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Resumo 
 

Este presente estudo tem como base a análise dos relatórios de auditoria independentes, 
emitidos sobre as demonstrações contábeis das empresas da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). 
Assim as opiniões emitidas pela auditoria  independente são de grande importância para os 
stakeholders internos e externos das entidades, objetivando nesse contexto, o trabalho tem 
como objetivo analisar as empresas da B3. Neste trabalho será utilizado as empresas que 
fazem parte da B3, entre os anos de 2010 a 2018 a amostra contém 173 empresas, que 
foram analisadas conforme o método de estimação logit, não foram utilizadas as empresas 
financeiras. Buscando investigar quais os principais motivos de relatórios com ressalvas e 
de parágrafos de ênfase emitidos pela auditoria, entre os anos de 2010 e 2018, analisando 
também os nomes das empresas de auditoria que mais aparecem nos relatórios de 
auditoria. O ano de 2010 será o ano base, pois é o ano de implementação da IFRS no 
Brasil. No trabalho foi  utilizado metodologia descritiva estatística, o estudo documental será 
uma das partes mais importantes do estudo já que está analise nos permite descobrir 
pontos relevantes das entidades. O objetivo geral do trabalho é analisar os impactos que as 
demonstrações contábeis e financeiras sofrem após, emissão do relatório de auditoria com 
ressalvas e de parágrafos de ênfase. Foi utilizado método de estimação logit na amostra 
coletada das empresas de capital aberto da B3. O estudo concluiu que a emissão de 
ressalvas e de parágrafos de ênfase por parte da empresa de auditoria, não apresenta 
riscos as demonstrações contábeis ou financeiras. 

 
Palavras-chave: Auditoria. B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) .Stakeholders. 
 
1 INTRODUÇÃO  

Os relatórios de auditoria independente expressam a opinião fidedigna dos 
profissionais sobre a elaboração das demonstrações contábeis pelas companhias, podendo, 
em conformidade com norma específica (NBC-TA 570), expressar opiniões e ressalvas 
sobre a situação financeira da companhia tais como a sua continuidade operacional (SILVA; 
LOUREÇO; SANCOVSCHI, 2017). Uma forma dos investidores visualizarem a fidedignidade 
das informações prestadas pelas empresas de capital aberto é a observação do relatório de 
auditoria, em especial a ocorrência de ressalvas com parágrafos em ênfase.  No estudo de 
(BALLESTRA E GARCIA-MECA, 2015), afirmam que, o número de estudiosos tem 
aumentado com o passar dos anos, com o interesse de analisar e descobrir os fatores que 
explicam as consequências dos relatórios com ressalva nos mercados de capitais das 
companhias de capital aberto. 

Segundo Patrocinio et. al. (2017) as bolsas de valores e o mercado de balcão fazem 
parte do mercado de capitais assim, objetivando sempre liquidez em títulos e de dívida de 
emissão das entidades além, de tornar o processo de capitalização mais viável. Segundo a 
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NBC TA 570 toda informação disponibilizada ao investidor é útil para o processo da tomada 
de decisão e as demonstrações contábeis mostram o caminho que o investidor deve 
percorrer na sua tomada de decisão. Assim se a informação contábil passada ao investidor 
for de boa qualidade e passar confiança, o investidor tendem a tomar decisões  positivas 
para a empresa. O mercado sempre está em expansão e as demonstrações contábeis 
tendem a trazer relevância a empresa. 

Conforme Silva et. al. (2017), a auditoria independente tem como objetivo a emissão 
do relatório de auditoria, após a analise documental das demonstrações contábeis, 
procurando sempre expressar nos relatórios os achados encontrados, expressando sua 
opinião de forma fidedigna, visando a continuidade operacional da entidade conforme a NBC 
TA 570 . Neste sentido se o auditor independente emitir um relatório de auditoria com 
informações equivocadas ou deixar de alertar sobre alguma informação importante, o 
profissional contábil pode sofrer penalidades. 

Conforme a (NBC TA 705), a norma deixa claro que ocorrendo o risco de 
continuidade operacional da empresa deve-se ser colocado no relatório de auditoria um 
paragrafo em ênfase com o titulo: “Incerteza relevante relacionada com a continuidade 
operacional”. Deixando explicito a todos os stakeholders o risco de continuidade 
operacional. 

As empresas que obtiveram em seus pareceres emitidos pela auditoria independente 
ressalva ou parágrafos de ênfase, tem mais probabilidade de sofrerem insolvência no futuro 
(DAMASCENA G.L.;PAULO E.,2012). A este respeito Robu & Robu (2015) afirmam que, o 
investidor ponderado procura correr menores riscos e terem maiores retornos, quanto aos 
seus investimentos. Desta forma o investidor repensa sua forma de investimento na 
empresa, pois sua intenção é a obtenção de lucros e não no futuro perder o dinheiro 
investido. No âmbito internacional a vários anos pesquisadores tem estudado os efeitos 
diretos e indiretos, causados pela emissão de pareceres pelas empresas de auditoria 
independentes utilizando o probit (DOPUCH; HOLTHAUSEN; LEFTWICH, 1987) e o logit 
(LAITINEN; LAITINEN, 1998; KLEINMAN; ANANDARAJAN, 1999; SPATHIS, 2003; 
BALLESTA; GARCÍA-MECA, 2005; JOHL; JUBB; HOUGHTON, 2007). 

Segundo Damascena, Firmino, Paulo (2011) afirmam que a auditoria busca verificar 
se as demonstrações contábeis que foram realizadas pela entidade, estão de acordo com as 
normas brasileiras de contabilidade, já que essas normas são de grande importância para 
as agências reguladoras das entidades.  

A NBC TA 570 estabelece normas que servem para avaliar riscos, assim verificando 
e obtendo certeza sobre a continuidade operacional da empresa auditada no futuro se 
houver risco de continuidade operacional a auditoria deve emitir  um paragrafo sobre o risco 
de continuidade da empresa auditada. A auditoria também permite avaliar se a base contábil 
está em conformidade com os interesses da entidade auditada. 

A auditoria independente tem como objetivo dar confiança aos usuários, sobre as 
informações contidas em seus relatórios, estes motivos fizeram com que os problemas de 
pesquisa fossem pensados da seguinte forma: a) Esclarecer os motivos para emissão de 
ressalvas de parágrafos de ênfase b) Descobrir os impactos causados pelos relatórios 
emitidos com ressalvas e de parágrafos de ênfase, nessas organizações nas 
demonstrações contábeis e financeiras c) Observar se as organizações coletadas e 
inseridas na B3 tem perspectiva positiva após emissão dos relatórios. O objetivo geral do 
trabalho é analisar os impactos que as demonstrações contábeis e financeiras sofrem após, 
emissão do relatório de auditoria com ressalvas e de parágrafos de ênfase.  

 O ano de 2010 é o ano base pois, em 2010 houve o processo de convergência às 
normas internacionais de contabilidade emitidos pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), o que trouxe mudanças na auditoria e em toda contabilidade, a International 
Accounting Standards Board (IASB) unificou normas de contabilidade assim facilitando as 
informações. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1   AUDITORIA E INDICADORES CONTÁBEIS 
 

A B3 foi criada em 1968 a exatos 50 anos está localizada no estado de São Paulo. 
Segundo Patrocínio, Coutinho e Reina (2016) a B3 inovou com a criação de segmentos no 
mercado (Novo Mercado, Nível 1, Nível 2 e Bovespa Mais), que objetivam a obtenção de 
desenvolvimento do mercado de capitais brasileiros. Estes segmentos seguem conforme as 
regras de governança corporativa de cada empresa, quanto maior o graú de governança 
corporativa, mas a empresa se aproximará do nível máximo que é o Novo Mercado. 

No momento do surgimento da governança corporativa, foi possível criar 
mecanismos de controles que permitiram controlar e monitorar os negócios por parte de 
todos os interessados e envolvidos na empresa, assim sendo possível identificar problemas 
existentes e solucionar conflitos existentes na organização (LUCA; MARTINS; MAIA; 
COELHO,2010). 

Segundo Moreira et. al. (2017) o marco da contabilidade no Brasil foi a conversam 
das normas brasileiras para o padrão internacional, conforme a Lei n° 11.638/07. A 
convergência das normas trouxe para a contabilidade uma padronização das normas a 
cerca da auditoria, trazendo mais relevância para o mercado de capitais do Brasil. 

Segundo Attie (1998) a auditoria é a parte da contabilidade que investiga a eficiência 
e eficácia dos controles que são  implantados pela entidade e tem o objetivo da emissão de 
opinião em seu relatório de auditoria independente, acerca dos dados das demonstrações 
contábeis analisadas. A emissão do relatório de auditoria independente, é um dos maiores 
deveres do profissional de contabilidade quando auditor (ITTONEN, 2012). 

O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis 
por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a opinião expressa pelo auditor 
independente sobre as demonstrações contábeis que foram examinadas, em todos os 
aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável 
(NBCT 200, 2016, p.03)  

Segundo Damascena e Paulo (2013) , diversos indicadores de variáveis contábeis e 
financeiras são relevantes para causar impactos nas companhias de capital aberto. O 
tamanho da empresa de auditoria é um fator que pode explicar o impacto da auditoria nas 
ações das companhias de capital aberto da BM&FBOVESPA  (Bolsa de valores de São 
Paulo), assim como o ROA, Grau de endividamento, Fluxo de caixa operacional, Fluxo de 
caixa de investimentos, Participação de dividendos. 

Conforme Morandi et. al. (2011), o relatório de auditoria deve ser de fácil 
compreensão e ter informações que sejam relevantes para a tomada de decisão, caso o 
relatório não obedeça esses aspectos o relatório emitido pela auditoria deixa de ser 
relevante. O relatório de auditoria não satisfatório para tomada de decisão deve ser 
contestado. Segundo a (NBC P 1,2008, p. 106), o auditor independente, deve ser 
competente profissionalmente, zelando sempre pela utilização correta dos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade, ser e ter 
responsabilidade sobre as técnicas contábeis e de auditoria utilizadas, ter conhecimento e 
respeitar a legislação da profissão além, da legislação das entidades auditadas.  

Os relatórios de auditoria são classificados de acordo com a opinião emitida pelo 
auditor que tem como base as demonstrações contábeis, são os tipos de relatórios de 
auditoria: Relatório sem ressalva, Relatório com ressalva, Relatório adverso e Relatório com 
abstenção de opinião. Entre os quatros tipos de relatórios de auditoria independente, um 
tipo se destaca como relatório limpo, é ele: O relatório sem ressalva. Esse tipo de relatório 
considerado limpo, afirma que o relatório foi escrito conforme as práticas e normas 
contábeis. Ou seja, as demonstrações contábeis estão de acordo com as normas atuais de 
contabilidade. 

O parágrafo de ênfase, é emitido no relatório de auditoria quando se tem um assunto 
sobre as demonstrações contábeis que, forneça relevância para o entendimento das 
demonstrações contábeis para a companhia ou para os stekaholders. A maior parte  dos 
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parágrafos de ênfase emitidos nos relatórios de auditoria, foram a cerca das notas 
explicativas que fornecem informações relevantes acerca das demonstrações contábeis ou 
financeiras.  

O relatório de auditoria tem como objetivo expressar a opinião do auditor, a respeito 
dos achados na auditoria, assim podendo ser dividido em dois grupos: Os modificados e não 
modificado. Os relatórios modificados podem conter em sua emissão ressalva, pode ser 
adverso e com abstenção de opinião e o não modificado é o parecer limpo ou sem 
ressalvas. Pontes (2009) investigou como o grau de conservadorismo contábil utilizado 
pelas maiores empresas listadas na Bovespa é impactado por uma ressalva no parecer dos 
auditores independentes. As Informações emitidas pela contabilidade e principalmente pela 
auditoria independente influenciam na tomada de decisão de investidores, uma vez que 
essas informações trazem relevância para a decisão (LESTARI & NURYATNO, 2018). 
Assim nesta perspectiva, levaremos em consideração que a empresa precisa ser clara e 
fidedigna quanto as demonstrações, pois são essas demonstrações que trarão investidores 
em potencial para a entidade. 

O mercado tende a mostrar aos seus investidores diversos cenários com boas 
perspectivas futuras, para que assim os investidores possam tomar as melhores decisões 
quanto aos seus investimentos, tornando público o que foi emitido pela auditoria 
independente a cerca das demonstrações contábeis emitidas (SOUZA & NARDI, 2018). 
Assim o mercado financeiro se torna confiável para seus stakeholders e shakeholders, 
tornando confiável o principio da continuidade operacional. 

Se o relatório de auditoria trouxer informações relevantes e se ficar comprovando 
que as ações obtiveram queda ou aumento em seu valor, isso mostrara a eficiência da 
auditoria independente a cerca das informações emitidas ( BATHR, 2006). Em seu estudo 
Santos & Grateron (2013), afirmam que a auditoria é um pilar importante para a difusão dos 
mercados de capitais . 

Silva C.H.A.; Lourenço S.T.; Sancovschi M., (2017) afirmam que em outros estudos 
as ações das empresas que tem relatórios com ressalvas, adversos e com negativa de 
opinião emitidos pela auditoria independente não apresentam prejuízos financeiros logo de 
imediato, mas logo após a emissão do relatório a queda em suas ações seja no preço da 
ações ou venda delas por parte dos investidores. Outros estudos mostram também que a 
opinião da auditoria em alguns casos, não tem impactos sobre o retorno das ações (SOUZA 
& NARDI , 2018). 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 
3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 
A utilização de procedimentos técnicos desta pesquisa, será caracterizada pelo tipo 

documental e descritiva, pois será utilizado os pareceres de auditoria, a cerca das 
demonstrações contábeis emitidas pelas empresas listadas na B3 entre os anos de 2010 à 
2018. 

A pesquisa se utilizará de abordagem quantitativa, no trabalho será utilizado todos os 
relatórios de auditoria independente, desta forma será utilizado técnicas estatísticas para 
quantificar as opiniões dos relatórios, já que se tem um elevado número de amostras. O 
resultado do estudo se dará pela utilização de duas variáveis, a primeira variável contábil e a  
segunda será a variável financeira. Será obtido dos relatórios de auditoria da B3 as variáveis 
contábeis, já as variáveis financeiras foram coletadas na Economática. 

A coleta dos relatórios de auditoria teve como base o ano de 2010 (o ano de 
implementação do IFRS no Brasil), a coleta foi feita até o ano de 2018. A população da 
pesquisa é dada pelas empresas da B3. De onde foram coletados dados de 173 empresas, 
de cinco níveis de governança corporativa, de onde foi coletado1569 relatórios de auditoria, 
sendo 1523 relatórios sem ressalvas, 46 relatórios com ressalvas, 758 relatórios continham 
parágrafos de ênfase e 5 empresas não emitiram seus relatórios em algum ano . 
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Após o fim da coleta de dados, foi obtido uma amostra de 1564 relatórios de auditoria 
com ressalvas e parágrafos de ênfase. As empresas da B3 que são do segmento financeiro 
não foram utilizadas na amostra da pesquisa, pois estas empresas tem características 
especificas que só pertencem a este grupo.  
             Na segunda etapa da coleta de dados foi utilizado o banco de dados da 
Economática. Os anos para a coleta foram entre 2010 e 2018, nesta parte da coleta foi 
retirado dados financeiros de cada empresa coletada na B3. As variáveis utilizadas no 
trabalho trazem informações relevantes quanto a tomada de decisão dos stakeholders, além 
dos impactos causados nas companhias quanto a emissão de relatórios de auditoria com 
parágrafos de ênfase. Assim foram analisados 173 empresas da B3, onde a analise 
documental se dará por meio de pareceres de auditoria independentes emitidos sobre as 
demonstrações contábeis, entre os anos de 2010 a 2018. 
            As variáveis obtidas nos relatórios de auditoria, foram divididos em relatórios com 
ressalvas, com parágrafos de ênfase e se são ou não Big4. Já as variáveis obtidas através 
da EconomÁtica são analisados por logit. As variáveis binárias são utilizadas para obter as 
respostas dos dados coletados na Economaticá. Caso há já ressalva será utilizado uma 
varável binária onde, 1 será os relatórios com e 0 os relatórios sem ressalvas. O mesmo 
ocorre com os parágrafos de ênfase, 1 para relatórios de parágrafos de ênfase e 0 para 
relatórios sem parágrafos de ênfase. 

Conforme Luzivalda D.G. e Paulo E. (2013) As companhias de capital aberto 
inseridas na B3 tem mais facilidade de incorporarem suas perdas. As pesquisas tentam 
explicar essas variáveis com o modelo estatístico do logit. 

Nesta fase da análise, para avaliar a probabilidade de acontecer um relatório com 
ressalva ou paragrafo de ênfase, a logit nos dará os resultados das variáveis. As variáveis 
não encontradas nos relatórios de auditoria independentes, foram retiradas da Economática. 
Definições das variáveis na logit: 

 
a) Equação para análise de ocorrência de relatório com ressalva. 
Equação 1 : Está equação representará, a probabilidade de um relatório de auditoria 

conter ressalva, conforme as medidas já apresentadas. 
logit (Ressalva) = ß0 + ß1*endividamento + ß2*dividendos + ß3*Fluxo de caixa operacional + 
ß4*Fluxo de caixa de investimento + ß5*Valor de mercado + ß6*Capex + ß7*Big Four + 
ß8*ROA  
 

b) Equação para análise de ocorrência de paragrafo de ênfase.  
Equação 2 : Está equação representará, a probabilidade de um relatório de auditoria 

apresentar parágrafo de ênfase, conforme as medidas já apresentadas. 
logit (Parágrafo de ênfase) = ß0 + ß1*endividamento + ß2*dividendos + ß3*Fluxo de caixa 
operacional + ß4*Fluxo de caixa de investimento + ß5*Valor de mercado + ß6*Capex + ß7*Big 
Four + ß8*ROA  
Em que: 
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A logit é o modelo escolhido para analisar as variáveis referentes ao endividamento, 

dividendos, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento, valor de mercado, 
capex, Big Four, Roa e Constante. A logit foi a que melhor se molda ao que o trabalho se 
propõe analisar. Será analisado se com um paragrafo em ênfase em sua auditoria 
independente a empresa tende a aumentar ou diminuir seu endividamento, dividendos, fluxo 
de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento, valor de mercado e o seu capex. E 
como essas informações iram influenciar diretamente uma empresa e seus futuros 
investidores. 

Com o uso da logit será analisado todas as empresas coletas na B3 onde as 
informações que serão retiradas dos pareceres de auditoria independente, serão analisados 
e dirá se um paragrafo em ênfase emitido por um auditor independente, tem relação direta 
com a baixa ou alta da ação das empresas em questão no presente estudo. 

 
4  APRESENTAÇÃO E DISCURSSÃO DE RESULTADOS  
 
Tabela Descritiva das Variáveis Monetárias 
 
Tabela 1: Empresas com e sem ressalvas e seus impactos. 
Nota: Fazem parte da Big Four as quatro maiores empresas de auditoria, que dominam o mercado 
de auditorias e consultoria. Empresas que fazem parte do grupo  Big Four: Deloitte; Ernst & Young 
(EY); KPMG; Price water house Cooper (PwC). Entre parênteses são apresentados os valores 
atribuídos a cada dummy do modelo, conforme característica de interesse. 

  Sem ressalva Com ressalva 
  Big Four Não Big 

Four 
Big Four Não Big 

Four 

Dividendos Paga (1) 0,47 0,03 0,31 0,01 

Variável Explicação Equações 

Dividendos É a distribuição dos lucros. 
Dividendo (ano 0 ) * Dividendo  

(ano 1) 

Fluxo de Caixa Operacional 

É tudo o que a empresa tem a 

receber dos clientes e a pagar 

aos fornecedores.  

Fluxo de Caixa Negativo (ano 0)  

* Fluxo de Caixa Negativo (ano  

1) 

Fluxo de Caixa de Investimento 
São todos os gastos para a  

compra de capitais. 

Fluxo de Caixa de Investimento  

Positivo (ano 1) * Fluxo de  

Caixa de Investimento (ano 0) 

Valor de Mercado 

Multiplicação da cotação de  

fechamento das ações, pela  

quantidade de ações da  

empresa. 

Valor de Mercado * Quantidade  

de Ações 

CAPEX 
É todo o montante investido em  

bens. 

Decrescimento do CAPEX (ano  

1) * Descrescimento do CAPEX  

(ano 0) 

Big Four 

Tamanho da empresa de  

auditoria, utiliza-se a variável  

binária onde, (1 = Big Four e 0  

= Compainhas não Big Four) . 

Tamanho da empresa de  

auditoria 

ROA Retorno sobre o ativo Lucro Operacional / Ativo Total 

Variáveis - logit 

São dividas a serem pagas até a  

próxima data. 
Endividamento Divida Total Bruta / Ativo Total 
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Não Paga 
(0) 

0,09 0,03 0,05 0,01 

Fluxo de Caixa Operacional Negativo 
(0) 

0,49 0,05 0,34 0,02 

Positivo (1) 0,07 0,01 0,02 0,00 

Fluxo de Caixa de 
Investimento 
 

Negativo 
(0) 

0,19 0,03 0,07 0,00 

Positivo (1) 0,37 0,03 0,28 0,02 

Crescimento CAPEX Positivo (1) 0,55 0,06 0,34 0,02 

Negativo 
(0) 

0,01 0,00 0,01 0,00 

 
                Na tabela 1, está inserido de forma geral todos os relatórios de auditoria 
independente emitidos ou não pela Big Four, entre os anos de 2010 a 2018.  
                Podemos observar nesta tabela 1, que uma empresa que não apresenta ressalva 
em seu relatório de auditoria emitido pela Big Four, tem maiores chances de pagar seus 
dividendos. Já quando uma empresa da Big Four emite um relatório de auditoria com 
ressalva. Está ressalva diminui as probabilidades das empresas pagarem seus dividendos. 
               Para tal afirmação, foram feitas estimativas que comprovaram estes achados. 
Onde foi constatado que para uma empresa pagar seus dividendos ela não poderá ter 
ressalvas nos anos anteriores. Supondo, que uma empresa A, obteve ressalvas em seus 
relatórios de auditoria nos anos 0 e 1, pode-se concluir que as chances dessa empresa ter 
ressalvas nos demais anos é maior. 
              O Fluxo de Caixa Operacional é definido pelas contas que se tem a receber 
(clientes) e o que vai pagar ao seu fornecedor, este Fluxo de Caixa Operacional deve ser 
equilibrado para que a companhia continue em atividade e não passe por problemas futuros. 
Assim a empresa não precisará vender bens ou adquirir empréstimos. O Fluxo de Caixa 
Operacional da tabela 1,mostra um desequilíbrio onde a empresa precisa vender seus bens 
para arcar com suas obrigações. A chance do Fluxo de Caixa Operacional da empresa ser 
negativo é maior quando ela não tem ressalva em seus relatórios e ainda se for emitido pela 
Big Four. 
               O Fluxo de Caixa de Investimento é constituído por tudo que se foi gasto e 
recebido, na compra e venda de ativos.  Na tabela 1, podemos observar que o impacto no 
Fluxo de Caixa de Investimento positivo é maior do que o impacto negativo, onde o impacto 
positivo maior se dá pelo fato da Auditoria feita pela Big Four, não gerar ressalva em seu 
relatório de auditoria. 
             Capex é tudo que se é gasto para a aquisição de bens de  capital de uma empresa. 
Exemplo: Investimento em máquinas ou prédios. Na tabela 1, vemos que o Capex é afetado 
pela auditoria positivamente tanto quando não existe a ressalva ou quando existe ressalva 
no relatório de auditoria emitidos pela Big Four.  
 
Tabela 2 – Variáveis das funções estatísticas. 

Variável ROA Endividamento Valor de Mercado 

Mínima - 0,94311 0,0000 8,811 

Lst. Qu. 0,03334 0,2104 13,660 

Mediana 0,07472 0,3407 14,825 

Mean 0,10179 0,3675 14,686 

3rd Qu. 0,12560 0,4838 15,750 

Máxima 28,06377 3,3213 19,756 
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Na tabela 2, contém dados das variáveis contábeis e financeiras, os dados coletados 
na B3 e na economática foram analisados pela estatística descritiva. As variáveis contábeis 
e financeiras analisadas não possuem distribuição normal, elas  sofrem muitas oscilações 
no decorrer do anos. Desta forma foi possível constatar que os relatórios emitidos pelas 
auditoria independente, não possuem relação significativa com a proporção das empresas 
de auditoria independente. Ou seja, as empresas que não pertencem ao grupo Big Four 
emitem mais relatórios de auditoria com ressalvas e de parágrafos de ênfase, se 
compararmos com os relatórios emitidos pelo grupo Big Four. 

Com a análise feita com estatística descritiva vemos que o relatório de auditoria não 
gera expectativa tão significativa quanto se esperava. Na tabela 2, o endividamento é 0,000 
este valor nós diz que o relatório não possui impacto direto, logo após seu emissão. De 
forma geral, as informações analisadas não demonstram diferenças entre elas. As 
informações se mantém em uma mesma perspectiva seja quando, o relatório de auditoria é 
emitido pela Big Four ou não, e quando o relatório apresenta  ressalva ou ênfase. 
 
Tabela 3 – Relação entre relatórios com ressalvas e indicadores contábeis e financeiros. 
logit (Ressalva) = ß0 + ß1*endividamento + ß2*dividendos + ß3*Fluxo de caixa operacional + 
ß4*Fluxo de caixa de investimento + ß5*Valor de mercado + ß6*Capex + ß7*Big4 + ß8*ROA  
Notas: VALOR DE MERCADO = Multiplicação da cotação de fechamento das ações, pela 
quantidade de ações da empresa; ROA = Retorno sobre o ativo; ENDIVIDAMENTO = São dividas a 
serem pagas até a próxima data; Big Four = Tamanho da empresa de auditoria, utiliza-se a variável 
binária onde, (1 = Big Four e 0 = Companhias não Big Four); DIVIDENDOS = É a distribuição dos 
lucros; FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL = É tudo o que a empresa tem a receber dos clientes e 
a pagar aos fornecedores; FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTO = São todos os gastos para a 
compra de capitais; CAPEX = É todo o montante investido em bens. 

Variáveis Modelo (1) Modelo (2) 
Valor de Mercado -0,031 

(0,048) 
0,970 

(0,048) 
ROA -0,137 

(0,326) 
1,097 

(0,215) 
Endividamento -0,201 

(0,283) 
0,818 

(0,283) 
Big4 0,480* 

(0,264) 
1,616* 

(0,264) 
Dividendos 0,093 

(0,215) 
1,097 

(0,215) 
Fluxo de Caixa 
Operacional 

-0,509 
(0,310) 

0,601 
(0,310) 

Fluxo de Caixa de 
Investimento 

0,685*** 
(0,190) 

1,983*** 
(0,190) 

CAPEX 0,138 
(0,449) 

1,148 
(0,449) 

Constante -0,891 
(0,727) 

0,410 
(0,727) 

Observações 990 990 
Log Likelihood - 637.318 - 637.318 
Akaike Inf. Crit. 1.292.636 1.292.636 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
 

O modelo logit será utilizado assim, cada variável será interpretada de forma 
diferente de acordo com suas características. O ROA refere-se a dos ativos, o quanto eles 
são rentáveis. O ROA de na analise é 1,097 este valor é positivo, confirmando que todas as 
empresas são rentáveis e não tem problemas em seus ativos. Caso aconteça uma 
eventualidade no mercado, as empresas tem como se manterem em atividade sem afetar 
seus lucros. 

Na tabela 3, o modelo 2 que representa as demonstrações financeiras demonstra 
que a variável da Big Four é 1,616 assumindo este valor pouco provável que as empresas 
tenham ressalvas em seus relatórios. Mostra que a Big Four emite menos relatórios de 
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auditoria com ressalva e parágrafos de ênfase, já as empresas não Big Four tendem a emitir 
mais, relatórios com ressalvas e com parágrafos de ênfase do que as que fazem parte da 
Big Four, mesmo levando em consideração a baixa representatividade dessas empresas. 
  
 
Gráfico 1: Empresas com e sem ressalvas e seus impactos. 

 
Fonte: Disposto pelo autor, a partir de dados retirados da B3. 
 

Neste gráfico podemos ver melhor a disposição da tabela 1. Onde os grupos  foram 
divididos como com ressalva e sem ressalva. Podemos analisar que, quase não a 
diferenças entre os impactos gerados pelo relatório de auditoria emitido com e sem 
ressalvas, sobre as demonstrações contábeis. Vemos no gráfico que o campo em azul 
quase não se sobressai do campo em vermelho. Ou seja, o impacto dos relatórios com 
ressalvas quase não afetam as empresas. 

Desta forma como as analises estão expostas, fica claro que as empresas de 
auditoria que fazem parte da Big Four, tem tolerância mas tolerância quanto as 
demonstrações contábeis e financeiras das empresas. 
 
Tabela 4: Empresas com parágrafos de ênfase e seus impactos. 
Nota: Fazem parte da Big4 as quatro maiores empresas de auditoria, que dominam o mercado de 
auditorias e consultoria. Empresas da Big4: Deloitte; Ernst & Young (EY); KPMG; Price water house 
Cooper (PwC).Entre parênteses são apresentados os valores atribuídos a cada dummy do modelo, 
conforme característica de interesse. 

  Sem ressalva Com ressalva 
  Big4 Não Big 

Four 
Big4 Não Big 

Four 

Dividendos Paga (1) 0,31 0,01 0,47 0,03 
Não Paga 

(0) 
0,05 0,01 0,08 0,03 

Fluxo de Caixa Operacional Negativo 0,35 0,02 0,48 0,05 
Positivo 0,02 0,00 0,06 0,01 

Fluxo de caixa de Negativo 0,08 0,00 0,18 0,03 
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Investimento Positivo 0,29 0,02 0,37 0,03 

Crescimento CAPEX Positivo 0,35 0,03 0,54 0,06 

Negativo 0,01 0,00 0,01 0,00 

  
Nesta tabela 4, estão inseridas somente as empresas que apresentaram ou não 

ressalvas em seus relatórios de auditoria independente em suas variáveis contábeis. Ainda 
na tabela 4, foram analisadas as empresas que obtiveram as seguintes informações em 
seus relatórios de auditoria independente, emitidos ou não pela Big Four: Demonstrações 
Financeiras, Continuidade Operacional, Notas explicativas e Recuperação judicial. 

Como é possível observar esses quatros tipos de características e seus relatórios 
sendo com ou sem ressalva, indicam que as empresas podem estar passando por situações 
não favoráveis para o mercado. Desta forma analisando a tabela 4, foi observado que 
empresas que tem relatórios de auditoria independente emitidos pela Big Four, tem menores 
chances de apresentarem ressalvas em seus relatórios. 

Em nossa análise, foi constatado que as empresas da B3 que contém  ressalvas por 
falta de distribuição e pagamento de dividendos no respectivo ano e que também não pagou 
dividendos no ano anterior, a chance delas continuarem tendo ressalvas nos próximos anos 
é maior e principalmente se as empresas forem auditadas por empresas Não Big Four . 

Está informação anterior se repete também com as analises do Fluxo de Caixa 
operacional, Fluxo de Caixa de Investimento e Decrescimento do CAPEX . Nota-se que este 
comportamento é repetitivo para os demais anos. 

A tabela 4 é semelhante a tabela 1, seus valores são quase iguais. O que irá mudar  
será a inversão dos fatores, onde na tabela 4 só foram analisamos os relatórios de auditoria 
que tinha informações contábeis (Demonstrações Financeiras, Continuidade Operacional, 
Notas explicativas e Recuperação judicial). 
 
Tabela 5 – Relação entre relatórios com parágrafos de ênfase e indicadores contábeis. 
logit (Ênfase) = ß0 + ß1*endividamento + ß2*dividendos + ß3*Fluxo de caixa operacional + ß4*Fluxo 
de caixa de investimento + ß5*Valor de mercado + ß6*Capex + ß7*Big4 + ß8*ROA  
Notas: VALOR DE MERCADO = Multiplicação da cotação de fechamento das ações, pela 
quantidade de ações da empresa; ROA = Retorno sobre o ativo; ENDIVIDAMENTO = São dividas a 
serem pagas até a próxima data; Big Four = Tamanho da empresa de auditoria, utiliza-se a variável 
binária onde, (1 = Big Four e 0 = Companhias não Big Four); DIVIDENDOS = É a distribuição dos 
lucros; FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL = É tudo o que a empresa tem a receber dos clientes e 
a pagar aos fornecedores; FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTO = São todos os gastos para a 
compra de capitais; CAPEX = É todo o montante investido em bens. 

Variáveis Modelo (1) Modelo (2) 
Valor de Mercado 0,031 

(0,049) 
1,032 

(0,049) 
ROA 0,445 

(0,611) 
1,560 

(0,611) 
Endividamento 0,251 

(0,283) 
1,285 

(0,283) 
Big4 0,525*** 

(0,262) 
0,591*** 

(0,262) 
Dividendos -0,206 

(0,217) 
0,814 

(0,217) 
Fluxo de Caixa 
Operacional 

0,615** 
(0,304) 

1,850** 
(0,304) 

Fluxo de Caixa de 
Investimento 

-0,611*** 
(0,187) 

0,543*** 
(0,187) 

CAPEX -0,257 
(0,443) 

0,773 
(0,443) 

Constante 0,793 
(0,724) 

2,210 
(0,724) 

Observações 990 990 
Log Likelihood - 643.632 - 643.632 
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Akaike Inf. Crit. 1.305.264 1.305.264 

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01 
 
Na tabela 5, estão expostos somente as análises das variáveis contábeis que, foram 

obtidas na B3.  Está tabela serve de comparativo para a tabela 1, onde temos as análises da 
variáveis contábeis e financeiras juntas. 

Ainda na tabela 5, foi observado que os valores sofrem alterações mas nenhuma da 
informações houveram mudanças drásticas. Em comparação com o ROA da tabela 1, a um 
aumento significativo Uma vez que as analises financeiras não fazem parte . 

O ROA foi de 1,560 nesta perspectiva o ROA se mostra que seus ativos são mais 
rentáveis na geração de receitas, quando comparado com a tabela 1. Caso a empresa 
venha a passar por situações difíceis, seu ativo total será rentável para pagar suas 
despesas. 

A Big Four  foi a característica que sofreu de mas alterações onde nesta tabela 1 
passou de 1,616 para 0,591 na tabela 5. Essa análise deixa claro que a Big Four tem mais 
chances de emitir relatórios de auditoria com ressalvas e de parágrafos de ênfase, quando 
se analisa somente as demonstrações contábeis. 
 
Gráfico 2: Analise de pareceres com ressalva e sem ressalva. 

 
               

Neste gráfico da tabela 2, observamos que o principal ponto que muda é o fato de 
que o relatório de auditoria independente emitido pela Big Four e acompanhado com 
ressalva trará mudanças nas características dos dados.  

Onde se observa que o relatório de auditoria com ressalva, apenas nos relatórios 
que contem informações contábeis (Demonstrações Financeiras, Continuidade Operacional, 
Notas explicativas e Recuperação judicial), é inversamente proporcional a tabela 1. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES  

 
O objetivo geral do estudo foi coletar os relatórios de auditoria independentes das 

empresas que fazem parte da B3 entre os anos de 2010 e 2018, foi também analisado os 
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impactos dos relatórios de auditoria independente, quando os mesmos estão 
acompanhados com ressalva ou de parágrafo de ênfase.  

O presente estudo atendeu todos os objetivos propostos, esclarecendo os motivos 
de relatórios emitidos com ressalva e com parágrafos de ênfase por parte da auditoria, 
analisando e descobrindo a impressão gerada nas demonstrações contábeis e financeiras, 
após a emissão dos relatórios. O trabalho deixa explícito que os relatórios não geram 
influência negativa nessas demonstrações e que a empresa de auditoria sendo Big Four, 
diminuem as chances dos relatórios estarem acompanhados de ressalvas e parágrafos de 
ênfase.  

Foi constatado nas análises das demonstrações contábeis e financeiras, que os 
relatórios emitidos pelas empresas de auditoria que fazem parte da Big Four, não 
apresentam impactos relevantes nas demonstrações contábeis e financeiras para as 
empresas, que contém relatórios com ressalvas ou parágrafos de ênfase. O presente estudo 
confirmou que o relatório de auditoria, é inversamente proporcional ao tamanho da empresa 
de auditoria independente. Desta forma quanto maior forem as empresas de auditorias 
independente que emitirá o relatório, menor será as chances dos relatórios virem 
acompanhados de uma ressalva ou de um parágrafo de ênfase. 

As empresas de auditoria que não fazem parte do seleto grupo da Big Four geram  
mais relatórios com ressalvas e de parágrafos de ênfase, do que as que fazem parte da Big 
Four. Não ficou claro na pesquisa por qual motivo isso acontece. Já que se esperava o 
resultado contrário, pelo fato de se esperar maior independência das grandes empresas de 
auditoria. 

Como sugestão para ampliar a pesquisa, sugere-se que se análise os outros cinco 
tipos de governança corporativa, para que seja feito um confronto sobre as pesquisas. 
Sugere-se também que leve em consideração o impacto de um relatório com ressalva, 
sobre os níveis de governança corporativa. É sugerido também, que o estudo se analise os 
impactos das notícias externas nas empresas da B3. 
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