto de ressalva ou de ênfase.” 

Por conseguinte, parágrafo de ênfase é utilizado para chamar a atenção dos 

usuários para assuntos divulgados ou apresentados, enquanto parágrafo de outros 

assuntos é utilizado para chamar a atenção dos usuários para assuntos não 

divulgados ou apresentados, sempre que o auditor os julgar como relevantes. 

2.3 GOVERNANÇA CORPORATIVA 

“Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas [...]” (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - IBGC, 2015, p. 20). 

A governança corporativa envolve os relacionamentos entre partes 

interessadas (stakeholders), ou seja, qualquer pessoa, entidade ou sistema que afeta 

ou é afetado pelas atividades de uma organização, a exemplo de sócios, conselho de 

administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e outros (IBGC, 2015). 

O objetivo da governança corporativa é resolver o problema de agência, que 

emerge principalmente da separação entre a propriedade e a gestão (ARRUDA; 

MADRUGA; FREITAS JUNIOR, 2008; MARTINS et al., 2005). Correia e Amaral (2008, 

p. 9, grifo dos autores) afirmam que “dessa forma, os mecanismos de governança 

corporativa são desenvolvidos com o intuito de melhorar a performance da firma, 

mediante o controle dos agentes que participam do processo decisório.” 

Para tanto, de acordo com IBGC (2015), a boa governança se desenvolve 

sobre o alicerce formado pelos princípios básicos de governança corporativa, que são 

a transparência, a equidade, a prestação de contas (accountability) e a 

responsabilidade corporativa, sendo que: 

a) a transparência consiste em fornecer as informações quem sejam de 

interesse das partes interessadas, não se limitando às que são impostas 

por disposições legais ou regulamentares; 

b) por equidade, todas as partes interessadas devem ser tratadas de maneira 

justa e isonômica, considerando seus direitos, deveres, necessidades, 

interesses e expectativas; 

c) é dever dos agentes de governança, ou seja, dos indivíduos e órgãos 

envolvidos no sistema de governança (sócios, administradores, 
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conselheiros fiscais, conselho fiscal etc.) prestar contas de sua atuação, 

explicando-a de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo e 

assumindo as suas consequências; e 

d) responsabilidade corporativa é o dever de zelar pela viabilidade 

econômico-financeira das organizações; reduzir os efeitos negativos e 

aumentar efeitos positivos de suas transações que, não completamente 

refletidos nos preços, afetem terceiros sem o seu consentimento. 

Correia e Amaral (2008, p. 9) afirmam que, dessa forma, são desenvolvidos 

mecanismos de governança corporativa com o intuito de melhorar o desempenho 

organizacional por meio do controle dos agentes. 

2.3.1 Governança corporativa e mercado de capitais 

O sistema financeiro é o conjunto de instituições, instrumentos e mercados 

que possibilita o fluxo financeiro entre os poupadores e os tomadores na economia. 

Os quatro grandes mercados que compõem o sistema financeiro, com base nas 

necessidades dos clientes, são: mercado monetário, mercado de crédito, mercado de 

câmbio e mercado de capitais (CVM, 2014; PINHEIRO, 2014). 

De acordo com CVM (2014) e Pinheiro (2014), no mercado monetário são 

efetuadas transferências de recursos a curtíssimo prazo (em geral um dia), como as 

realizadas entre instituições financeiras, sendo utilizado basicamente para controle da 

liquidez da economia. 

Ainda conforme os autores, no mercado de câmbio negociam-se as trocas de 

moedas estrangeiras por moedas nacionais. Já no mercado de crédito, as instituições 

financeiras captam recursos dos agentes econômicos superavitários (poupadores) e 

os emprestam para os agentes econômicos deficitários (tomadores), sendo 

remuneradas pela diferença entre seu custo de captação e o que cobram dos 

tomadores. 

Por sua vez, no mercado de capitais os agentes superavitários emprestam 

seus recursos diretamente aos agentes deficitários (assumindo os riscos), embora 

com a intermediação de uma instituição financeira que, no entanto, atua 

principalmente como prestadora de serviços, estruturando as operações, oferecendo 

liquidez, captando clientes, entre outros (CVM, 2014; PINHEIRO, 2014). 
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Dessa forma, mercado de capitais é “[...] o segmento do mercado financeiro 

em que são criadas as condições para que as empresas captem recursos diretamente 

dos investidores, através da emissão de instrumentos financeiros [...]” (CVM, 2014, p. 

36). O mercado de capitais é o sistema de distribuição dos ativos financeiros 

denominados valores mobiliários, que são títulos ou contratos de investimento coletivo 

(participação societária, por exemplo) ofertados publicamente (CVM, 2014; 

PINHEIRO, 2014). 

Para desenvolvimento do mercado de capitais, são de grande importância os 

mercados de bolsa e de balcão, cuja principal função é dar liquidez ao investidor, por 

meio da administração de ambientes ou sistemas propícios para o encontro de ofertas 

e a realização de negócios de maneira eficiente, transparente e segura (CVM, 2014; 

PINHEIRO, 2014). Segundo CVM (2014), a principal entidade administradora de 

mercado de bolsa para as negociações de ações no Brasil é a BM&FBOVESPA. 

A governança corporativa também é de grande importância para o mercado 

de capitais. Ao reduzir conflitos de agência, tais como a assimetria de informações, 

ela proporciona redução do custo de capital à empresa que adota suas práticas. Em 

outras palavras, a governança corporativa aumenta a credibilidade dos credores nos 

resultados da empresa, os acionistas têm mais segurança e, dessa forma, são 

estimulados a investir, desenvolvendo o mercado (SENHORAS; TAKEUCHI; 

TAKEUCHI, 2006; VIEIRA; MENDES, 2004). 

 

O alinhamento das companhias brasileiras aos princípios e boas práticas da 
governança corporativa conduziu a BM&FBOVESPA a desenvolver 
segmentos de listagem destinados à negociação de empresas que se 
comprometessem, voluntariamente, a adotar as boas práticas de governança 
corporativa e disclosure – adicionais em relação ao exigido pela legislação 
brasileira. (CVM, 2014, p. 251, grifo do autor). 

 

Para CVM (2014), pretende-se que o investidor veja os segmentos de 

listagem diferenciados como um criador de valor na empresa, influenciando 

positivamente os resultados que ele espera auferir.  

Atualmente, os segmentos de listagem são: Bovespa Mais, Bovespa Mais 

Nível 2, Novo Mercado, Nível 1 e Nível 2, além do segmento tradicional 

(BM&FBOVESPA, 2016a). 

De maneira geral, o segmento básico ou tradicional não conta com regras 

diferenciadas de governança corporativa. Já os segmentos Bovespa Mais e Bovespa 



28 

 
Mais Nível 2 são destinados a empresas que desejam acessar o mercado de forma 

gradual, sendo que a principal diferença entre os dois é a possibilidade de ações 

preferenciais somente no Bovespa Mais Nível 2 (BM&FBOVESPA, 2016a). 

O Novo Mercado é o segmento com o mais elevado padrão de transparência 

e governança. Nele, entre outras exigências e regras, o capital das companhias 

participantes deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a 

voto, e é assegurado, em caso de alienação do controle, a oferta de aquisição das 

ações dos demais acionistas pelo preço mínimo de 100% do valor pago por ação 

integrante do bloco de controle. Também, nesse segmento, as demonstrações 

financeiras devem ser traduzidas para o inglês (BM&FBOVESPA, 2016a; CVM, 2014). 

O Nível 2 é similar ao Novo Mercado, com algumas exceções como o direito 

de manter ações preferenciais que, embora tradicionalmente não têm direito a voto, 

nesse segmento o voto é assegurado em situações críticas (BM&FBOVESPA, 2016a; 

CVM, 2014). 

No Nível 1, as empresas devem praticar ações que contribuam com a 

transparência e o acesso às informações pelos investidores, através da divulgação de 

informações adicionais às exigidas em lei (BM&FBOVESPA, 2016a; CVM, 2014). 

Além dos segmentos de listagem, a BM&FBOVESPA possui índices 

resultantes de uma carteira teórica de ativos, formada com determinados critérios, a 

fim de indicar o desempenho médio das cotações desses ativos. 

O indicador de empresas listadas no Novo Mercado ou nos Níveis 1 ou 2 é o 

Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC). Ele deve indicar, 

portanto, o desempenho médio das cotações dos ativos dessas empresas 

(BM&FBOVESPA, 2016a, 2016b). 

Estudos como o de Geocze (2010) e Milani et al. (2012) têm afirmado que a 

volatilidade do Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC) da 

BM&FBOVESPA é significativamente inferior à volatilidade do Índice Bovespa 

(Ibovespa) - que representa o mercado – e também a alguns outros índices amplos 

ou de melhores práticas. Lameira (2012) acrescenta que melhores níveis de 

governança foram percebidos como possuidores de menor risco de mercado. Esses 

resultados corroboram que a governança corporativa aumenta a credibilidade e a 

segurança dos proprietários, reduzindo os riscos. 
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No aspecto do desempenho, Andrade (2008) afirma em seu estudo que a 

rentabilidade do ativo é superior para empresas que migraram daquelas que não 

migraram para o IGC da BM&FBOVESPA. 

No estudo de Milani et al. (2012) entre índices da BM&FBOVESPA, o IGC 

apresentou a maior média de retorno por unidade de risco entre os índices verificados, 

ou seja, entre Ibovespa – que apresentou a menor média, Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE), Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG) e Índice de 

Governança Corporativa Trade (IGCT). 

Por fim, Catapan e Colauto (2014), através de uma análise da relação da 

governança corporativa com o desempenho econômico-financeiro de empresas 

listadas na BM&FBOVESPA nos anos de 2010 a 2012, afirmam uma relação 

significativa e positiva entre valor de mercado e governança corporativa e também 

entre essa última e indicadores de desempenho. 

Dessa forma, os resultados indicam que melhores práticas de governança 

corporativa estão associadas, entre outros aspectos, com desempenho superior e 

menor risco, corroborando a hipótese de que são reduzidos os conflitos de agência. 

2.4 EVIDENCIAÇÃO CONTÁBIL 

O objetivo da contabilidade é fornecer informações aos usuários para tomada 

de decisões. A evidenciação, ligada a esse objetivo, tem por essência garantir 

informação quantitativa e qualitativa de maneira ordenada, diferenciada para os vários 

tipos de usuários de acordo com a sua sofisticação, tendo em vista as suas limitações 

na amplitude de atenção e na capacidade de compreensão (HENDRIKSEN; VAN 

BREDA, 1999; IUDÍCIBUS, 2015). 

As características qualitativas fundamentais da informação contábil-financeira 

útil são a relevância e a representação fidedigna. A relevância é a capacidade de fazer 

diferença nas decisões que possam ser tomadas, ao passo que a representação 

fidedigna é a realidade retratada de forma completa, neutra e livre de erro. Ainda, a 

utilidade da informação é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e 

compreensível (CFC, 2011). 

Comparabilidade é a característica que permite identificar e compreender as 

semelhanças e diferenças entre informações, por exemplo, de diferentes entidades. 

Informação verificável é aquela que pode ser confirmada, examinada, comprovada, 



30 

 
de forma que diferentes observadores, com conhecimento e independência, possam 

chegar a um consenso. Tempestividade é informação disponível a tempo de poder 

influenciar decisões, ou seja, na ocasião oportuna. Compreensibilidade é 

característica que resulta da clareza e concisão na classificação, caracterização e 

apresentação da informação (CFC, 2011). 

2.5 MUDANÇAS NO RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE 

O relatório do auditor independente foi modificado quanto ao seu conteúdo, 

para que contemple uma linguagem mais específica em detrimento da linguagem mais 

genérica, descrição dos riscos de distorções relevantes identificados e aqueles com 

maior efeito na estratégia geral da auditoria. As alterações são aplicáveis para 

auditorias de demonstrações contábeis findas em, ou após, 31 de dezembro de 2016 

(CFC, 2016; FINANCIAL REPORTING COUNCIL - FRC, 2015). 

Conforme as mudanças, o RAI deve contemplar também uma explicação de 

como o auditor aplicou o conceito de materialidade ao planejar e executar a auditoria 

e deve fornecer um resumo do escopo da auditoria. Além disso, o relatório deve 

conter, independente da opinião emitida, o parágrafo de base para a opinião, que hoje 

só é apresentado quando a opinião for modificada (CFC, 2016; FRC, 2015). 

A experiência do Reino Unido com as mudanças no relatório, de acordo com 

FRC (2016), indica que os investidores acolheram e valorizaram as informações 

aprimoradas. Desde a mudança, o autor relata que aspectos como a linguagem 

continuam evoluindo, se distanciando das descrições genéricas de risco, escopo e 

materialidade, em favor de descrições mais específicas. 

Um estudo realizado no Reino Unido por Reid et al. (2015) avaliou as 

mudanças no relatório e concluiu que as divulgações adicionais requeridas do auditor 

e do comitê de auditoria podem fornecer aos investidores informações úteis que 

afetam suas decisões. Outro estudo no Reino Unido de Reid et al. (2016) afirma que 

as mudanças no relatório estão associadas a diminuições significativas em 

estimativas anormais e na propensão para apenas atender ou superar as previsões 

dos analistas. 
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3 ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE 

A análise dos relatórios de auditoria independente (RAI) aconteceu em 

etapas. Primeiramente ocorreram as definições dos critérios que nortearam a 

pesquisa, tais como a base de dados e os aspectos de análise. Depois, os dados 

foram obtidos e tabulados no software Microsoft® Excel® 2013. Por fim, com os dados 

já tabulados, foram realizadas as análises propriamente ditas. 

3.1 BASE DE DADOS E ASPECTOS DE ANÁLISE 

A presente pesquisa baseia-se em Demonstrações Financeiras Padronizadas 

(DFP) de companhias listadas na BM&FBOVESPA no dia 28 de setembro de 2016, 

referentes aos exercícios de 2010 a 2015. As companhias cujas DFP de um ou mais 

exercícios não foram encontradas foram desconsideradas na análise. 

Dessa maneira, a amostra analisada é composta por 424 Companhias abertas 

com registro na CVM, listadas na BM&FBOVESPA na data já mencionada e com as 

DFP publicadas em todos exercícios entre 2010 e 2015, perfazendo um total de 2544 

Demonstrações Financeiras Padronizadas.  

Para análise, as demonstrações foram extraídas do site da CVM e importadas 

no Sistema Empresas.NET – Versão 10.0 disponibilizado pela própria CVM, e 

posteriormente foram tabulados no software Microsoft® Excel® 2013. 

Cabe mencionar que algumas empresas possuem encerramento do exercício 

em data diversa a 31 de dezembro (término do ano civil), sendo algumas em 31 de 

março e outras em 30 de junho. Para essas empresas, considerou-se como 2010 o 

exercício encerrado no decorrer do ano de 2011, pois os exercícios encerrados no 

decorrer de 2010 por essas empresas não foram abrangidos pelas mesmas normas 

de auditoria daquelas com encerramento em 31 de dezembro. Para manter a 

uniformidade, os exercícios encerrados no decorrer de 2012 foram considerados com 

término em 2011 e assim sucessivamente. 

A análise dos RAI da presente pesquisa, com relação ao seu conteúdo, 

baseia-se tão-somente na opinião emitida e no parágrafo de base para a opinião - se 

aplicável - desconsiderando, portanto, parágrafos de ênfase e parágrafos de outros 

assuntos. 
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3.2 RESULTADOS 

Com os dados obtidos e tabulados, foram realizadas as análises, cujos 

resultados da pesquisa englobam uma apresentação do mercado de auditoria, 

seguida pela quantidade e os tipos de opiniões emitidas, aspectos relacionados ao 

exercício a que se refere, à situação operacional, ao controle societário, ao segmento 

de listagem e aos indicadores de rentabilidade. 

Com relação ao mercado de auditoria, ou seja, a quantidade de DFP 

auditadas por cada um dos auditores independentes dentre aquelas analisadas, a 

Figura 2 demonstra a fatia de participação correspondente aos principais auditores, 

em termo de participação.  

Figura 2 – Participação dos auditores independentes no mercado de auditoria 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Conforme verifica-se na Figura 2, quatro auditores independentes detêm 

sozinhos 72,44% do mercado, são as empresas conhecidas como Big Four. A 

diferença de participação entre as Big Four é muito pequena (menos de 1,5 pontos 

percentuais entre as extremidades), ao passo que da Big Four menos expressiva para 

a quinta empresa em termos de participação, o percentual chega a ser quase 3 vezes 

menor. Essa participação expressiva confirma as Big Four como as principais 
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empresas de auditoria no Brasil. Os auditores mencionados individualmente na figura 

possuem participação maior ou igual a 1,00%, sendo que “Outros” representa a soma 

dos auditores com participação individual menor que 1,00% nas DFP analisadas. Do 

total, foram agrupados 88 auditores independentes em “Outros”. 

Após, buscou-se analisar a distribuição das opiniões emitidas. A opinião 

emitida nas DFP analisadas pode ser diferenciada em três tipos: sem ressalva (opinião 

limpa ou sem modificação), com ressalva e negativa de opinião (ou por abstenção de 

opinião ou por opinião adversa). Para fins de apresentação, o relatório de auditoria 

independente (RAI) com opinião sem ressalva ou sem modificação é denominado 

RAI-SM, o relatório com opinião modificada por ressalva é denominado RAI-MR, e o 

relatório com negativa de opinião, seja por abstenção ou por opinião adversa, é 

denominado RAI-NO. A distribuição está apresentada na Figura 3.  

Figura 3 – Distribuição dos tipos de opiniões emitidas nos RAI analisados 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Dessa forma, para as demonstrações analisadas, um total de 2354 relatórios 

foram emitidos com opinião sem modificação (RAI-SM), 157 foram emitidos com 

opinião modificada por ressalva (RAI-MR) e 33 foram emitidos com negativa de 

opinião (RAI-NO), desses últimos, todos por abstenção. 

A quantidade total de DFP e consequentemente de RAI em cada um dos anos 

(exercícios) analisados, ou seja, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e 2015 é a mesma 
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(424 DFP) para todos os anos. Já a distribuição desse número entre os tipos de 

opiniões emitidas e analisadas se diferencia em cada um deles. A Figura 4 apresenta 

a distribuição completa em termos quantitativos (e em termos percentuais através do 

gráfico) para as DFP analisadas entre cada um dos anos e dos tipos de RAI.  

Figura 4 – Distribuição dos tipos de opiniões emitidas em cada um dos anos 
analisados 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Conforme a Figura 4, os anos de 2010 e 2015 possuem o menor número (e 

quantidade percentual) de opiniões emitidas sem modificações (RAI-SM). Em 2010 

são 385 RAI-SM (90,80%) e em 2015, ano com o menor número de opiniões limpas, 

384 RAI-SM (90,57%). Já os anos 2011 e 2012 possuem o maior número de RAI-SM, 

ambos com 397 (93,63%). 

Constatou-se uma visível diferença nos percentuais de opiniões não 

modificadas e modificadas entre os anos (principalmente nos anos de 2010 e 2015 

comparados aos demais), então buscou-se verificar se essa diferença pode ser 

considerada estatisticamente significativa, ou seja, se o fator ano contribuiu no 

percentual de opiniões emitidas com e sem modificações.  
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(H0), que considera que a modificação na opinião emitida não está associada ao ano 

em que foi emitido o RAI ou que a associação seja causada simplesmente ao acaso; 

e a hipótese alternativa (H1), que supõe que o ano de emissão do relatório e a 

modificação de opinião estão associadas. 

Para tanto, foram definidas as variáveis como sendo OPINIAO_1 e ANO_1, 

ambas categóricas e de escala de medida nominal. Com relação à variável 

OPINIAO_1, é dicotômica e, portanto, pode assumir somente dois valores: 0 no caso 

de opinião sem modificação e 1 para opinião emitida com modificação. Considerando 

que a variável ANO_1 possui mais do que duas categorias, criou-se variáveis dummy, 

de forma que cada uma das variáveis pudesse assumir somente dois valores, 0 e 1.  

Para facilitar a análise, foram construídas 6 variáveis (dicotômicas) para 

representar o ano em que se refere o RAI: ANO_2010, ANO_2011, ANO_2012, 

ANO_2013, ANO_2014 e ANO_2015, que podem assumir os valores 0, quando o 

relatório não se referir àquele ano, e 1 quando o relatório se refere àquele exercício, 

eventos que, pareados são mutuamente exclusivos e exaustivos. 

Pelo fato de todas as variáveis serem categóricas e nominais, foram 

realizadas análises através do teste Qui-Quadrado de Pearson para detectar se existe 

associação significativa entre as variáveis. Em todas as associações testadas pelo 

qui-quadrado, nenhuma célula esperava contagem menor que 5, sendo que a 

contagem mínima esperada foi de 31,67. 

Os resultados dos testes qui-quadrado indicam que não houve uma 

associação significativa entre o tipo de opinião emitida (se modificada ou não) e 

qualquer um dos anos de emissão do RAI a um nível de significância de 0,05 

(OPINIAO_1 e ANO_2010, qui-quadrado (1) = 2,20, p = 0,138; OPINIAO_1 e 

ANO_2011, qui-quadrado (1) = 0,89, p = 0,345; OPINIAO_1 e ANO_2013, qui-

quadrado (1) = 0,29, p = 0,589; OPINIAO_1 e ANO_2014, qui-quadrado (1) = 0,55, p 

= 0,458; OPINIAO_1 e ANO_2015, qui-quadrado (1) = 2,84, p = 0,092). Dessa forma, 

não se pode rejeitar a hipótese H0, em que não há associação entre o ano de emissão 

do RAI e a modificação ou não de opinião. 

A situação operacional das companhias, de acordo com as DFP analisadas, 

também proporcionou um novo prisma para a distribuição de opiniões. Na Figura 5 

apresenta-se as frequências das opiniões emitidas conforme a situação operacional 

da companhia. Nessa figura, as situações “Em Concordata”, “Em Recuperação 
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Judicial ou Equivalente” e “Em Recuperação Extrajudicial” estão agrupadas na 

situação “Em recuperação”. 

Figura 5 – Frequências das opiniões emitidas conforme a situação operacional da 
companhia 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Com relação à distribuição das opiniões emitidas de acordo com a situação 
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totalizando assim 8 RAI. Em recuperação judicial ou equivalente, são 21 RAI-SM, 17 

RAI-MR e 2 RAI-NO, que somam 40 RAI. Em recuperação extrajudicial são dois RAI 

no total, sendo 1 RAI-SM e 1 RAI-MR. 

As diferenças percentuais para os tipos de opiniões emitidas entre as 

situações operacionais mencionadas foram testadas estatisticamente. Para tanto, foi 

utilizada a variável OPINIAO_1 e foram criadas 4 variáveis dummy para representar a 

situação operacional da companhia: SIT_PRE_OP_1 para indicar a fase pré-

operacional, SIT_OP_1 para indicar a fase operacional SIT_REC_1 para indicar 

companhia em recuperação (judicial ou equivalente, extrajudicial ou em concordata) 

e SIT_PAR_1 para indicar companhia paralisada. 

Os valores possíveis para cada uma das variáveis são 0 e 1 (variáveis 

categóricas, de medida nominal, dicotômicas), em que o valor 1 indica corresponder 

à situação representada pela variável e 0 indica não pertencer àquela situação. As 

possibilidades de pertencer à determinada situação operacional são mutuamente 

exclusivas e exaustivas. 

Para medir o grau de associação foram utilizados o V de Cramer e o 

Coeficiente de contingência, que segundo Dancey e Reidy (2013) e Field (2009), 

podem assumir valores entre 0 e 1, sendo que valores próximos de 0 correspondem 

a associação fraca e valores próximos de 1 correspondem a associação mais forte.   

Os resultados indicam que não houve associação significativa entre 

OPINIAO_1 e SIT_PRE_OP_1 (qui-quadrado (1) = 1,45, p = 0,227). Já para 

OPINIAO_1 e SIT_OP_1, os resultados indicam que houve uma associação 

significativa com grau de relacionamento fraco (qui-quadrado (1) = 26,30, p < 0,001, 

V de Cramer = 0,102, p < 0,001, coeficiente de contingência = 0,101, p < 0,001). Essa 

associação parece representar o fato de que, com base no risco relativo, os RAI 

emitidos tiveram 2,86 vezes mais chances de apresentar opinião modificada para 

companhias em outras situações operacionais do que em fase operacional. 

A estatística para OPINIAO_1 e SIT_REC_1 e para OPINIAO_1 e 

SIT_PARA_1 apresentaram, cada uma, uma célula com contagem esperada menor 

do que 5 (contagem mínima esperada 3,44 no primeiro caso e 0,60 no segundo), o 

que compromete o resultado do teste qui-quadrado para essas duas associações. 

Uma alternativa, conforme Dancey e Reidy (2013) e Field (2009), é utilizar o Teste 

Exato de Fisher para a significância dos resultados do qui-quadrado. 
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Dessa maneira, para OPINIAO_1 e SIT_REC_1, houve associação de 

relacionamento fraco sugerida entre a opinião emitida (se modificada ou não) e o fato 

de a companhia estar em recuperação (qui-quadrado (1) = 98,83, probabilidade exata 

de Fisher < 0,001, V de Cramer = 0,197, p < 0,001, coeficiente de contingência = 

0,193, p < 0,001). Esse resultado parece representar o fato de que, com base no risco 

relativo, os RAI emitidos por companhias em outras situações operacionais tiveram 

11,58 vezes mais chance de apresentar opinião sem modificação do que as 

companhias em recuperação. 

Houve associação entre OPINIAO_1 e SIT_PARA_1 de relacionamento fraco, 

sugerindo associação entre a opinião emitida (se modificada ou não) e o fato de a 

companhia estar paralisada (qui-quadrado (1) = 21,00, probabilidade exata de Fisher 

= 0,002, V de Cramer = 0,091, p < 0,001, coeficiente de contingência = 0,090, p < 

0,001). Esse resultado, por si só, pode não representar o fato de que, com base no 

risco relativo, os RAI emitidos por companhias em outras situações operacionais 

tiveram 12,63 vezes mais chance de apresentar opinião sem modificação do que as 

companhias paralisadas.  

Outra alternativa foi agrupar as variáveis SIT_REC_1 e SIT_PARA_1, 

considerando a semelhança nos resultados estatísticos e nos aspectos relacionados 

à continuidade operacional das atividades, constituindo uma terceira variável 

denominada SIT_REC_PARA_1. As estatísticas para OPINIAO_1 e 

SIT_REC_PARA_1 também apresentaram 1 célula com contagem menor do que 5, 

sendo a contagem mínima esperada nesse caso 4,03, o que foi contornado pelo uso 

do Teste Exato de Fisher.  

Como nos resultados individuais entre cada uma das duas situações e a 

opinião, os resultados indicam que houve associação significativa de relacionamento 

fraco entre a opinião emitida (se modificada ou não) e o fato de a companhia estar em 

recuperação ou paralisada (qui-quadrado (1) = 120,35, probabilidade exata de Fisher 

< 0,001, V de Cramer = 0,218, p < 0,001, coeficiente de contingência = 0,213, p < 

0,001). Esse resultado parece representar o fato de que, com base no risco relativo, 

os RAI emitidos por companhias em fase pré-operacional ou operacional tiveram 

12,15 vezes mais chance de apresentar opinião sem modificação do que as 

companhias em recuperação ou paralisadas. 



39 

 
A opinião emitida também foi analisada quanto ao controle acionário (CACI) 

da companhia, de forma que os percentuais das opiniões emitidas, de acordo esse 

critério, estão apresentados na Figura 6.  

Figura 6 – Percentual das opiniões emitidas conforme o controle acionário 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 

Conforme a Figura 6, as companhias com o controle acionário Estatal 

apresentaram 115 RAI-SM, 22 RAI-MR e 6 RAI-NO; as com o CACI Estatal Holding 

apresentaram 31 RAI-SM, 6 RAI-MR e nenhum RAI-NO; as companhias com o CACI 

Estrangeiro apresentaram os mesmos números e distribuição daquelas com o CACI 

Estatal Holding; as com o CACI Estrangeiro Holding apresentaram 51 RAI-SM, 2 RAI-

MR e 1 RAI-NO; para o CACI Privado são 1558 RAI-SM, 112 RAI-MR e 20 RAI-NO; 

finalmente, com o CACI Privado Holding as companhias apresentaram 568 RAI-SM, 

9 RAI-MR e 6 RAI-NO.  

Percentualmente, a quantidade de RAI emitidos sem modificação de opinião 

é maior quando o controle acionário da companhia é Privado Holding (97,43%), 

Privado (92,19%) ou Estrangeiro Holding (94,44%). A quantidade de RAI emitidos sem 

modificação é consideravelmente inferior se o controle acionário for Estrangeiro 

(83,78%), Estatal Holding (83,78%) ou Estatal (80,42%). Sem a segregação para 

holdings entre os controles acionários, também há uma considerável diferença 

percentual entre privado, estrangeiro e estatal, que está visível na Figura 7. 
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Figura 7 – Percentual das opiniões emitidas conforme o controle acionário sem 

divisões para holdings 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 7 mostra que a quantidade de RAI emitidos sem modificação de 

opinião é maior quando o controle acionário da companhia é privado do que quando 

é estrangeiro ou estatal. Evidencia também que o percentual de RAI sem modificação 

de opinião é maior quando o controle acionário da companhia é estrangeiro do que 

quando é estatal, o que sugere que, ao menos para as DFP analisadas, há uma 

relação a respeito do percentual de relatórios de auditoria independente emitidos sem 

modificação de opinião (RAI-SM): CACI privado > CACI estrangeiro > CACI estatal.  

A mesma afirmativa é válida quando a análise considera apenas os controles 

acionários com e sem a característica holding entre si, ou seja, para o percentual de 

RAI-SM: CACI Privado Holding > CACI Estrangeiro Holding > CACI Estatal Holding; 

bem como CACI Privado > CACI Estrangeiro > CACI Estatal. 

Outra constatação é que quando o CACI é holding, para cada uma das três 

categorias (privado, estrangeiro e estatal), o percentual de opiniões limpas (RAI-SM) 

é maior do que quando não possui essa característica, conforme a Figura 8.  

Figura 8 – Percentual das opiniões emitidas se o CACI é ou não é holding 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Assim, de acordo com a Figura 8, para o percentual de RAI-SM emitidos: CACI 

é Holding > CACI não é Holding. 

Nos testes estatísticos, a associação entre a opinião emitida (se modificada 

ou não) e o controle acionário privado não se mostrou significativa a um nível de 

significância de 0,05 (qui-quadrado (1) = 0,085, p =0,356). 

Já para a associação entre opinião e o controle acionário privado holding, os 

resultados indicam existir associação de fraca intensidade (qui-quadrado (1) = 26,23, 

p < 0,001, V de Cramer = 0,102, p < 0,001, coeficiente de contingência = 0,101, p < 

0,001). Esses resultados parecem representar o fato de que, com base no risco 

relativo, a chance de emissão de relatório sem modificação é 3,71 vezes maior caso 

o controle acionário da companhia seja Privado Holding do que se for outra espécie. 

No caso de o controle acionário ser estrangeiro, estrangeiro holding ou estatal 

holding, não houve associação estatisticamente significativa a um nível de 

significância de 0,05, considerando para ambos o valor do Teste Exato de Fisher, por 

apresentarem 1 célula cada com contagem esperada menor que 5. 

Por fim, o controle acionário estatal mostrou associação com a opinião, de 

fraca intensidade (qui-quadrado (1) = 32,16, p < 0,001, V de Cramer = coeficiente de 

contingência = 0,112, p < 0,001). Com base no risco relativo, esses resultados 

parecem representar o fato de que a chance de emissão de relatório modificado é 

3,36 vezes maior caso o controle acionário da companhia seja Estatal do que se for 

outra espécie. 

Desconsiderando o fato de o controle acionário ser ou não holding e, portanto, 

considerando apenas o fato de ser privado, estrangeiro ou estatal, houve associação 

significativa de fraca intensidade entre a opinião emitida (se modificada ou não) e o 

controle acionário privado (qui-quadrado (1) = 30,95, p < 0,001, V de Cramer = 

coeficiente de contingência = 0,110, p < 0,001) e entre a opinião e o controle acionário 

estatal, também de fraca intensidade (qui-quadrado (1) = 36,55, p < 0,001, V de 

Cramer = 0,120, p < 0,001, coeficiente de contingência = 0,119, p < 0,001). Com base 

no risco relativo, esses resultados parecem representar o fato de que a chance de 

emissão de relatório modificado é 2,73 vezes maior caso o controle acionário não seja 

privado, e que a chance de opinião sem modificação é 3,29 vezes maior caso o 

controle acionário não seja estatal. 
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Não houve associação estatisticamente significativa a um nível de 

significância de 0,05 para a opinião e o controle acionário estrangeiro (qui-quadrado 

(1) = 0,80, p = 0,371). 

Os testes para opinião emitida e o controle acionário holding indicam que 

houve associação de fraca intensidade entre essas duas variáveis (qui-quadrado (1) 

= 20,26, p < 0,001, V de Cramer = coeficiente de contingência = 0,089, p < 0,001), o 

que parece representar, com base no risco relativo, o fato de que a chance de emissão 

de opinião modificada é 2,64 vezes maior caso o controle acionário não for holding do 

que se ele for holding. 

Segmentos de listagem são utilizados como um selo para as empresas, 

atestando práticas diferenciadas de governança corporativa, quando for o caso. A 

análise dos RAI emitidos, considerando esse aspecto, está apresentada na Figura 9.  

Figura 9 – Distribuição das opiniões emitidas conforme o segmento de listagem 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O segmento Nível 1 de Governança Corporativa apresenta 155 RAI-SM e 13 

RAI-MR; no segmento Nível 2 são 112 RAI-SM, e 2 RAI-MR; o segmento Novo 

Mercado apresenta 655 RAI-SM, 14 RAI-MR e 9 RAI-NO. 

Para os segmentos de balcão organizado, o Balcão Organizado Tradicional 

apresenta 282 RAI-SM, e 12 RAI-MR, totalizando 294 RAI e o segmento Bovespa 

Mais apresenta 16 RAI-SM e 2 RAI-MR. Assim, somente os segmentos de bolsa 

Tradicional e Novo Mercado apresentaram relatórios com negativa de opinião. 

Com relação ao percentual de relatórios sem modificação, o segmento de 

balcão organizado Bovespa Mais apresenta o menor número (88,89%), seguido pelo 

segmento de bolsa Tradicional (89,15%). O segmento com o maior percentual de 

relatórios que não apresentaram modificação, ou seja, de opiniões emitidas sem 

ressalva é o segmento de bolsa Nível 2 de Governança Corporativa (98,25%), seguido 

pelo segmento Novo Mercado (96,61%). 

Com base nos testes, houve associação entre a opinião emitida e o fato de a 

companhia estar listada no segmento Tradicional, de intensidade fraca (qui-quadrado 

(1) = 42,06, p < 0,001, V de Cramer = 0,129, p < 0,001, coeficiente de contingência = 

0,128, p < 0,001), que parece explicar o fato de que, com base no risco relativo, a 

chance de opinião modificada caso o RAI tenha sido emitido por companhia listada no 

segmento Tradicional é 2,85 vezes maior do que para companhias listadas em outros 

segmentos. 

Não houve associação estatisticamente significativa a um nível de 

significância de 0,05 entre a opinião, se modificada ou não, e a listagem no segmento 

Nível 1 de Governança Corporativa (qui-quadrado (1) = 0,019, p = 0,891). 

Houve associação, embora de intensidade muito fraca, entre a opinião e o 

segmento de listagem Nível 2 de Governança Corporativa (qui-quadrado (1) = 5,63, p 

= 0,018, V de Cramer = coeficiente de contingência = 0,047, p < 0,001). Esse 

resultado, por si só, não parece representar porque, com base no risco relativo, a 

chance de opinião sem modificação é 4,69 vezes maior para companhias listadas no 

segmento Nível 2 do que para companhias listadas em outros segmentos. 

Houve associação de fraca intensidade entre a opinião emitida e o segmento 

de listagem Novo Mercado (qui-quadrado (1) = 22,22, p < 0,001, V de Cramer = 

coeficiente de contingência = 0,093, p < 0,001). Esse resultado parece representar o 

fato de que, a chance de a opinião ter sido emitida sem modificação é 2,79 vezes 
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maior para companhias listadas no Novo Mercado do que para companhias listadas 

em outros segmentos, com base no risco relativo. 

Não houve associação estatisticamente significativa a um nível de 

significância de 0,05 entre a opinião, se modificada ou não, e a listagem no segmento 

Bovespa Mais (qui-quadrado (1) = 0,348, p = 0,555, probabilidade exata de Fisher = 

0,640, 1 célula com contagem esperada 1,34). 

Houve associação, embora de intensidade muito fraca, entre a opinião emitida 

e a listagem no segmento Balcão Organizado Tradicional (qui-quadrado (1) = 5,51, p 

= 0,019, V de Cramer = coeficiente de contingência = 0,047, p = 0,019). Talvez isso 

possa explicar o fato de que, pelo risco relativo, a chance de emissão de opinião 

modificada é 2,01 vezes maior para companhias listadas em outros segmentos do que 

para companhias listadas no Balcão Organizado Tradicional. 

Tendo em vista que os segmentos Tradicional e Balcão Organizado 

Tradicional são segmentos básicos e não são, portanto, segmentos especiais, esses 

não possuem a obrigatoriedade de cumprirem regras diferenciadas de governança 

corporativa, diferente dos segmentos especiais mencionados anteriormente (Nível 1, 

Nível 2, Novo Mercado, Bovespa Mais). Dessa forma a segregação dos RAI entre 

esses dois grupos, ou seja, companhias que fazem parte dos segmentos básicos e 

companhias que fazem parte de segmentos especiais de governança corporativa está 

apresentada na Figura 10. 

Figura 10 – Distribuição das opiniões emitidas entre os segmentos básicos e 
especiais 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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RAI-NO do que os segmentos especiais. A diferença em termos percentuais é de 5,49, 

o que significa dizer que, a cada 100 RAI emitidos, os segmentos básicos 

apresentaram praticamente 5,5 RAI a mais com opinião modificada do que os 

segmentos especiais. 

Houve associação de fraca intensidade entre a opinião emitida (se modificada 

ou não) e os segmentos de listagem básicos e entre a opinião emitida e os segmentos 

de listagem especiais (qui-quadrado (1) = 26,24, p < 0,001, V de Cramer = 0,102, p < 

0,001, coeficiente de contingência = 0,101, p < 0,001), o que parece explicar o fato de 

que, com base no risco relativo, a chance de opinião modificada é 2,48 vezes maior 

para companhias listadas nos segmentos básicos do que para companhias listadas 

em segmentos especiais. 

Os resultados apresentados sugerem que alguns elementos possuem e 

outros não possuem associação significativa a um nível de significância de 0,05 com 

a opinião emitida (modificada ou não), o que está demonstrado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Elementos analisados e a associação com a opinião emitida 
(continua) 

Conjunto Elemento 
Hipótese aceita a um nível 
de significância de 0,05 

Ano 

2010 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

2011 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

2012 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

2013 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

2014 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

2015 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

Situação 
operacional 

Fase pré-operacional 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

Fase operacional 
Houve associação de fraca 
intensidade 

Em recuperação 
Houve associação de fraca 
intensidade 

Paralisada 
Houve associação de fraca 
intensidade 

Em recuperação ou paralisada 
Houve associação de fraca 
intensidade 
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(conclusão) 

Controle acionário 

Privado 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

Privado holding 
Houve associação de fraca 
intensidade 

Estrangeiro 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

Estrangeiro holding 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

Estatal 
Houve associação de fraca 
intensidade 

Estatal holding 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

Privado ou privado holding 
Houve associação de fraca 
intensidade 

Estrangeiro ou estrangeiro 
holding 

Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

Estatal ou estatal holding 
Houve associação de fraca 
intensidade 

Holding  
Houve associação de fraca 
intensidade 

Segmento de 
listagem 

Tradicional 
Houve associação de fraca 
intensidade 

Nível 1 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

Nível 2 
Houve associação de 
intensidade muito fraca 

Novo Mercado 
Houve associação de fraca 
intensidade 

Balcão Organizado Tradicional 
Houve associação de 
intensidade muito fraca 

Bovespa Mais 
Não houve associação ou 
essa se deve ao acaso 

Básicos 
Houve associação de fraca 
intensidade 

Especiais 
Houve associação de fraca 
intensidade 

 Fonte: Produção do autor. 

O Quadro 1 apresenta o conjunto de elementos que foram analisados até 

então com a opinião emitida em RAI, e resume, entre os elementos analisados, os 

que possuem e os que não possuem associação com a opinião emitida. Considerando 

os elementos associados com a opinião emitida, a Figura 11 demonstra os principais, 

com base na intensidade de associação, que quando presentes, parecem explicar a 

maior ou menor chance de emissão de opinião modificada que é dada pelo risco 

relativo. 
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Figura 11 – Principais elementos que contribuem na chance de opinião modificada 

 
 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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(conclusão) 

Sem documentação 
suporte (SDS) 

O auditor não obteve documentação que oferecesse 
suporte para determinado(s) valor(es) e/ou 
procedimento(s). 

Depende de homologação 
de algum órgão (DHO) 

O valor registrado ou sua classificação depende de 
decisão e/ou homologação de algum órgão (por 
exemplo, o poder judiciário ou a Receita Federal). 

Controles internos (CI) 
Os controles internos da companhia são insuficientes 
ou apresentam fragilidades para suportar determinado 
valor ou procedimento adotado. 

Confirmação externa não 
recebida ou saldos 
divergentes (CES) 

Não foram recebidas as confirmações externas 
(enviadas, por exemplo, a assessores jurídicos, 
instituições financeiras ou autoridades fiscais) ou 
ainda, quando recebidas, apresentam saldos 
divergentes com os apresentados nas demonstrações 
contábeis. 

Prática em desacordo 
com as NBCs (PDN) 

A empresa efetuou registro que contraria as Normas 
Brasileiras de Contabilidade. É caracterizado pelo agir 
em contrariedade com as normas. 

Outros 
Outros motivos que, individualmente, apresentaram 
frequência muito baixa. Por exemplo, investigação em 
processos judiciais. 

 Fonte: Produção do autor 

A partir do levantamento dos motivadores mencionados em cada relatório de 

auditoria independente com opinião modificada ou com negativa de opinião, 

tabularam-se os dados de acordo com a conta contábil que fora mencionada (se 

aplicável) e com o motivo, além da separação em dois grandes grupos, ou seja, dos 

motivos com efeitos que foram mensurados e dos motivos com efeitos não 

mensurados.  

Os efeitos mensurados são aqueles em que o auditor, na sua opinião, 

descreve o valor da distorção. Já os efeitos não mensurados são aqueles que não 

apresentam o valor da distorção, mesmo que seja apresentado o valor da conta 

contábil afetada. A Tabela 1 apresenta a frequência de motivos com efeitos 

mensurados, por conta contábil, tanto em classes quanto em grupos e subgrupos.  

Tabela 1 – Motivadores com efeitos mensurados 
(continua) 

Contas NCP NER NAPC SDS DHO CI CES PDN Outros Total 

Ativo Total 2 14 0 0 2 0 0 5 0 23 

Ativo Circulante 2 4 0 0 1 0 0 2 0 9 

Caixa e Equivalentes 
de Caixa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(conclusão) 

Contas NCP NER NAPC SDS DHO CI CES PDN Outros Total 

Aplicações Financeiras 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Contas a Receber 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Estoques 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Ativos Biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tributos a Recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outros Ativos 
Circulantes 

1 3 0 0 1 0 0 0 0 5 

Ativo Não Circulante 0 10 0 0 1 0 0 3 0 14 

Ativo Realizável a 
Longo Prazo 

0 5 0 0 1 0 0 2 0 8 

Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Imobilizado 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Intangível 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Passivo Total 3 45 10 0 0 0 0 5 4 67 

Passivo Circulante 1 15 4 0 0 0 0 0 2 22 

Obrigações Sociais e 
Trabalhistas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fornecedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obrigações Fiscais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Empréstimos e 
Financiamentos 

0 3 4 0 0 0 0 0 2 9 

Outras Obrigações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provisões 1 12 0 0 0 0 0 0 0 13 

Passivo Não Circulante 1 19 5 0 0 0 0 1 2 28 

Empréstimos e 
Financiamentos 

0 3 4 0 0 0 0 0 2 9 

Outras Obrigações 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Tributos Diferidos 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 

Provisões 1 13 0 0 0 0 0 0 0 14 

Patrimônio Líquido 1 11 1 0 0 0 0 4 0 17 

Reservas de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucros/Prejuízos 
Acumulados 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ajustes de Avaliação 
Patrimonial 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 5 59 10 0 2 0 0 10 4 90 

Fonte: Produção do autor 

A Tabela 1 apresenta as classes ativo e passivo, compostas pelos grupos 

ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e 

patrimônio líquido. Do total de efeitos mensurados, a maioria se deve à falta de registro 

(65,56%), principalmente nas contas de provisões que, consideradas no circulante e 
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não circulante, perfazem um montante de 42,37% desse motivo, ou seja, 27,78% do 

total de efeitos mensurados se devem a falta de registro de provisões passivas. 

O patrimônio líquido representa, com 11 apontamentos, 18,64% dos efeitos 

mensurados por falta de registro. O ativo não circulante representa 16,95% dos efeitos 

mensurados por falta de registro, sendo que a metade desse percentual está no ativo 

realizável a longo prazo. Também não foram efetuados registros em outros ativos 

circulantes, imobilizado, empréstimos e financiamentos, outras obrigações, aplicações 

financeiras, intangível, tributos diferidos, lucros/prejuízos acumulados e ajustes de 

avaliação patrimonial.  

Não adotar o procedimento correto gerou 11,11% do total de efeitos 

mensurados. São 8 apontamentos em empréstimos e financiamentos (4 no passivo 

circulante e 4 no passivo não circulante), 1 apontamento em tributos diferidos e 1 no 

patrimônio líquido.  

Práticas em desacordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade também 

representam 11,11% do total de efeitos mensurados. Por esse motivo, foi afetado com 

efeito mensurado o patrimônio líquido (36,36% desse efeito), o ativo realizável a longo 

prazo (2 apontamentos), contas a receber, estoques, tributos diferidos e um 

apontamento que teve seu efeito mensurado em todo ativo não circulante. 

 Com um percentual de 5,56% dos motivos com efeito mensurado, não 

constituir provisão afetou as contas de estoques, outros ativos circulantes, provisões 

circulantes e não circulantes e o patrimônio líquido, com um apontamento para cada 

uma dessas contas.  

Os outros motivos, nesse caso, se referem a informações comparativas 

comprometidas com efeito mensurado em contas de empréstimos e financiamentos. 

As contas outros ativos circulantes e ativo realizável a longo prazo foram apontadas, 

com efeito mensurado, por dependerem de homologação de algum órgão.  

Os subgrupos de contas que mais foram citados com efeitos mensurados são 

as provisões (30,00%, considerando circulante e não circulante), empréstimos e 

financiamentos (20,00%, considerando circulante e não circulante) e ativo realizável a 

longo prazo (8,89%).  

A Tabela 2 apresenta os motivos que não foram mensurados. A estrutura de 

contas e motivos é a mesma da Tabela 1. 
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Tabela 2 – Motivadores com efeitos não mensurados 

Contas NCP NER NAPC SDS DHO CI CES PDN Outros Total 

Ativo Total 13 2 28 55 18 26 22 66 16 246 

Ativo Circulante 6 0 1 10 7 8 22 22 6 82 

Caixa e Equivalentes 
de Caixa 

0 0 0 1 0 0 10 0 0 11 

Aplicações Financeiras 4 0 0 0 0 0 10 0 0 14 

Contas a Receber 2 0 0 4 3 3 2 22 0 36 

Estoques 0 0 0 1 0 2 0 0 4 7 

Ativos Biológicos 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Tributos a Recuperar 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6 

Outros Ativos 
Circulantes 

0 0 0 3 0 1 0 0 2 6 

Ativo Não Circulante 7 2 27 45 11 18 0 44 10 164 

Ativo Realizável a 
Longo Prazo 

7 0 4 14 11 9 0 22 6 73 

Investimentos 0 0 2 22 0 0 0 0 2 26 

Imobilizado 0 2 16 7 0 4 0 22 1 52 

Intangível 0 0 5 2 0 5 0 0 1 13 

Passivo Total 10 10 19 14 10 10 86 52 23 234 

Passivo Circulante 4 5 4 8 5 5 46 24 12 113 

Obrigações Sociais e 
Trabalhistas 

0 0 0 1 0 0 2 0 1 4 

Fornecedores 0 1 3 0 0 3 2 0 0 9 

Obrigações Fiscais 0 0 0 1 3 0 15 0 4 23 

Empréstimos e 
Financiamentos 

0 2 1 3 0 0 19 0 3 28 

Outras Obrigações 0 0 0 2 2 1 1 23 0 29 

Provisões 4 2 0 1 0 1 7 1 4 20 

Passivo Não Circulante 5 5 9 6 5 5 40 24 9 108 

Empréstimos e 
Financiamentos 

0 2 1 3 0 0 18 0 3 27 

Outras Obrigações 0 1 3 2 4 3 14 23 2 52 

Tributos Diferidos 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

Provisões 5 2 0 1 1 2 8 1 4 24 

Patrimônio Líquido 1 0 6 0 0 0 0 4 2 13 

Reservas de Capital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Lucros/Prejuízos 
Acumulados 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ajustes de Avaliação 
Patrimonial 

0 0 4 0 0 0 0 0 2 6 

Total 23 12 47 69 28 36 108 118 39 480 

Fonte: Produção do autor. 
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A Tabela 2 mostra a partir do total dos motivos analisados que os motivos não 

mensurados representam 84,21% do total de motivadores. O que significa dizer que 

mais de 5 em cada 6 motivos não foram mensurados.  

O motivo não mensurado com maior frequência nas DFP analisadas foi a 

prática em desacordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, com um 

percentual de 24,58%. As contas mais significativas desse motivo são outras 

obrigações (38,98%, considerando circulante e não circulante), contas a receber 

(18,64%), ativo realizável a longo prazo (18,64%) e imobilizado (18,64%).  

A confirmação externa não recebida ou saldo divergente representa 22,50% 

dos motivos com efeitos não mensurados, principalmente nas contas de empréstimos 

e financiamentos (circulante e não circulante, com 34,26% do motivador), obrigações 

fiscais, no passivo circulante (13,89%), outras obrigações, no passivo não circulante 

(12,96%), caixa e equivalentes de caixa (9,26%) e aplicações financeiras (9,26%).  

Com 14,38% dos motivos com efeitos não mensurados, a falta de 

documentação suporte afetou principalmente as contas de investimentos (31,88% do 

motivador), ativo realizável a longo prazo (20,59% do motivador), imobilizado, contas 

a receber, e empréstimos e financiamentos.  

Não adotou o procedimento correto representa 9,79% dos motivos com efeitos 

não mensurados, afetando principalmente o imobilizado (34,04% do motivador), 

intangível (10,64%), tributos diferidos (10,64%) e o ativo realizável a longo prazo.  

Outros motivos como informações comparativas comprometidas (28,21% 

desse motivador), continuidade e investigação lava jato em outras empresas (20,51%) 

e contagem de ativos afetaram principalmente as contas de estoques (10,26%), ativo 

realizável a longo prazo (15,38%), investimentos (5,13%), obrigações fiscais 

(10,26%), provisões (20,51%) e empréstimos e financiamentos (15,38%).  

Controles internos afetaram principalmente o ativo realizável a longo prazo 

(25,00% do motivador), intangível (13,89% do motivador), imobilizado (11,11% do 

motivador), contas a receber e outras obrigações e estoques, sendo que esse motivo 

representa 7,50% dos motivos com efeitos não mensurados. 

Pode-se verificar que o ativo realizável a longo prazo foi o subgrupo de contas 

mais afetado por motivos com efeitos não mensurados (15,21% desses motivos), 

seguido pelo imobilizado (10,83%) e por outras obrigações (6,04%, no passivo 

circulante, e 10,83%, no passivo não circulante). Também foram afetados, embora de 
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maneira menos expressiva, ativos biológicos, obrigações sociais e trabalhistas, 

fornecedores, reservas de capital e lucros/prejuízos acumulados.  

Somados os motivos com efeitos mensurados e não mensurados, o principal 

motivo citado em base para opinião com ressalva ou base para abstenção de opinião, 

nos RAI das DFP analisadas, foi a prática em desacordo com as Normas Brasileiras 

de Contabilidade, representando 22,46% do total de motivadores. 

Confirmação externa não recebida ou saldos divergentes somam 18,95% dos 

motivos mensurados e não mensurados. Falta de registro (12,46%), falta de 

documentação suporte (12,11%) e falta de adoção do procedimento correto (10,00%) 

vem em seguida. 

Outros motivos (como informações comparativas comprometidas, 

continuidade de outras companhias e contagem de ativos), somados, representam 

7,54% dos motivadores total. Controles internos representam 6,32% e depender de 

homologação de algum órgão 5,26%.  

No total, os principais subgrupos de contas afetadas foram o ativo realizável 

a longo prazo (14,21%), imobilizado (9,65%), outras obrigações (9,47%). Empréstimos 

e financiamentos somam 12,81% no passivo circulante e não circulante e as provisões 

somam 12,46%. Contas do patrimônio líquido representam 5,26% dos motivos. 

Buscou-se verificar se poderia ser corroborada a hipótese de que a opinião 

emitida em RAI não possui relação estatisticamente significativa com a rentabilidade 

da companhia.  

Para tanto, foram consideradas somente as companhias comerciais, 

industriais e outras, consistindo em uma amostra de 2364 demonstrações das 2544 

que foram analisadas inicialmente na presente pesquisa, excluídas, portanto, as DFP 

de instituições financeiras e seguradoras. 

A fim de verificar se existem valores atípicos (outliers) na amostra, foram 

utilizados diagramas de caixa, que evidenciaram os casos que, por estarem 

completamente isolados dos demais, indicam a presença de valores atípicos. A Figura 

12 apresenta um diagrama de caixa utilizado para verificar a existência de outliers na 

amostra. 
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Figura 12 – Diagrama de caixa para o ROA e a opinião de auditoria 

 
  Fonte: Elaborada pelo autor. 

A Figura 12 demonstra o diagrama de caixa para ROA e a opinião limpa ou 

modificada, onde verificou-se a presença de valores atípicos (outliers) na amostra, 

capazes de introduzir tendenciosidade nos resultados, como por exemplo o caso 1119 

(canto superior esquerdo da figura) e o caso 1861 (canto inferior direito). 

Com base nesses diagramas e nos valores Z de cada caso, foram removidos 

os casos atípicos com valor absoluto de Z acima de 3,29 (p < 0,001), num total de 64 

casos removidos e 2300 casos restantes para análise. 

Foram testadas as correlações entre a opinião emitida (RAI-SM, RAI-MR e 

RAI-NO) e os indicadores de rentabilidade retorno sobre ativos (ROA), retorno sobre 

patrimônio líquido (ROE) e retorno sobre investimento (ROI).  

Para isso, utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Pearson (bisserial por 

ponto). A análise de correlação entre os três tipos de opinião emitida, ou seja, sem 

modificação, modificada por ressalva e negativa de opinião. Para os três tipos de 

opinião e o ROA, não há indícios de correlação significativamente estatística a um 

nível de significância de 0,05 para a amostra analisada. 

Entretanto, a análise resultou em correlação positiva de intensidade fraca 

entre a opinião sem modificação e o ROE (rpb = 0,151, p < 0,001) e também positiva 

de intensidade fraca entre a opinião sem modificação e o ROI (rpb = 0,124, p < 0,001).  

Para o RAI modificado por ressalva, encontrou-se fraca correlação negativa 

entre a emissão desse tipo de opinião e o ROE (rpb = -0,110, p < 0,001).  Já para o 
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esse tipo de opinião e o ROI, foi encontrada correlação de intensidade praticamente 

nula (rpb = -0,068, p = 0,001). 

Para emissão de relatório com negativa de opinião e os indicadores de 

rentabilidade, os resultados indicam correlação negativa de fraca intensidade entre 

esse tipo de opinião e o ROE (rpb = -0,111, p < 0,001) e também indicam correlação 

negativa de fraca intensidade entre o RAI-NO e o ROI (rpb = -0,135, p < 0,001).  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilidade é o objetivo primordial da informação, que depende 

fundamentalmente da relevância e da representação fidedigna e, pode ser aprimorada 

com as características qualitativas de melhoria, ou seja, a comparabilidade, 

verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade.  

Em contrapartida, o objetivo da auditoria é emitir opinião sobre a conformidade 

das demonstrações contábeis, considerando todos os seus aspectos relevantes, de 

acordo com a estrutura de relatório aplicável. 

Aspectos extrínsecos são aqueles que não possuem relação com a essência 

da opinião de auditoria, pois o auditor não os considera para emitir sua opinião. Como 

exemplo, o ano do relatório, o controle acionário e o segmento de listagem da 

companhia ou mesmo a situação operacional não são motivos para modificar a 

opinião, entretanto, podem ser fatores que influenciam a opinião emitida. 

Destarte, através do presente estudo, buscou-se analisar quais fatores 

contribuem na formação da opinião de auditoria emitida em relatório de auditoria 

independente das demonstrações contábeis.  

A fim de se atingir o objetivo proposto, foram analisadas 2544 demonstrações 

contábeis de 424 empresas listadas, referentes aos exercícios de 2010 a 2015. Cabe 

mencionar que entraram em vigor no primeiro período analisado as Normas 

Brasileiras de Contabilidade de acordo com os padrões das normas internacionais, e 

que também, para os exercícios findos em, ou após, 31 de dezembro de 2016, 

algumas normas foram alteradas significativamente, incluindo o relatório do auditor 

independente. 

Verificou-se que os anos de 2010 e 2015 contemplaram a maior frequência 

de opiniões modificadas, embora a diferença não mostrou ser significativa 

estatisticamente, a um nível de significância de 0,05. 

Entretanto, foi evidenciado que a situação operacional da companhia possui 

associação com a opinião emitida, de tal forma que as empresas em fase pré-

operacional ou em fase operacional possuíram, com base no risco relativo, menor 

chance de apresentar opinião modificada do que as companhias em recuperação ou 

paralisadas. 

O controle acionário também se mostrou de alguma forma associado com a 

opinião emitida, ao passo que, para o controle acionário holding houve menor chance 
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de emissão de opinião modificada do que para o controle acionário que não é holding. 

Também houve menor chance de emissão de opinião modificada para o controle 

acionário privado (holding e não holding) do que para o controle acionário estatal 

(holding e não holding). 

Foram analisados os segmentos de listagem das companhias e as opiniões 

emitidas. O segmento Tradicional (que representa 50,00% das demonstrações 

analisadas) se mostrou associado, embora com fraca intensidade, com a opinião 

emitida, o que sugere representar o fato de que as companhias nesse segmento 

apresentaram maior chance de opinião modificada do que as companhias listadas nos 

demais segmentos. Na outra ponta, os segmentos especiais mostraram associação 

negativa com a opinião modificada, ou seja, houve menor chance de emissão de 

opinião modificada para companhias listadas nesses segmentos. 

Também foram analisados os motivos para as opiniões modificadas.  Práticas 

em desacordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, confirmações externas 

ou saldos divergentes e a falta de registros figuraram como os principais motivos 

citados pelos auditores nas opiniões modificadas. 

Verificou-se que, de maneira geral, os motivos afetaram os grupos e 

subgrupos de contas contábeis de maneira pulverizada, embora com predominância 

no ativo realizável a longo prazo. Mais de 5 em cada 6 motivos mencionados no 

parágrafo de base para opinião modificada não possuíam efeitos mensurados, o que 

de certa forma limita a utilidade da própria opinião. 

Constatou-se que a opinião emitida possui associação com diversos fatores 

que, em conjunto, são importantes na tomada de decisão, inclusive a relação entre a 

opinião emitida e os indicadores de rentabilidade (ROE e ROI), corroborando os 

achados de Vichitsarawong e Pornupatham (2015) que, em estudo realizado na 

Tailândia com companhias listadas no período de 2004 a 2008, afirma que as 

companhias cujos RAI possuíam opinião modificada tiveram menor persistência de 

lucros do que as companhias cujos RAI possuíam opinião sem modificação. 

A hipótese nula de que a opinião emitida não possui relação com indicadores 

de rentabilidade foi rejeitada para o ROE e o ROI, e não pôde ser rejeitada para o 

ROA, considerando a amostra de dados analisada. 

Os resultados indicaram correlação positiva estatisticamente significativa, 

embora de fraca intensidade, entre a opinião sem modificação e os indicadores ROE 

(rpb = 0,151, p < 0,001) e ROI (rpb = 0,124, p < 0,001), e indicaram correlação negativa 



58 

 
de fraca intensidade entre o relatório do auditor independente com opinião modificada 

por ressalva e o ROE (rpb = -0,110, p < 0,001).  

Para relatórios emitidos com negativa de opinião, os resultados apresentaram 

correlação negativa de fraca intensidade, estatisticamente significativa, com o ROE 

(rpb = -0,111, p < 0,001) e também com o ROI (rpb = -0,135, p < 0,001). 

Esses resultados sugerem que, ainda que a rentabilidade em si não constitua 

motivo para modificação de opinião, a hipótese de que a opinião modificada não 

possui relação significativa com o ROE e o ROI deve ser rejeitada. 

Dessa forma, considera-se que o objetivo do presente estudo foi atingido por 

ter apresentado os fatores que contribuem na formação da opinião de auditoria emitida 

nos relatórios de auditoria independente das demonstrações contábeis. 
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