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ABSTRACT 

 

The auditor's opinion has an important role for the participants of the capital market, because 

it is up to the agent, issuing a report in which it will be positioned on the adequacy of the 

financial statements for compliance with the regulatory requirements imposed on firms. Thus, 

the objective of this study was to analyze the economic and institutional variables that affect 

the probability of a firm receiving a qualified audit report. The work of a descriptive nature, 

document and quantitative approach analyzed annual data from 505 companies over 2002-

2012, totaling 4720 reports issued during the period. As analysis technique was used 

descriptive statistics and regression analysis with data grouped in cross section. The results 

show that around 10% of the issued reports are qualified (with the exception, adverse or 

disclaimer of opinion). It was found that 61% of audit reports issued during the period were 

made by the Big Four. It was also observed that the average probability of a company 

receiving a modified audit report is 6.20%. Among the variables that reduce the likelihood of 

receiving a modified opinion stood out: (1) be audited by a Big For, (2) Change in revenue (3) 

Return on Assets (4) Change of income, (5 ) be in Governance Levels and (6) be the financial 

sector. The variables that increase the likelihood of receiving a modified opinion was 

identified: (7) amount of §§ of emphasis, (8) company size, (9) Presentation of injury, (10) 

Partial adoption of IFRS, ( 11) Argentine crisis of 2002 (12) 2003 and (13) being in the 

Consumer Cyclical sector. 

  

1. INTRODUÇÃO 
 

A contabilidade, objetivamente fornece informações aos diversos usuários, sobretudo, 

aqueles participantes do mercado de capitais (HENDRIKSEN e BREDA, 2007). Os 

investidores, em decorrência da assimetria informacional, buscando maximizar sua riqueza 

necessitam de informações para decidirem sobre a manutenção ou não de seus títulos. A 

assimetria informacional pode ser definida como a diferença no nível de informações 

disponíveis aos agentes (gestores) e aos principais. Essa decorre em alguma medida do 

chamado conflito de agência, descrito por Jensen e Meckling (1976). Na perspectiva do 

conflito de agência, os gestores (agentes) podem agir visando maximizar os próprios 

resultados e isso implicaria em não buscarem atingir os objetivos dos principais (acionistas).  

Historicamente, observa-se que diversos eventos ocorreram no mercado de capitais 

devido à assimetria informacional e ao conflito de agência fazendo com que investidores dos 

mais variados níveis de sofisticação obtivessem ganhos/perdas em seus investimentos. A 

título de exemplo pode-se citar: Crise de 1929, Enron em 2000, Parmalat 2000, Subprime 

2008 e tantos outros (XU et al., 2011).  

A auditoria, enquanto área da contabilidade tem o papel de certificar de que as 

demonstrações contábeis estejam fidedignamente elaboradas e publicadas, com o objetivo 

implícito de reduzir o conflito de agência e a assimetria informacional. No contexto 

Brasileiro, a auditoria se desenvolveu, sobretudo a partir do início do Século XX com a vinda 

de empresas estrangeiras e trazendo consigo as principais firmas de auditoria, denominadas, 
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Big Four (RICARDINO e CARVALHO, 2004). As Big Four são as quatro grandes empresas 

de auditorias “internacionais”, a saber: Delloite, KPMG, Ernest Young e PriceWatherhouse. 

Até o ano de 2001 estas empresas formavam um grupo de 5 e na década de 1990, era 

composto por 6. Segundo Cooper et al. (1998), em 1997 houve a incorporação da 

Coopers&Librand  pela PriceWatherhouse e em 2001 devido ao escândalo da Enron, a Artur 

Andersen foi incorporada pelas demais nos diversos países em que mantinha contratos 

(EISEMBERG e MACEY, 2004).  

Kranacher (2009) salienta que as discussões sobre o nível de evidenciação tem sido 

intensas, entretanto a questão sobre a opinião do auditor tem sido pequena e talvez 

negligenciada. Complementa a autora que as diversas republicações e escândalos são 

evidências de que os auditores não conseguem assegurar a correção das demonstrações 

contábeis e levanta ainda o seguinte questionamento que direciona essa pesquisa: Qual a 

influência das Big Four no tipo de relatório de auditoria emitido no contexto brasileiro? 

Complementarmente, buscou-se responder: Qual a probabilidade de se receber relatórios 

modificados pelas as empresas participantes da BM&F Bovespa? 

Nos últimos anos as auditorias têm sido muito criticadas por falharem na detecção de 

erros e fraudes, o que sugere a possibilidade de tendenciosidade dos relatórios emitidos pelas 

mesmas (KRANACHER, 2009). Isso implica que conhecer variáveis que possam influenciar 

na opinião dos auditores pode contribuir para que os órgãos reguladores estabeleçam ações no 

sentido de se fazer cumprir o que se espera de um serviço de auditoria (IANNIELLO, 2012). 

Nesse sentido analisar o efeito Big Four no tipo de relatório de auditoria emitido no Brasil e 

sua influência na probabilidade de se receber uma opinião modificada contribui com: (1) 

ampliação e consolidação das pesquisas sobre auditoria no Brasil, (2) compreensão das 

variáveis que afetam na opinião modificada; (3) potencializar o desenvolvimento de pesquisas 

explicativas na área, (4) identificar potenciais pontos para melhorias no sistema de regulação. 

O presente artigo foi composto por 5 partes incluindo esta introdução, em que foram 

apresentados: o tema, o problema de pesquisa e objetivos a serem alcançados. Na segunda 

seção é apresentado o referencial teórico, em que são sintetizados os principais conceitos 

necessários à realização e discussão desta pesquisa. Na terceira seção apresentam-se os 

procedimentos metodológicos, destacando sua classificação, instrumento de coleta e técnica 

de análise dos dados, e abordagem do problema. Na quarta seção apresentaram-se os 

resultados e sua análise. Na quinta seção foram apresentadas as considerações finais, 

limitações e propostas para estudos posteriores.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. RELEVÂNCIA DA CONTABILIDADE E AUDITORIA PARA O MERCADO 

DE CAPITAIS 

 

A Teoria da Agência de Jensen e Meckling (1976) considera que um conflito entre 

gestores e investidores permeia a relação entre ambos. Esse conflito denominado de Conflito 

de Agência preconiza que os gestores priorizarão seu bem estar próprio em detrimento dos 

acionistas. Além disso, dada a participação ativa e permanente na gestão dos negócios, o 

conjunto de informações disponíveis aos gestores é diferente se comparado com aqueles 

disponibilizados aos acionistas. Essa diferença no nível de informações entre agentes e 

principais denomina-se de assimetria informacional e tem influência significativa na decisão 

de investimentos e financiamentos e política de dividendos. Tendo em vista que a assimetria 

informacional e o conflito de agência podem no máximo ser reduzidos a um determinado 

custo (custos de agência), mecanismos de redução são utilizados para reduzí-los, entre eles os 

instrumentos de governança corporativa, auditoria, contabilidade, agências reguladoras e etc. 

(JENSEN e MECKLING, 1976). 

Essa perspectiva em que a contabilidade é assumida como um mecanismo de redução 

da assimetria de informações (HENDRIKSEN e BREDA, 2007) potencializando aos 

investidores o ajuste das suas estimativas sobre seu portfólio de investimentos é analisada 

pela Information Approach. Segundo Lopes (2012), a information approach originou-se dos 

trabalhos seminais de Ball e Brown (1968) e Beaver (1968) em que se buscou analisar o efeito 

da divulgação de informações contábeis no mercado de capitais. Tais trabalhos vinculados em 

tese a premissa de eficiência de mercado verificou como o mercado de capitais reagia à 

publicação das demonstrações contábeis e como o mercado de capitais reagia à publicação de 

lucros e prejuízos contábeis atribuindo à contabilidade relevância para o processo decisório 

dos investidores.  

Nesse sentido, surge a auditoria como mecanismo de redução do conflito de interesses, 

maximizando a potencialidade informativa dos números contábeis e possibilitando ao 

investidor uma decisão mais assertiva. Segundo Boyton, Jhonson e Kell (2002), a auditoria é 

um mecanismo importante para a economia, seja na perspectiva dos (i) investidores e 

analistas na medida em que validam a veracidade das informações prestadas pelas 

Demonstrações Contábeis possibilitando-os avaliarem suas carteiras de investimentos; para os 

(ii) governos na medida em que os auditores realizam auditorias tributárias e fiscais das 
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empresas reduzindo o risco de fraudes, e para os (iii) os conselhos de administração na 

medida em que avaliam seus sistemas de controle e gestão, possibilitando melhorias 

contínuas.  

Chen, Srindhi e Su (2014) afirmam que o mercado de capitais depende de dados 

econômicos e financeiros das empresas para que os investidores possam avaliar o andamento 

dos negócios nos quais aportaram recursos. Esses dados devem ser “precisos, confiáveis e 

objetivos”. Nesse contexto, a opinião do auditor assume papel importante para o processo de 

avaliação de investimentos por parte dos provedores de capital. De acordo com Gramling, 

Rittenberg, Johnstone (2012), o auditor deve avaliar o risco de auditoria envolvido no 

processo de verificação e avaliação dos dados, de modo que possa emitir um relatório com o 

mínimo risco de estar errado. Para que isso ocorra, três fatores norteiam os auditores no 

exercício de sua função: (i) as normas de auditoria e padrões legais, (ii) normas éticas e 

morais, e (iii) as penalidades. 

A revisão de informações contábeis históricas, termo utilizado pela NBC TR 2400 – 

Trabalhos de Revisão de Demonstrações Contábeis, aprovada pela RESOLUÇÃO CFC N.º 

2013/13, constitui-se de uma técnica contábil realizada com o objetivo de possibilitar ao 

auditor independente obter evidências que o faça acreditar que as demonstrações contábeis 

foram adequadamente elaboradas conforme as normas vigentes e aplicadas à entidade 

auditada (CRC/RS, 2014). Boyton, Johnson e Kell (2002, p.30) afirmam que a auditoria é um 

“processo sistemático de obtenção e avalição objetivas de evidências” a respeito da adequação 

das demonstrações contábeis elaboradas. Warren Burger (1984) apud Gramling, Rittemberg e 

Johnstone (2012, p.8) afirma que “ao comprovar os relatórios que representam coletivamente 

a situação financeira de uma empresa, o auditor independente assume uma responsabilidade 

pública que transcende qualquer relação de emprego com o cliente”. 

Essa opinião é formada utilizando-se diversas técnicas de coleta e análise de dados, 

destacando-se: legislações, documentos, entrevistas, questionários, análise estatística, entre 

outros (RES.CFC N.º 2.013/13). De acordo com Boyton, Johnson e Kell (2002) essa opinião é 

necessária para: (1) reduzir o conflito de interesse, (2) reduzir a assimetria informacional, (3) 

reduzir o risco de divulgação de informações errôneas ou fraudulentas e (4) reduzir o efeito da 

impossibilidade dos investidores analisar todos os registros feitos na contabilidade. 

Gramling, Rittemberg e Johnstone (2012, p.1) destacam que a auditoria tem um papel 

importante para economia e sobretudo o mercado de capitais, pois os investidores demandam 

de dados “precisos, confiáveis e objetivos (neutros)”. Entretanto, tais características são 

questionáveis, pois conforme relata Hendriksen e Breda (2007), William Ripley da 
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Universidade de Harvard foi categoricamente contra essa crença, pois os números contábeis 

são meras fotografias de valores arbitrariamente atribuídas aos ativos na medida que estes são 

definidos em função dos benefícios econômicos futuros esperados. Apesar de críticas dessa 

natureza, entre outras, Boyton, Johnson e Kell (2002) demonstram que a auditoria gera 

benefícios econômicos às empresas auditadas, tais como: (i) acesso ao mercado de capitais, 

(ii) redução do custo de capital, (iii) minimização da ocorrência de fraudes e erros e (iv) maior 

eficiência nas operações. 

O relatório de auditoria é o documento que expressa a opinião do auditor acerca das 

demonstrações contábeis emitidas. Esse documento é regulado no Brasil a partir da NBC TA 

700 aprovada pela Resolução do CFC Nº. 1.231/09. Esse relatório, denominado anteriormente 

de parecer de auditoria (ALMEIDA, 2010) classifica-se atualmente como modificado e não 

modificado 
2
(CFC, 2009). Entende-se por relatório não modificado, o documento emitido 

pelos auditores independentes que expressam sua opinião acerca das demonstrações contábeis 

e esta valida dentre as operações mais relevantes que não se tem evidências contrárias à 

adequação das mesmas em relação às normas vigentes aplicáveis. Este relatório é 

recorrentemente denominado no mercado como sem ressalva. Já os relatórios modificados 

podem ser de três tipos: (i) com ressalva, (ii) com abstenção de opinião e (iii) adverso 

(CRC/RS, 2014). Cada um desses relatórios serão utilizados em circunstâncias específicas 

que impedem que um relatório não modificado seja emitido, a saber. 

O relatório com ressalva é aquele em que o auditor, encontra evidências de adequação 

das demonstrações contábeis na maioria das operações representativas, exceto quanto a um 

aspecto específico em que o procedimento adotado está em desacordo com as normas 

vigentes aplicadas à entidade auditada (CRC/RS, 2014). O relatório com abstenção de opinião 

é aquele em que o auditor não encontrou subsídios suficientes para formar opinião acerca das 

demonstrações contábeis, se abstendo de opinar sobre as mesmas (GRAMLING, 

RITTEMBERG e JOHNSTONE, 2012). E o relatório com parecer adverso é aquele em que o 

auditor encontrou evidências suficientes e emite relatório evidenciando a inadequação das 

demonstrações contábeis em relação às normas vigentes aplicáveis a entidade (BOYNTON, 

JOHNSON e KELL, 2002). Adicionalmente, estatuiu as regras sobre a utilização de 

parágrafos de ênfase.  Esta normativa define que parágrafo de ênfase define-se como o 

                                                           
2
  Na literatura estrangeira os relatórios são classificados como Qualificado e Não Qualificado. Ao longo texto 

foi utilizado os termos modificados como sinônimo de qualificados e não modificados como sinônimo de não 

qualificados, e vice-versa. 
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parágrafo incluído no relatório de auditoria referente a um dado importante que merece 

destaque nas Demonstrações Contábeis (CRC/RS, 2014). 

 

2.2. PESQUISAS ANTERIORES 

 

Os fatores que afetam na probabilidade de se receber um relatório modificado tem sido 

estudado frequentemente no ambiente nacional e estrangeiro e por vezes as bases teóricas se 

relacionam aos problemas discutidos pelas teorias de finanças: (1) agência, (2) estrutura do 

capital, (3) sinalização, (4) Hipótese de Eficiência de Mercado, entre outras (AGUILAR e 

BARBADILLO, 2003; EISENBERG e MACEY, 2004; BROWN, BEEKES e 

VERHOEVEN, 2011; BYINGTON e GUTTON, 1991; ).  

Perreau e Kida (2011) analisaram a capacidade dos auditores de persuadirem os 

clientes a aceitarem suas sugestões e/ou posições. Os autores observaram que a forma como 

as negociações são realizadas aliadas a reputação do auditor, ao treinamento constante, a 

imagem percebida e a possibilidade de se qualificar o relatório de auditoria são fatores 

preponderantes na capacidade de persuasão.  

Esses resultados se justificam os achados de Lai (2013), pois segundo o autor, as 

empresas do tipo Big Four apresentam uma maior propensão de emitirem uma opinião não 

qualificada em decorrência de uma maior aversão ao risco e uma maior capacidade de 

suportar a pressão dos clientes, restringindo de forma mais eficaz o nível de acumulações 

discricionárias. Além disso, o autor sugere que haja uma menor concentração do mercado sob 

pena de se prejudicar a independência e a adequada execução do papel do auditor. 

Xie, Cai e Ye (2010) reforçam os achados acerca do poder dos auditores das Big Four 

sobre as empresas auditadas quando observaram que o pagamento de honorários de auditoria 

anormais aumenta a chances de se receber uma opinião não qualificada apenas em empresas 

não Big Four, o que sugere uma melhor capacidade de enforcement e persuasão deste grupo 

de empresas. Esses resultados são coerentes com os trabalhos de Blandon e Bosch (2012), 

Blandon e Argiles (2015). 

  Li, Song e Wong (2008) estudaram o efeito do tamanho da firma na opinião dos 

auditores no mercado chinês e concluíram que quanto maior a empresa de auditada, menor a 

probabilidade de se receber um parecer qualificado. A explicação para isso, pode se relacionar 

com (i) maior poder de barganha perante as empresas de auditoria, (ii) menor risco envolvido 

nestas maiores empresas, (iii) controles internos mais robustos e (iv) melhor qualidade dos 

relatórios financeiros emitidos pelas maiores empresas.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 CLASSIFICAÇÕES DA PESQUISA 

 

O presente estudo classificou-se como descritivo, documental e com abordagem 

quantitativa. Cooper & Schindler (2003) afirmam que as pesquisas descritivas são aquelas em 

que: (i) se descrevem características de uma amostra (ou população), (ii) se estima proporções 

ou probabilidade de determinados eventos, (iii) se analisa associações entre variáveis e (iv) se 

verifica a relação de causalidade estatística entre variáveis. Quanto aos procedimentos trata-se 

de uma pesquisa documental que é aquele tipo de pesquisa onde as fontes dos dados são 

documentos, sendo que as evidências obtidas referem-se a eventos ocorridos, considerando-se 

uma pesquisa ex post facto (MALHOTRA, 2006). Utilizou-se na pesquisa dados das 

demonstrações contábeis e os respectivos relatórios de auditoria anuais publicados na CVM – 

Comissão de Valores Mobiliários por empresas que negociam ações na BM&F Bovespa no 

período de 2.002 a 2.012. Por fim, Cooper & Schindler (2003) afirmam que a abordagem 

quantitativa utiliza-se da matemática e estatística para se analisar o problema, geralmente 

testando hipóteses ou modelos. A estatística descritiva e análise de regressão logística com 

utilização de dados em corte transversal agrupados foram utilizadas como técnicas de análise 

(WOOLDRIDGE, 2010). A amostra foi composta por empresas de capital aberto excluindo, 

10 empresas que não apresentavam informações completas disponíveis no sítio da CVM e 

outras 3 não foram classificadas quanto ao setor econômico conforme a BMF & Bovespa e 

também não foram consideradas na amostra.  Ao final, trabalhou-se com uma amostra de 505 

empresas das 518 listadas até 31/12/2012 e os dados foram analisados através do Software 

Stata 12. 

 

3.3. DEFINIÇÃO DAS HIPÓTESES, VARIÁVEIS E MODELO 

 

Estudos sobre a opinião dos auditores têm sido realizados no sentido de se elucidar 

pontos críticos acerca de tal fato na medida em que a auditoria. Estes estudos desenvolvidos, 

sobretudo nos Estados Unidos, Europa e alguns países asiáticos destacando a China (Li, Song, 

Wong; 2008) testaram diversas variáveis que potencialmente poderiam influenciar no tipo de 

relatório a ser emitido pelos auditores.  

No presente trabalho buscou-se testar a hipótese de que ser auditado por uma Big Four 

(Big Four) reduz as chances de se receber uma opinião qualificada (TOpin): 𝐻01
: 𝐵𝑖𝑔𝐹𝑜𝑢𝑟 →



 

  9 

𝑇𝑂𝑝𝑖𝑛 , 𝐻11
: 𝐵𝑖𝑔𝐹𝑜𝑢𝑟¬→ 𝑇𝑂𝑝𝑖𝑛  . Complementarmente analisou-se o efeito marginal das 

variáveis utilizadas. Espera-se que exista uma relação negativa e significativa na 

probabilidade das empresas auditadas por Big Four receberem pareceres modificados 

(CAMARGO et al., 2012). As variáveis testadas foram as apresentadas no Quadro 1 através 

e foram testadas do modelo Logit conforme a equação  1. Os procedimentos econométricos 

específicos foram orientados por Hosmer e Lemeshow (2000), Gujarati (2006) e Wooldridge 

(2010)
3
.  

 

 

 

Quadro 1 - Relação das variáveis e sinais esperados 
Variável Conteúdo Abreviatura Tipo Sinal 

Esperado 

Fonte 

Tipo de Opinião 1 para opinião Qualificada, 0 para Não-qualificada  TOpin Dummy + CVM 

Empresa de Auditoria 1 para Big Four, 0 para Outras EmpAudit Dummy - CVM 

Mudança de Auditor 1 se mudou de auditor, 0 se não MudAud Dummy + CVM 

Tamanho Logaritmo natural do total de Ativos Tam Numérica + CVM 

Δ das Receitas  (𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡0
/𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑡−1

)-1 VarRec Númerica + CVM 

Nível de endividamento Capital Terceiros/Passivo + Patrimônio Líquido NivEnd Numérica + CVM 

ROA (𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡/𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡) − 1 ROA Numérica +/- CVM 

Tipo de Resultado 1 para divulgação de prejuízo, 0 para divulgação de lucro TipRes Dummy +/- CVM 

∆Resultados (𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑖𝑡0
/𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑖𝑡−1

) − 1 VarRest Numérica +/- CVM 

Nível de Governança 1 para Nível de Governança (1, 2 ou NM), 0 para Outras NivGov Dummy +/- BM&F Bovespa 

Pré IFRS 1 para anterior a IFRS, 0 para  demais anos PreIFRS Dummy + CVM 

Adoção Parcial IFRS 1 para adoção parcial IFRS (2008), 0 para  demais anos ParcIFRS Dummy + CVM 

Adoção Full IFRS 1 para Full IFRS (2010), 0 para  demais anos FulIFRS Dummy + CVM 

Efeito Crise 1 para período de crise, 0 para outros EfeCris Dummy + Literatura 

Ano 1 para o iésimo ano da empresa j, 0 para outros Ano Dummy ? Ano 

Setor Econômico 1 para o iésimo segmento da empresa j, 0 para outros SetEcon Dummy ? BM&F Bovespa 

Fonte: Elaborado a partir de Manry, Tiras e Wheatley (2003); Louis (2005), Gaganis, Pasiouras e Doumpos (2007), Li, Song e 

Wong (2008); Almeida e Almeida (2008); Francis e Yu (2009),  Amargo et al. (2012).. 

 

4. ANALISE DE DADOS E RESULTADOS 

 

4.1. CONTEÚDOS E CARACTERÍSTICAS DOS RELATÓRIOS 

 

Inicialmente analisou-se as características dos relatórios emitidos no período estudado. 

Observou-se que foram emitidos 4.720 relatórios para uma quantidade de 315 a 494 empresas 

participantes da BM&F Bovespa. Destes, 90,32% dos relatórios emitidos foram do tipo Não 

modificado ou Sem Ressalva. Outros 9,68%, 457 relatórios emitidos foram do tipo 

                                                           
3
 Foram omitidos em função da restrição do limite de páginas e da priorização pela apresentação dos resultados 

na seção 4. 

D2TipResit+ β5VarResit+ D3NivGovit+ D4PreIFRSit+D5ParcIFRSit+D6FullIFRSit+ D7EfeCris2002it
+  

TOpinit= α+ D0EmpAuditit+ D1MudAudit+β1Tamit+β2VarRecit+β3NivEndit+β4ROAit+  

D8EfeCris2002

2008it

+D9Anoit+D10SetEConit+ εit                                                                                                    (1) 
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modificado, sendo que 92,56% destes foram Com Ressalvas. Conforme se verifica na Tabela 

1.     

Tabela 1 – Tipos de relatórios emitidos por segmento econômico no período de 2002-2012 

 

     SR – Sem Ressalva CR – Com Ressalva AD – Adverso NO – Negativa de Opinião 

     Fonte: Dados da pesquisa 

Verificou-se que o setor financeiro foi o que apresentou a maior quantidade de 

relatórios emitidos (1.374) à aproximadamente 125 instituições. Destes, 8,15% foram dos 

tipos modificados (109 Com Ressalvas e 3 com Negativa de Opinião). Outros três segmentos 

econômicos (Construção e Transporte, Consumo Cíclico e Utilidade Pública) representaram 

juntos 42,12% do total de relatórios emitidos (1988). Destes, 10,31% foram dos tipos 

modificados (193 Com Ressalva, 12 Com Negativa de Opinião). Dentre os setores que 

apresentaram maior percentual de relatórios modificados destacou-se o de Consumo Não 

Cíclico, com um total de 14,89%, ademais este segmento foi o único que apresentou um 

relatório adverso. No sentido oposto, o setor que apresentou menor proporção de relatórios 

modificados de Tecnologia da Informação, totalizando 3,90% do total de relatórios emitidos 

para esse setor. As características setoriais podem apresentar indícios de possíveis influencias 

do setor na propensão de se receber uma opinião modificada. 

Quando analisado o total de relatórios emitidos por empresa de auditoria (GRÁF.1), 

observou-se que a maioria dos relatórios foram emitidos pelas Big Four (61%).Outras quatro 

grandes empresas de auditoria nacionais responderam por 16% do total de relatórios emitidos 

e 22%, o restante, foram emitidos por aproximadamente 129 empresas de auditoria. Esses 

resultados evidenciam a concentração das Big Four e de quatro grandes empresas nacionais, 

que juntas responderam por 77% do total de relatórios emitidos, enquanto as demais empresas 

de auditoria, na média emitiram apenas 8 relatórios ao longo de 2002-2012, o que implica em 

menos de 1 relatório por ano na média para cada uma dessas demais empresas. Tal situação é 

inadequada, pois pode enfraquecer a independência dos auditores em relação aos seus clientes 

(DANTAS et al., 2011). Estudos anteriores no contexto nacional e estrangeiro tem 

Segmentos Econômicos SR CR AD NO Segmentos Econômicos SR CR AD NO

Bens Industriais 331 37 0 11 Materiais Básicos 388 29 0 0

Construção e Transporte 564 48 0 4 Petróleo, Gás e Bicombustíveis 47 2 0 0

Consumo Cíclico 531 77 0 1 Tecnologia da Informação 74 3 0 0

Consumo não Cíclico 280 41 1 7 Telecomunicações 98 9 0 0

Financeiro e Outros 1262 109 0 3 Utilidade Pública 688 68 0 7

2.968 312 1 26 1.295 111 0 7

4.263 423    1        33      TOTAL
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evidenciado essa concentração das Big Four como empresas contratadas para auditar as 

demonstrações contábeis atribuindo-lhes uma opinião que preferencialmente seja do tipo Sem 

Ressalva. Essa estrutura, que representa aproximadamente a estrutura de mercado das grandes 

empresas, sugere uma necessidade de revisão e crítica sobre o real ganho de qualidade por se 

contratar uma Big Four em detrimento de outras empresas, pois a estrutura atual pode sugerir 

uma quebra ou redução da independência dos auditores dessas grandes empresas de auditoria 

(CHEN, SRINIDHI e SU, 2014). 

Gráfico 1 – Total de relatórios emitidos pelas empresas de auditoria no período de 2002-2012 

 
*BDO Trevisan, Performance, BKR e Boucinhas 

** Outras 129 empresas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando analisado a evolução em termos percentuais dos relatórios emitidos por 

empresas, algumas questões ficam evidentes, entre elas a concentração. Primeiro que no 

período de 2002 a 2007 as Big Four responderam por aproximadamente 50% dos relatórios 

emitidos, o que ainda considera-se uma concentração elevada nessas empresas, pois tratam-se 

de apenas 4. Entretanto, no período de 2008 a 2010, período de adoção parcial e integral das 

Normas Internacionais de Contabilidade, verificou-se um crescimento acentuado das 

empresas do tipo Big Four, pois em 2010 chegaram a responder por 75% do total de relatórios 

emitidos às empresas participantes da amostra. No sentido oposto, as demais empresas 

reduziram sua participação chegando a 25% em 2010 e 29% nos anos subsequentes. Essa 

situação foi observada em outros mercados e períodos e reforça as críticas acerca da 

fidedignidade de opinião dos auditores e seus efeitos (HE e CHIANG, 2013).   

Analisando-se as evoluções percentuais por empresa do tipo Big Four verificou-se que 

Delloite, KPMG e PriceWatherhouse apresentaram um comportamento semelhante a média 

de crescimento da quantidade de relatórios emitidos pelas Big Four (GRÀF.2). Destaca-se 

que no período de adoção das IFRS, todas elas aumentaram a quantidade de relatórios 

emitidos às empresas participantes da BM&F Bovespa. Tal comportamento pode estar 

associado à reputação das Big Four e o Know How.  

 -
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Gráfico 2 – Percentuais dos tipos de relatórios emitidos no período de 2002-2012 

 
     Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como essas empresas já auditavam empresas sujeitas à adoção das Normas 

Internacionais em outros mercados, as Big Four possuem conhecimento prévio acerca dos 

critérios de mensuração, reconhecimento e divulgação das normas adotadas. Além disso, a 

despeito dos diversos casos de fraudes e escândalos contábeis observados ao longo da 

história, a reputação das Big Four ainda apresenta-se como fator preponderante na escolha 

destes auditores, sobretudo para investidores estrangeiros. Apesar de uma predominância das 

maiores empresas e suas reputações, algumas evidências indicam que não existem diferenças 

significativas na qualidade da auditoria de Big Four e Não Big Four (LAWRENCE e 

MINUTT-MEZA, 2011).  

Posteriormente, no Gráfico 3 analisou-se as taxas de variações dos tipos de relatórios 

(Não Qualificados, Qualificados e suas variações – Adverso, Com Ressalvas, Com Negativa 

de Opinião). Observou-se que os relatórios do tipo Não qualificados não sofreram variações 

elevadas, o que sustenta a quantidade uma tendência de emissão de relatórios desse tipo para 

as empresas participantes da BM&F Bovespa.  

Gráfico 3 – Taxa de variação dos tipos de relatórios no período de 2002-2012 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Já os relatórios do tipo qualificados verificou-se que no período de 2002 a 2005 houve 

uma tendência de queda, retornando ao crescimento a partir de 2006, sofrendo o maior 

aumento no ano de 2007, ano pré-adoção das IFRS. Desde então, as taxas de variações 
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apresentaram um comportamento sazonal, sugerindo, entretanto, uma tendência de 

estacionariedade na quantidade de relatórios desse tipo a partir de 2011.  

Dentre os qualificados, os Com Ressalvas representaram quase a totalidade como 

mencionado anteriormente, observando-se uma taxa de variação semelhante para este tipo de 

relatório. Os demais, Adverso e Com Negativa de Opinião, verificou-se que os primeiros 

sofreram uma redução entre 2002 e 2003, com aumento no ano de 2004. A partir daí, não 

houve variação no número de relatórios desse tipo emitidos às empresas participantes da 

amostra. Os relatórios com Negativa de Opinião apresentaram sazonalidade ao longo do 

período destacando-se o crescimento no ano de 2007 e 2010, respectivamente no ano pré-

adoção inicial das IFRS Parciais e no ano da adoção integral desse padrão de normas 

sugerindo uma maior percepção e risco de auditoria pelos auditores. Os resultados convergem 

para os achados de estudos anteriores que observaram comportamento homogêneo no total de 

relatórios qualificados, observando-se, entretanto uma sensibilidade pequena em decorrência 

do aumento do número de empresas participantes do mercado de capitais (DANTAS  et al., 

2011; LAI, 2013; ALMEIDA e ALMEIDA, 2009). 

 

4.2. DETERMINANTES DOS RELATÓRIOS QUALIFICADOS 

 

Posteriormente, considerando o objetivo geral do estudo, analisou-se os fatores 

determinantes da probabilidade de chances de uma empresa participante da BM&F Bovespa 

receberem um relatório qualificado (TAB.2). Para a respectiva análise separou-se os dados 

em três períodos, um período integral (2002-2012), um período de 2002 a 2007, pré-adoção 

das IFRS e outro período pós-adoção das IFRS que foi de 2008-2012. A separação se deu em 

função de se avaliar as diferenças entre os ambientes econômicos e institucionais vividos 

pelas empresas. Inicialmente verificou-se que em todos os modelos testados, rejeitou-se a 

hipótese de que todas as variáveis explicativas utilizadas eram estatisticamente iguais a zero 

considerando um nível de significância de 1%. Além disso, observou-se a partir do Pseudo R² 

(de McFadden) que na média, 12% da probabilidade de se receber um parecer qualificado 

decorre das variáveis testadas. Esse período aumentou para 13,22% no período pós-adoção 

das IFRS.  

Quanto à adequação do modelo observou-se que a estatística x² do Teste Hosmer-

Lemeshow, nos três modelos testados não se pode rejeitar a hipótese de que há associação 

entre os valores previstos e os observados, já que os p-valores foram superiores a 0,90, 0,43 e 

0,95, respectivamente; evidenciando um bom ajuste dos modelos, sobretudo aquele do 
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período pós-adoção das IFRS. Adicionalmente verificou-se que a capacidade de classificação 

do modelo foi elevada (entre 80% e 92%). Já a área de abrangência da curva ROC - Receiver 

Operating Characteristic ficou entre 74% e 76%, sugerindo uma capacidade de discriminação 

aceitável. Segundo Hosmer e Lemeshow (2000) a regra para avaliação da qualidade 

discriminatória do modelo é considerado aceitável entre 0,70 e 0,80; excelente entre 0,8 e 

0,90; e excepcional quando acima de 0,90.  

No que se refere às determinantes dos tipos de relatórios recebidos pelas empresas 

brasileiras participantes da BM&F Bovespa observou-se no período de 2002 a 2012 que ser 

auditado por uma Big Four reduz em 4,03% a probabilidade de se receber uma opinião 

qualificada, ocorrendo o mesmo com as variáveis: (1) Δ Receitas (0,27%), (2) ROA , (3) Δ 

Resultado e (4) Nível de Governança (6,08%), entretanto, o efeito marginal Retorno sobre os 

Ativos e   Δ Resultado foi muito pequeno (próximo a 0), apesar de serem estatisticamente 

significativas. Adicionalmente os setores, Financeiro e Outros, e Tecnologia da Informação, 

apresentaram um efeito significativo, reduzindo 3,24% e 4,12% na probabilidade de se 

receber uma opinião qualificada. Entre as variáveis que aumentam a probabilidade de chances 

de se receber um relatório qualificado destacou-se: (i) Quantidade de Parágrafos de ênfase, 

(ii) Tamanho, (iii) Divulgação de Prejuízo, (iv) Adoção Parcial IFRS, (v) Crise de 2002. 

Neste grupo, o único setor que apresentou efeito positivo foi o de Consumo Não Cíclico. 

Em síntese, os resultados convergem para os achados de estudos anteriores, pois 

evidenciou que ser auditado por uma Big Four reduz as chances de se receber um relatório 

qualificado. Entre as explicações para tal efeito pode-se citar: a reputação do auditor e o seu 

poder de persuasão sobre os gestores e contadores a seguirem as práticas sugeridas pelos 

mesmos (PERREAULT e KIDA, 2011).Empresas de auditoria do tipo Big Four possuem uma 

estrutura de treinamento e gestão do conhecimento que fortalece a capacidade de acumular e 

transferir conhecimento a terceiros, reforçando uma imagem positiva para seus clientes 

auditados o que estimula a maior aceitação por parte dos clientes e evitação de ressalvas e 

outras qualificações. Além disso, a estrutura de governança das empresas afeta a estrutura de 

controle reduzindo a possibilidade de que alguma prática de contabilidade inadequada seja 

utilizada. 

No que se refere à variação positiva das receitas e os ROA´s reforçam a redução. Em 

termos de influência na probabilidade de se receber uma opinião qualificada pode-se associar 

às hipóteses de gerenciamento de resultados propostas por Lopes (2012). Entretanto, em 

termos médios, a variação das receitas observadas nessa amostra, foi positiva, sugerindo que 

empresas com tendência de crescimento do volume de operações reduzem as chances de se 
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receber um relatório qualificado. A mesma explicação pode estar associada ao efeito do ROA, 

empresas com resultados positivos tendem a não precisar manipular informações para agradar 

ao mercado, isso implica que se reduz a probabilidade de se receber um relatório qualificado, 

entretanto, apesar da significância estatística de ambas, em termos marginais o efeito foi 

irrelevante, pois foi próximo de 0 (zero). 

Entre as variáveis que aumentam as chances de uma empresa participante da BM&F 

Bovespa receber uma opinião qualificada observou-se que o tamanho da empresa aumenta a 

possibilidade de se receber uma opinião modificada, o que se justifica, pois estas grandes 

empresas possuem uma quantidade de maior de recursos e ativos, logo, a possibilidade de se 

ocorrer problemas decorrentes do conflito de agência é maior. Entretanto, em termos 

marginais o efeito é baixo, de 0,43%. Sobre esse aspecto, alguns estudos encontram um efeito 

positivo do tamanho, pois supostamente essas empresas estarão mais propensas a 

discricionariedade nas acumulações (Accruals) além de possuírem um maior volume de ativos 

para o gerenciamento (LAWRENCE e MINUTT-MEZA, 2011; LAI, 2013). O mesmo efeito 

teve a quantidade de parágrafos de ênfase. Sabe-se que após a adoção das normas 

internacionais de contabilidade, os relatórios de auditoria aumentaram de tamanho, além 

disso, o número de ênfases desses relatórios aumentou, hora para dar maior clareza as bases e 

escopo do trabalho feito, hora para se destacar pontos relevantes, mas que não se enquadram 

dentro do conceito de ressalvas. Entretanto, com o aumento do número de ênfases, pode-se 

esperar que em decorrência do maior julgamento trazido pela adoção das IFRS (BALL, 

2006), pontos de discordância e que possam acarretar em ressalvas podem se iniciar com 

ênfases e posteriormente em ressalvas, dadas a efetivação de discordância por parte dos 

auditores em decorrência de um evento que outrora ensejou apenas uma ênfase.  
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Tabela 2 – Estimativa do Modelo Logit de determinantes da opinião qualificada dos auditores 

 
*, **, *** Estatisticamente significativo a 1%, 5% e 10% respectivamente. 

¹ O ano de 2003 foi estatisticamente significativo a um nível de 1% aumentando em 4,66% a probabilidade das empresas receberem uma opinião modificada. 

² O ano de 2003 foi estatisticamente significativo a um nível de 5% aumentando em 2,41% a probabilidade das empresas receberem uma opinião modificada. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Período

 Obs.: 

 LR (X²): 

Pseudo R² 12,04% 13,22%

Topin Coef.
 Razão de 

Chances 

Efeito 

Marginal
P>│z│ Coef.

Razão de 

Chances

Efeito 

Marginal
P>│z│ Coef.

Razão de 

Chances

Efeito 

Marginal
P>│z│

Intercepto -3,12 0,04           0,00* -2,65 0,07 0,00* -3,17 0,04 0,00*

Big Four -0,64 0,53           -4,05% 0,00* -0,55 0,57 -1,89% 0,00* -0,76 0,47 -3,96% 0,00*

Mudança Auditor 0,08 1,09           0,50% 0,48 0,15 1,17 0,56% 0,31 -0,05 0,95 0,00% 0,80

Qtde. Parágrafos de Ênfase 0,11 1,12           0,66% 0,0471** 0,09 1,10 0,00% 0,11

Tamanho 0,07 1,08           0,43% 0,00* 0,07 1,07 0,22% 0,001* 0,08 1,08 0,04% 0,002*

Δ Receitas -0,05 0,95           -0,27% 0,027** -0,05 0,95 -0,16% 0,12 -0,05 0,95 0,00% 0,12

Nível de Endividamento -0,00 1,00           0,00% 0,43 -0,00 1,00 -0,01% 0,40 -0,00 1,00 0,00% 0,55

ROA -0,00 1,00           0,00% 0,055*** 0,00 1,00 0,00% 0,88 -0,00 1,00 0,00% 0,044**

Prejuízo 0,85 2,35           5,89% 0,00* 0,91 2,47 3,64% 0,00* 0,88 2,40 4,74% 0,00*

Δ Resultado -0,00 0,99           0,00% 0,46 -0,00 1,00 0,00% 0,47 -0,00 1,00 0,00% 0,73

Nível de Governança -1,33 0,26           -6,08% 0,00* -1,10 0,33 -2,87% 0,00* -1,72 0,18 -5,86% 0,00*

Pré IFRS 0,42 1,53           2,48% 0,12

IFRS Parcial 0,49 1,63           3,23% 0,05** 0,51 1,67 0,02% 0,044**

Adoção Inicial IFRS Full 0,15 1,16           0,92% 0,57 0,18 1,20 0,87% 0,49

Crise de 2002 0,82 2,27           6,59% 0,00* 0,77 2,16 3,34% 0,001*

Crise de 2008

Consumo Cíclico -0,21 0,81           -1,14% 0,32 -0,33 0,72 -0,97% 0,22 -0,29 0,97 0,00% 0,93

Consumo Não Cíclico 0,40 1,50           2,73% ,095*** 0,01 1,01 0,05% 0,97 0,82 2,28 5,16% 0,021**

Construção e Transportes -0,32 0,73           -1,67% 0,16 -0,20 0,82 -0,63% 0,48 -0,47 0,62 -1,83% 0,20

Financeiro e Outros -0,62 0,54           -3,24% 0,002* -0,57 0,57 -1,69% 0,025** -0,67 0,51 -2,69% 0,034**

Materiais Básicos -0,55 0,58           -2,64% 0,04 -0,32 0,72 -0,95% 0,32 -1,00 0,37 -3,16% 0,035**

Petróleo e Gás -1,19 0,30           -4,28% 0,11 -0,52 0,59 -1,88% 0,51

Tecnologia da Informação -1,10 0,33           -4,12% 0,078*** -0,98 0,38 -2,10% 0,21 -1,35 0,26 -3,52% 0,21

Telecomunicações -0,52 0,59           -2,45% 0,19 -0,47 0,59 -1,26% 0,35 -0,58 0,56 -2,41% 0,39

Utilidde Pública -0,18 0,84           -0,99% 0,40 -0,36 0,84 -1,07% 0,19 0,86 1,09 0,00% 0,80

Dummy  para ano

Teste Hosmer-Lemeshow Pearson  X²: 4.332,77    Prob> X²: 0,9068 Pearson  X²: 2112,78 Prob> X²: 0,4361 Pearson  X²: 2207,02 Prob> X²: 0,9532

Classificação correta

Área sob a curva ROC

Probabilidade média Opinião Qualificada 6,20% 3,41% 4,72%

11,04%

SimSim¹

92,43%

76,17%

90,42%

75,07%

Sim²

88,22%

73,87%

 2002-2012  2002-2007  2008-2012 

4.708

358,06*

2.275

180,81*

2.416

173,35*
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Outros dois fatores que aumentam as chances de se receber uma opinião 

qualificada foram a divulgação de prejuízo e a adoção das IFRS. No primeiro caso, tem-

se evidências de que os gestores tendem a buscar reduzir o efeito de notícias ruins no 

mercado, logo, a apresentação de prejuízo pode incitar o gestor a manipularem as 

informações afetando na chance de se receber uma opinião qualificada. No que se refere 

à adoção inicial das IFRS (parcial) tal efeito era esperado, pois com a adoção desse 

padrão, o julgamento responsável e a essência sob a forma podem afetar na 

interpretação e aplicação das IFRS, logo há de se esperar uma maior divergência entre 

os contadores e auditores (LAI, 2013), aumentando a possibilidade de emissão de 

opinião qualificada. Além disso, a maior percepção de risco de auditoria pode induzir o 

auditor a maior chance de se emitir um relatório qualificado. Como aumentou o 

julgamento profissional, espera-se uma maior percepção do risco de auditoria, logo, 

potencialmente esse ambiente pode afetar na propensão ao aumento de emissão de uma 

opinião qualificada (ASARE, COHEN e TROMPETER, 2005). Em termos marginais, 

observou-se que a adoção das IFRS aumentou 3,23% na probabilidade de se receber um 

parecer qualificado, enquanto a divulgação de prejuízo aumenta em 5,89% em tal 

probabilidade. 

Por fim, observou-se que o ambiente de Crise em 2002 (crise argentina) e estar 

no setor de Consumo Não Cíclico aumentam a probabilidade de se receber uma opinião 

qualificada. Em termos do efeito crise, o ambiente de instabilidade econômica provoca 

no mercado uma maior percepção de risco por parte dos diversos agentes econômicos, 

inclusive auditores, logo, há de se esperar que nesses períodos aumente o número de 

relatórios qualificados (SIKKA, 2009). Por sua vez, apesar da Crise de 2002, ocorrida 

na Argentina, país que possui uma dependência econômica relevante em termos de 

balança comercial, pode-se esperar que as evidências aqui apresentadas quanto a essa 

variável possa sofrer o efeito decorrente do Caso Enron e da Promulgação da SOX 

(CHAN, LEE e SEOW, 2008; HOLLINGSWORTH e LI, 2012). No que se refere ao 

setor econômico, observou-se que o setor de Consumo Não Cíclico aumenta em 2,73% 

as chances de se receber uma opinião qualificada. Nesses setores encontramos empresas 

dos segmentos de Agronegócios, Medicamentos, Serviços Médicos e outros ligados a 

ativos biológicos, ativos intangíveis e etc. Isso sugere uma maior propensão à 

qualificação do relatório pelos mesmos motivos ligados ao julgamento profissional. 

Maior julgamento, maior risco de auditoria, logo, esses segmentos estimulam os 

auditores a emitirem opiniões qualificadas (ALMEIDA e ALMEIDA, 2009).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente trabalho foi identificar o efeito Big Four sobre a 

probabilidade de se receber uma opinião modificada do auditor bem como a 

probabilidade média de se receber uma opinião qualificada. Para tanto, analisou-se 

dados de 505 empresas participantes no mercado de capitais no período de 2002 a 2012. 

O estudo de natureza descritiva, documental e com abordagem quantitativa utilizou da 

análise de regressão com dados em corte transversal agrupado através de um modelo 

logístico. Os resultados evidenciaram que ao longo do período as Big Four 

predominaram na emissão de relatórios às empresas participantes da amostra. Esse 

crescimento se intensificou a partir da adoção das normas internacionais de 

contabilidade (IFRS) por volta de 2008, totalizando um total de 79% de relatórios 

emitidos pelas Big Four. A distribuição das empresas participantes da BM&F Bovespa 

que fizeram parte da amostra (97% do total) entre os auditores apresenta-se 

concentrada, sendo que 61% dos relatórios analisados foram emitidos pelas Big Four, 

16% por quatro empresas nacionais e o restante por aproximadamente 130 empresas 

nacionais.  

Em termos médios as empresas participantes da amostra tem 6,2% de chance de 

receberem um relatório qualificado. Os resultados evidenciaram que entre as variáveis 

que reduzem a probabilidade de se receber uma opinião modificada destacou-se: (1) ser 

auditado por uma Big For, (2) Variação das receitas, (3) Retorno sobre Ativos, (4) 

Variação do resultado, (5) estar nos Níveis de Governança e (6) ser do setor financeiro. 

Já as variáveis que aumentam a probabilidade de se receber uma opinião modificada 

identificou-se: (7) quantidade de §§ de ênfase, (8) tamanho da empresa, (9) 

apresentação de prejuízo, (10) adoção parcial das IFRS, (11) crise argentina de 2002, 

(12) o ano de 2003 e (13) estar no setor de Consumo Cíclico. Os resultados são 

convergentes com estudos anteriores de Li, Song e Wong (2008); Almeida e Almeida 

(2008); Francis e Yu (2009);  Amargo et al. (2012); Gaganis, Pasiouras e Doumpos 

(2007); Manry, Tiras e Wheatley (2003); Louis (2005). 

O presente estudo apresenta algumas limitações ligadas à ausência de variáveis 

significativas e o possível efeito de endogeneidade. Entretanto, questões como a 

identificação da estrutura de governança especificamente adotada, a existência de um 

comitê de auditoria, independência do conselho de administração, gerenciamento de 

resultados e outras proxies de qualidade da informação podem afetar na probabilidade 
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de chances de se receber um parecer qualificado. Logo, sugere-se para estudos futuros a 

inclusão de outras variáveis como as mencionadas, além disso, a utilização de um 

modelo logístico multinomial ou dados em painel podem melhorar a capacidade 

explicativa ou a significância das variáveis.  
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