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RESUMO 
O objetivo do estudo consiste em verificar a relação entre os honorários dos auditores 
independentes e a qualidade das informações financeiras nas empresas familiares e não 
familiares listadas na BM&FBovespa. A pesquisa caracteriza-se como descritiva, de 
levantamento e com abordagem quantitativa, em uma amostra de 134 empresas familiares e 
129 não familiares. O período de análise compreende os anos de 2009, 2010 e 2011, sendo os 
dados obtidos por meio do banco de dados Economática® e nos Formulários de Referência 
disponibilizados no sítio da BM&FBovespa. Utilizou-se como base o estudo de Mazzola 
(2012). A hipótese estabelecida é de que os auditores independentes cobram honorários mais 
baixos para as empresas familiares em relação às empresas não familiares, devido a maior 
qualidade das informações financeiras. Os achados da pesquisa indicam que a hipótese foi 
rejeitada por meio de teste de médias, mediana. O modelo de regressão também não 
apresentou fator explicativo significativo quanto a relação dos valores dos honorários de 
auditoria em relação às empresas familiares e não familiares. Este resultado diverge ao obtido 
no estudo de Mazzola (2012). 
 
Palavras-chave: Honorários de auditoria; Empresas familiares; Qualidade da informação 
financeira; Auditoria independente.  
 
Área temática: Contabilidade para Usuários Externos. 
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1 INTRODUÇÃO  
Muitas empresas no mundo são controladas por seus fundadores, ou por famílias dos 

fundadores e herdeiros, configurando desta forma o aspecto de empresas familiares, que 
representa a modalidade mais simples e antiga das organizações, aplicada tanto em empresas 
de capital aberto quanto de capital fechado (BURKART; PANUNZI; SHLEIFER, 2003).  

Para Mendes-da-Silva e Grzybovski (2006, p.47), a definição de empresa familiar 
concerne nos “negócios em que a propriedade e a gestão são de uma ou mais famílias, que 
sofrem a influência dela(s) na tomada de decisão e na qual existe a intenção de transferir a 
empresa (propriedade e gestão) para a próxima geração”.  

Diante do retrospecto das pesquisas relacionadas à investigação específica das 
empresas familiares, tem-se como foco a associação à relevância destas organizações no 
contexto econômico-social, assim como suas características particulares de estrutura, controle, 
cultura, desempenho, entre outros (MENDES-DA-SILVA; GRZYBOVSKI, 2006; 
DECHOW. GE 2006; ALI; TAI-YUAN; RADHAKRISHNA, 2007; JIRAPORN; DADALT, 
2007; CHEN; CHEN; CHENG, 2008; JAGGI; LEUNG; GUL, 2009; BEUREN; MULLER, 
2010; MARRA; MAZZOLA; PRENCIPE, 2011; SANTOS; CIA; CIA, 2011; MAZZOLA, 
2012). 

Uma das características específicas apresentadas na literatura, e à qual se atribui 
controversas evidências empíricas, trata da causalidade entre empresas familiares e a 
qualidade de suas informações financeira (MAZZOLA, 2012). O estudo de Dechow (2006) 
traz inferências de que as empresas familiares estão associadas a uma maior qualidade em 
seus resultados, ou seja, baixos índices de gerenciamento de resultado, e consequentemente, 
maior qualidade em suas demonstrações contábeis. Estes resultados, também se confirmaram 
no estudo de Ali; Tai-Yuan e Radhakrishna (2007), por meio dos indícios de menor 
propensão das empresas familiares gerenciarem resultados, maior persistência de lucro, 
divulgação ampla de informações, incluindo as negativas, o que sugere segundo os autores, 
uma maior qualidade de suas demonstrações contábeis.  

Sob esta perspectiva, Jiraporn e DaDalt (2007) atribuem o menor índice de 
gerenciamento de resultados nas empresas de controle familiar pelo fato destas possuírem 
estrutura de propriedade, com objetivos de longo prazo, além da reputação familiar que 
objetivam passar de geração para geração. 

De outra forma, Chen, Chen e Cheng (2008) partem do entendimento de que apesar de 
nas empresas familiares se ter um maior controle das informações, estas permanecem internas 
a organização, ou seja, as empresas familiares são menos propensas a divulgar informações 
contábeis, mostrando-se mais restritivas quanto à divulgação de informações ao público em 
geral. Este resultado, segundo Chen, Chen e Cheng (2008), pode trazer prejuízos aos níveis de 
transparência e consequentemente da qualidade das demonstrações contábeis.  

Outro resultado controverso quanto a qualidade das demonstrações contábeis de 
empresas familiares corresponde ao obtido por Santos, Cia e Cia (2011). Este estudo, 
desenvolvido com empresas brasileiras identificou que as empresas familiares tendem a 
gerenciar mais intensamente seus resultados quando comparada com as companhias não 
familiares pesquisadas.  

Sob esta lacuna encontrada na literatura na temática apresentada, pontua-se o estudo 
desenvolvido por Mazzola (2012), o qual se tem como base para o desenvolvimento do 
presente estudo. A pesquisa de Mazzola (2012) foi desenvolvida com 153 empresas familiares 
e 270 empresas não familiares listadas na BusinessWeek do S&P500 de 2003, utilizando-se 
dados do período de 2000 a 2006, para verificar se a qualidade da informação financeira varia 
entre empresas familiares e empresas não familiares por meio da análise de honorários de 
auditoria.   

A utilização da perspectiva dos honorários da auditoria independente perpassa a 
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justificativa de que o parecer da auditoria sobre as informações financeiras, atesta sua 
validade. Portanto, traz indicativos da qualidade destas informações, o que por hora reduz a 
assimetria informacional entre os agentes e, portanto, representa um custo para a organização 
(BECKER et al., 1998; BELL; LANDSMAN; SHACKELFORD, 2001; TRAPP, 2009).  

Diante do exposto, tem-se a seguinte questão problema norteadora deste estudo: Qual 
a relação entre o valor do honorário dos auditores independentes e a qualidade das 
informações financeiras nas empresas familiares e não familiares listadas na BM&FBovespa?  

Desta forma, o presente estudo objetiva verificar a relação entre os honorários dos 
auditores independentes e a qualidade das informações financeiras nas empresas familiares e 
não familiares listadas na BM&FBovespa.  

A contribuição da pesquisa consiste no direcionamento da compreensão quanto a 
lacuna de pesquisa identificada, que trata da qualidade das informações financeiras para 
empresas familiares e não familiares no contexto das empresas brasileiras, sob o aspecto dos 
honorários da auditoria independente. Além disso, é possível estabelecer um comparativo com 
o estudo de Mazzola (2012) verificando convergências ou divergências nos achados. 

O estudo estrutura-se em cinco tópicos, iniciando por esta introdução, na sequência 
aborda-se a fundamentação teórica, com a discussão da qualidade das informações financeiras 
e a auditoria independente, especificamente quanto aos honorários da auditoria. Também é 
tratado sobre empresas familiares e apresenta-se o estudo de Mazzola (2012) que serviu como 
base para este estudo. Adiante é apresentada a metodologia utilizada, seguida da análise dos 
resultados. Por fim, têm-se as conclusões do estudo com as referências que a sustentam.  

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Neste tópico apresentam-se os itens que integram a fundamentação teórica deste 
estudo, tendo em vista a sustentação da temática abordada, que perpassa a qualidade das 
informações financeiras e auditoria independente, empresas familiares e a descrição do estudo 
de Mazzola (2012) utilizado como referência de base neste artigo. 

 
2.1 Qualidade das informações financeiras e auditoria independente 

As demonstrações contábeis são úteis aos diversos agentes econômicos, interessados 
na situação econômica e financeira da empresa, pois, estas informações contribuem para que 
estes agentes tomem suas decisões no mercado (TRAPP, 2009). 

Lambert, Leuz e Verrecchia (2006) apontam que o aumento na qualidade da 
informação resulta na redução no custo de capital de uma empresa. Neste sentido, Paulo e 
Martins (2007) tratam como informação contábil de qualidade aquela apresentada de forma 
estruturada e que reflita a verdadeira situação da entidade, na qual o usuário pode se basear 
para a tomada de decisões. Para Antunes e Mendonça (2008) a qualidade na informação 
contábil reflete-se no grau de funcionalidade da contabilidade como mecanismo de 
impedimento da expropriação dos recursos.  

Ressalta-se que, um dos aspectos tratado na literatura, que leva a redução da qualidade 
é prática do gerenciamento de resultado, em função da assimetria informacional gerada entre 
o principal e o agente . Segundo Paulo e Leme (2009, p.29) esta uma é prática utilizada pela 
gestão para “interferir no processo de elaboração e evidenciação das informações contábeis, 
afetando as informações contábeis e a compreensão sobre a realidade econômica e financeira 
das empresas”.  

Como forma de mitigar a redução da qualidade da informação financeira, tem-se como 
possibilidade a utilização de mecanismos de proteção aos usuários, como a governança 
corporativa, a auditoria independente, visando transmitir maior segurança e transparência em 
suas atividades (ALMEIDA, 2010).  

Segundo Becker et al. (1998, p. 6) “a auditoria reduz a assimetria informacional 
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existente entre gestores e stakeholders ao permitir que as partes interessadas possam verificar 
a validade das demonstrações financeiras divulgadas”. Desta forma, a efetividade da auditoria 
está relacionada com sua capacidade de redução da assimetria informacional e dessa forma 
conter o gerenciamento de resultados por parte dos gestores. 

A fim de uma melhor gestão, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC 
(2009) destaca que as organizações devem ter suas demonstrações financeiras auditadas por 
auditor independente, cuja atribuição básica, pauta-se na verificação de que as demonstrações 
financeiras refletem de forma adequada a realidade da empresa. 

Pittmann e Fortin (2004) argumentam que as empresas acompanhadas por auditor 
independente tendem a apresentar uma maior credibilidade nas demonstrações financeiras aos 
seus usuários. Nesse contexto, DeAngelo (1981) enfatiza que a qualidade da auditoria 
depende do tamanho da empresa de auditoria, mesmo quando empresas apresentam 
capacidades tecnológicas semelhantes. 

O custo do esforço de auditoria, comumente chamado de honorários, deverá aumentar 
para empresas com qualidade de informação financeira precária, porque os auditores devem 
trabalhar mais horas para garantir que as demonstrações financeiras serão bem representadas 
(BELL; LANDSMAN; SHACKELFORD, 2001). O valor dos honorários de auditoria é 
definido por meio de fatores, como por exemplo, tipo de informações, o risco de litígio dos 
auditores, horas trabalhadas, entre outros (BELL; LANDSMAN; SHACKELFORD, 2001; 
CHOI et al., 2008; MAZZOLA, 2012). 

O risco de litígio depende da probabilidade de distorções nos relatórios financeiros, a 
probabilidade de que a auditoria não seria suficiente para detectar uma distorção, assim como 
a probabilidade em que o auditor deve incorrer em responsabilidade legal devido à falha de 
auditoria (CHOI et al., 2008). Em se tratando de empresas familiares, Mazzola (2012) destaca 
que os honorários de auditoria podem ser menores por causa do menor risco de litígio ou 
porque os auditores precisam fazer menores investimentos em horas de trabalho e equipe.  

Portanto, honorários de auditoria devem ser maiores para as empresas que são mais 
propensas a reapresentarem demonstrações financeiras, que possuem ressalvas nos pareceres 
de auditoria, pela baixa qualidade de seus relatórios financeiros e por apresentarem controles 
internos frágeis. Neste contexto, os auditores aumentam os honorários para cobrir possíveis 
despesas judiciais. Nas empresas familiares há uma preocupação com a imagem e o 
patrimônio familiar, o que as levam a ter ações que mitiguem fragilidades nos controles 
internos de modo que venha a prejudicar a imagem e o patrimônio da empresa. Com isso, os 
honorários de auditoria podem ser menores porque os auditores utilizam menos horas de 
trabalho para atingir um nível desejado de segurança (MAZZOLA, 2012). 

Choi et al. (2008) também pesquisaram sobre honorários de auditoria em 15 diferentes 
países e constataram que os honorários de auditoria sofrem reflexo pelo regime jurídico do 
país, bem como pelo tamanho da empresa de auditoria, ou seja, se a mesma é uma Big Four 
ou não Big Four.  

Outro aspecto tratado por Firth, Rui e Wu (2012) que pode refletir na qualidade da 
auditoria e, por consequência ter reflexos nas demonstrações financeiras, refere-se ao rodízio 
obrigatório da empresa de auditoria independente. Segundo os achados na pesquisa efetuada 
pelos autores, a qualidade da auditoria é afetada pelo rodízio obrigatório da mesma, sendo que 
são vários os fatores que influenciam os resultados, como por exemplo, a preocupação com os 
investidores, com o mercado acionário e o sistema legal (FIRTH; RUI; WU, 2012).  

Desta forma, aspectos relacionados com a auditoria independente, como o tamanho da 
empresa de auditoria, a presença de ressalvas ou não nos pareceres de auditoria, e 
recentemente o sistema de rodízio da empresa de auditoria, são apontados na literatura como 
pontos que trazem influência na qualidade da auditoria realizada, e por consequência, nas 
informações financeiras das empresas.  
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2.2 Empresas Familiares  
A propriedade familiar apresenta significativa participação em empresas de capital 

fechado e também nas empresas de capital aberto (BURKART; PANUNZI; SHLEIFER, 
2003). Donnelley (1967, p. 1), considera “familiar à empresa que tenha estado ligada a uma 
família pelo menos durante duas gerações”.  

Para Bernhoeft (1991, p. 35), “uma empresa familiar é aquela que tem sua origem e 
sua história vinculadas a uma família; ou ainda, aquela que mantém membros da família na 
administração dos negócios”. Para o autor uma das características mais relevantes na empresa 
familiar refere-se à importância que desempenha a confiança mútua entre os membros que 
integram a empresa. 

Prencipe, Markarian e Pozza (2008) entendem que empresas familiares são 
caracterizadas por uma estreita relação entre gestores e controladores da família. Em muitos 
casos os gestores são membros da família controladora ou ligados a ela por relações pessoais.  

Martin-Reyna e Duran-Encalada (2012) utilizam a classificação para empresas 
familiares em ampla, intermediária e restrita. Os autores explicam que a empresa é do tipo 
familiar ampla quando os familiares aprovam as principais estratégias empresariais, mesmo 
que eles não participam na sua formulação. A empresa familiar do tipo intermediária 
considera as empresas onde seus fundadores ou seus descendentes controlam a empresa nas 
decisões estratégicas, e possuem algum envolvimento direto na implementação dessas 
estratégias, ou seja, a família está diretamente envolvida na gestão, mas não de forma 
exclusiva. Finalmente, a empresa familiar restritiva é quando uma família tem o controle e a 
presença ativa na gestão por várias gerações, portanto, tem o envolvimento da família em 
diferentes níveis de gestão e com uma execução muito intensa (MARTIN-REYNA; DURAN-
ENCALADA, 2012). 

As empresas familiares são vistas positivamente no mercado empresarial por terem 
uma visão de longo prazo quanto aos investimentos e também por apresentar problemas 
reduzidos de agência (MARTIN-REYNA; DURAN-ENCALADA, 2012; MAZZOLA, 2012). 

Os problemas de agência originam-se segundo Jensen e Meckling (1976) dos conflitos 
de interesses entre proprietários e gestores. Ao se tratar de empresas familiares Setia-Atmaja, 
Tanewski, e Skully (2009) destacam que os conflitos de agência tendem a serem menores do 
que em empresas não familiares, visto que o controle e a gestão geralmente são efetuados pela 
família. Neste grupo de empresas, o problema de agência é caracterizado principalmente entre 
acionistas minoritários e majoritários (SILVEIRA, 2004). 

Mazzola (2012) destaca que o mercado é favorável às empresas familiares devido a 
estas apresentarem menor risco de informações, pois divulgam relatórios financeiros com 
qualidade superior as empresas não familiares.  

Ali; Tai-Yuan e Radhakrishna (2007) enfatizam que a qualidade dos relatórios 
financeiros e as práticas de divulgação são maiores para as empresas familiares devido o 
acompanhamento direto por parte do controle das famílias, pois têm conhecimento 
especializado sobre o ambiente de negócios e consequentemente tem-se uma manipulação dos 
relatórios financeiros reduzida. Os autores complementam que as empresas não familiares são 
mais propensas a gerenciar informações contábeis para maximizar sua remuneração, diferente 
das empresas familiares que são menos sujeitas a comportamentos mais oportunistas dos seus 
gestores. 

Jiraporn e DaDalt (2007) concluíram que as empresas de controle familiar tendem a 
gerenciar as informações em menor escala comparativamente aquelas não familiares, pelo 
fato destas possuírem estrutura de propriedade que objetiva o longo prazo, a perenidade do 
negócio, além da reputação familiar passada de geração para geração.  

 
 



 6 

2.3 Descrição do estudo de Mazzola (2012)  
Mazzola (2012) desenvolveu um estudo baseado na relação controversa identificada 

na literatura, entre a qualidade das informações financeiras e a estrutura de propriedade e 
controle, em específico, se as empresas são classificadas como familiares ou não familiares.  

O autor focou o estudo na perspectiva dos auditores independentes, cujo objetivo foi 
verificar se a qualidade da informação financeira varia entre empresas familiares e empresas 
não familiares por meio da análise de honorários de auditoria. Realizou, também, testes para 
diferenciar as explicações concorrentes para diferenças nos valores dos honorários, por meio 
da análise dos investimentos de auditoria e do risco de litígio, entre os dois conjuntos de 
empresas. 

A amostra do estudo teve por base a listagem da BusinessWeek do S&P 500 das 
empresas do ano de 2003, para classificação das empresas familiares e empresas não 
familiares. O período de análise abrangeu os anos de 2000 a 2006. Verificada a 
disponibilidade dos dados para o desenvolvimento da pesquisa, a amostra foi composta por 
153 empresas classificadas como empresas familiares e 270 empresas não familiares.  

Mazzola (2012) trabalhou com a hipótese central que a investigação dos valores dos 
honorários da auditoria independente é suscetível a fornecer insights distintivos sobre a 
avaliação da qualidade das informações financeiras entre empresas familiares e não 
familiares. As variáveis dependentes de cada modelo utilizados no estudo são apresentadas no 
Quadro 1, assim como, os respectivos resultados encontrados. 

 
Quadro 1 - Descrição das variáveis do estudo e seus resultados 

Variáveis  
Testadas 

 
Descrição 

 
Relação esperada 

 
Resultados 

Honorário de 
auditoria 
independente 

Variação entre os 
honorários de 
auditoria de empresas 
familiares e não 
familiares 

Se a qualidade da informação 
financeira é alta para as 
empresas familiares, os 
auditores devem cobrar 
honorários mais baixos de 
empresas familiares do que de 
empresas não familiares. A 
variável independente (se 
empresa familiar) deverá ser 
negativa e significativa. 

O coeficiente mostrou-se negativo 
e significativo. Após o controle 
dos fatores conhecidos por afetar 
os honorários de auditoria, tem-se 
que estes são 21% menor para as 
empresas familiares em 
comparação às empresas não 
familiares. 

Risco de 
litígio 

Variação na 
probabilidade de 
litígios entre 
empresas familiares e 
não familiares 

Se os auditores cobram 
honorários mais baixos porque 
as empresas familiares são 
menos propensas a reapresentar 
suas demonstrações financeiras 
que as empresas não familiares. 
A variável independente (se 
empresa familiar) deverá ser 
negativa e significativa. 

Nenhumas das medidas utilizadas 
para o risco de litígios foram 
estatística-mente significativas 
entre os dois grupos de empresas, 
mesmo no nível de 10% de 
significância.  

Tempo de 
auditoria 

Variação no tempo de 
apresentação do 
parecer da auditoria 
para as empresas 
familiares e não 
familiares 

Se a qualidade da informação 
financeira é alta para as 
empresas familiares, os 
investimentos por parte da 
empresa de auditoria, 
necessários para um 
determinado nível de segurança 
são menores. A variável 
independente (se empresa 
familiar) deverá ser negativa e 
significativa. 

O coeficiente mostrou-se negativo 
e significativo. Este resultado 
sugere que, em comparação com 
empresas não familiares os 
auditores demoram cerca de 5% a 
menos para completar o seu 
trabalho de auditoria para 
empresas familiares. 

Fonte: Mazzola (2012). 
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A análise do estudo pautou-se inicialmente na caracterização da amostra e panorama 
das informações analisadas entre os grupos (empresas familiares e não familiares), em que 
ressalta as médias, medianas, desvio-padrão, terceiro e primeiro quartil. Na sequência o autor 
realizou a análise univariada, entre os valores da auditoria independente e a caracterização das 
empresas quanto sua estrutura de propriedade e controle (empresa familiar/não familiar). 
Após, efetuou regressões múltiplas, objetivando controlar variáveis características das 
empresas analisadas como o tamanho, e variáveis características da auditoria independente, 
por exemplo, Big four.  

Além disso, o autor também realizou regressão logística, e linear para explicar os 
reflexos do risco de litígio e o tempo despendido na realização da auditoria, respectivamente, 
no valor dos honorários da auditoria independente.  

Desta forma, o estudo forneceu evidências de que as empresas familiares em 
comparação às empresas não familiares apresentam honorários de auditoria mais baixos; 
mesmo nível de risco de litígios; e um tempo de execução da auditoria mais baixo; tomando 
por base a qualidade das informações financeiras.  

Neste sentido, configura-se o interesse em verificar tal contexto em outro ambiente 
empresarial, no caso o brasileiro, possibilitando inferências em relação a estrutura de 
propriedade e a qualidade das informações financeiras na perspectiva dos honorários da 
auditoria independente.  
 
3 METODOLOGIA  

Para investigar a relação entre o valor de honorário dos auditores independentes e a 
qualidade da informação financeira nas empresas familiares e não familiares listadas na 
BM&FBovespa, utilizou-se como base as regressões referente ao valor dos honorários da 
auditoria independente, realizadas por Mazzola (2012). Os demais testes adicionais realizados 
pelo autor, no que se refere ao risco de litígio e tempo de realização da auditoria, não serão 
abordados no presente estudo. Desta forma, o presente estudo, caracteriza-se como uma 
pesquisa descritiva, documental, com abordagem quantitativa. 

 
3.1 População e amostra 

Utilizou-se no delineamento da amostra, o mesmo critério adotado por Mazzola 
(2012), que para classificação de empresa familiar, pautou-se no fato de que o fundador e/ou 
um descendente ocupar na empresa um cargo de gestão de topo, fazer parte do conselho, ou 
ainda ser um dos maiores acionistas. Esta informação foi verificada por meio do Formulário 
de Referência disponível no sítio da BM&FBovespa.  

A população parte do total de 344 empresas não financeiras listadas na 
BM&FBovespa em julho de 2012, no qual foram classificadas em 167 empresas familiares e 
177 não familiares. Após a coleta dos dados, verificou-se que algumas destas empresas não 
apresentavam informações no período em análise, o que determinou uma amostra de 134 
empresas familiares e 129 empresas não familiares.  

O período de análise compreende os anos de 2009, 2010 e 2011, no qual possibilitou 
um total de 402 observações para as empresas familiares e 387 observações de empresas não 
familiares. Destaca-se que a escolha deste período diverge ao utilizado por Mazzola (2000 a 
2006) em função da exigência de evidenciação do valor dos honorários de auditoria ter sido 
iniciada no contexto brasileiro a partir de 2009, por meio da Instrução CVM nº 480/09, que 
adotou um novo modelo de divulgação de informações, denominado Formulário de 
Referência. 

 
3.2 Coleta e análise dos dados 

Os dados necessários à consecução da pesquisa foram obtidos em duas fontes de 
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acordo com a disponibilidade e característica da informação, sendo a base de dados da 
Economática®, para os dados econômicos e financeiros e, o Formulário de Referência, para 
as informações relacionadas à auditoria independente. 

Os dados coletados foram tabulados e compilados em planilha eletrônica Microsoft 
Excel® e posteriormente calculados com a utilização do software SPSS versão 20.0. Para a 
análise dos dados utilizou-se a estatística descritiva, testes de médias e mediana e a regressão 
linear. 

 
3.3 Hipótese e variáveis da pesquisa 

No intuito de verificar a relação entre os honorários da auditoria independente e a 
qualidade das informações financeiras nas empresas familiares e não familiares, bem como 
possibilitar a comparação dos resultados ao estudo de Mazzola (2012), apresenta-se a 
descrição da hipótese do estudo, juntamente com o resultado esperado e as variáveis utilizadas 
para sua consecução alinhadas a Mazzola (2012). 

 
H1 Os auditores cobram honorários mais baixos para as empresas familiares em 

relação às empresas não familiares, devido a maior qualidade de suas informações financeiras.  
 
Espera-se concluir sobre esta hipótese que o valor dos honorários de auditoria será 

menor nas empresas familiares em relação às empresas não familiares, em função da maior 
qualidade das informações financeiras destas empresas. Para alcance da hipótese do estudo, 
utilizar-se-á o modelo de regressão desenvolvido por Mazzola (2012), exposto na Equação 1. 

 

 

 
 
As variáveis compreendidas no modelo classificam-se segundo o autor em variável 

dependente e independente. As variáveis independentes são também classificadas em 
variáveis de controle características da empresa e de controle voltadas as características da 
auditoria independente. De acordo com esta classificação, apresentam-se no Quadro 2 a 
descrição de cada uma das variáveis utilizadas. 
 
Quadro 2 - Variáveis do estudo 

Categoria Variáveis Descrição 
Dependente  Honorários de auditoria Valor monetário do honorário da auditoria independente.  

Independente 
 Empresa familiar ou não 

familiar 
Atribuído (1) para empresas familiares e (0) não 
familiares. 

 Tamanho  Logaritmo dos ativos totais. 
 Ativo circulante / ativo 

total  
Total do ativo circulante em relação ao total do ativo. 

 Ativo circulante / passivo 
circulante 

Relação entre ativo circulante e passivo circulante. 

 Alavancagem Relação entre a soma da dívida de longo prazo e curto 
prazo sobre os ativos totais.  

 Rentabilidade Relação entre o lucro operacional e o ativo total. 
  Prejuízo  Atribuído (1) prejuízo e (0) lucro. 
  Vendas ao exterior Proporção de vendas ao mercado externo nas vendas 

totais. 
  Setor Número de segmento industriais em que a empresa atua. 

 Segmento geográfico 
(países) 

Número de unidades da empresa. 

Independente 
de controle 
(empresa) 

 Setor regulamentado Atribuir (1) caso a empresa atue em um setor 
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regulamentado e (0) caso contrário.  
 (Fusão ou incorporação Atribuir (1) no caso de ter realizado fusão ou incorporação 

e (0) caso contrário.  
 Crescimento Percentual de aumento nas receitas no ano t1 – t0.  
 Descontinuidade Atribuir (1) quando a empresa informa operações 

descontínuas e itens extraordinários e (0) quando não 
consta tal menção. 

 Ano fiscal Atribuir (1) caso o ano fiscal da empresa for dezembro ou 
janeiro e (0) se período diferente destes. 

  Gerenciamento de 
resultados 

Acréscimos totais para os ativos totais do ano onde o 
accruals total é medido utilizando o Modelo de Jones 
(1991).  

 Big Four Atribuído (1) se a empresa de auditoria é uma Big four e 
(0) se não Big four. 

 Parecer de auditoria Atribuído (1) parecer sem ressalvas e (0) com ressalvas; 
 Troca da empresa de 

auditoria  
Atribuir (1) se houver mudança da empresa de auditoria 
independente e (0) se permanece a mesma empresa. 

 Auditor especialista Quota de mercado (setorial) do auditor com base nas 
vendas dos clientes. Exemplo: (somas das vendas dos 
clientes da Ernst & Young do setor X / pela soma das 
vendas totais dos clientes da Ernst & Young). 

 
Independente 
de controle 
(auditoria 

independente) 

 Tempo de permanência 
da empresa de auditoria 

Número de anos de trabalho da empresa de auditoria na 
empresa. 

Fonte: Adaptado de Mazzola (2012). 
 
Utilizou-se no modelo de regressão variáveis dummy para os anos analisados, em que 

se atribui 1 se a observação é para um determinado ano e caso contrário, 0. Estas dummys tem 
como atribuição controlar os efeitos de cada ano.  

Destaca-se que embora utilizado como base o estudo de Mazzola (2012) para o 
alcance do objetivo proposto neste estudo delimitou-se apenas a variável honorários da 
auditoria. As razões para esta delimitação circundam o enfoque da centralidade da variável 
honorários da auditoria exposto por Mazzola (2012) de que a qualidade da informação 
financeira é maior nas empresas familiares e que, devido a isto, os auditores devem cobrar 
honorários menores para as empresas familiares do que para as empresas não familiares. 
Assim como também em função da indisponibilidade de algumas informações requeridas 
pelas variáveis litígio e investimento.  

Outra delimitação do presente estudo, comparativamente a Mazzola (2012), refere-se à 
não utilização de algumas variáveis no modelo de regressão, como inventário, H-index; 
mercado de ações, atualização monetária, eficácia dos controles internos e fraqueza dos 
controles internos. O motivo para a não utilização destas variáveis pautou-se basicamente pela 
dificuldade de obtenção destes dados na amostra pesquisada, o que traria uma expressiva 
redução da amostra. Outra razão caracteriza-se pela não aplicabilidade às empresas 
brasileiras, por exemplo, a emissão de um parecer de auditoria específico que ateste os 
controles internos.  

 
4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este tópico do estudo destina-se a apresentação dos achados da pesquisa. Inicialmente, 
faz-se a caracterização da amostra pesquisa. Na sequência apresentam-se as diferenças entre 
as empresas familiares e não familiares, principalmente no que se refere ao valor dos 
honorários de auditoria. Por fim, analisa-se o modelo explicativo do estudo.  
 
4.1 Caracterização da amostra e análise descritiva dos dados 

Os dados revelam que o valor médio dos honorários de auditoria, tratada como 
variável dependente do estudo é de R$ 1,053 milhões, com a mediana em torno do montante 
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de R$ 366 mil. Estes valores demonstram uma grande dispersão entre os valores, que é 
confirmada pelo desvio-padrão de 2.404 milhões. Cabe aqui um destaque ao porte das 
empresas, visto por exemplo, o valor dos honorários de auditoria pagos em 2011 pela empresa 
Petrobras de R$ 28.984.131,35, enquanto que a empresa Equatorial efetuou um pagamento de 
R$ 14.000,00 para o mesmo período. Esta variação dada em função do porte das empresas 
analisadas mantém-se também para outras variáveis, como total de ativos e total das receitas.  

Devido a variabilidade do tamanho das empresas, calculou-se a relação dos honorários 
da auditoria com o ativo total e as receitas operacionais. A proporção de honorários em 
relação ao ativo e as receitas é de 0,04% e 0,03%, respectivamente.  

Constata-se também que a média do ativo circulante representa 37,16% da média do 
ativo total das empresas dessa amostra, identificando-se que as mesmas têm boa relação de 
ativos disponíveis. Verificando-se o ativo circulante em comparação ao passivo circulante as 
empresas têm tem disponível R$ 1,73 para cada R$ 1,00 de dívida. A alavancagem tratada 
pela relação da dívida de longo e curto prazo sobre os os ativos totais, destaca-se a análise por 
meio da mediana de 17,35%, pois a média em 83,6% mostrou-se influenciada por casos de 
empresas com altos índices de endividamento.  

A variável rentabilidade apresentou uma média negativa de -5,3453, mas com uma 
mediana positiva, visto que, na amostra algumas tiveram muita oscilação na rentabilidade. A 
variável crescimento nas vendas, demonstra que as empresas tiveram um crescimento 
considerável, sendo que a mediana ficou em 86%. A variável setor demonstra que as 
empresas atuam em mais que um segmento industrial, em média 1,67 por empresa. 
Constatou-se que as empresas atuam em mais de um país, na média 2,32 segmentos 
geográficos, o que indica uma concentração. Verifica-se ainda que as empresas exportam 
pouco, com uma média de exportação de 4,89% em relação às vendas totais das empresas 
analisadas.  

Nos achados da pesquisa quanto ao item fusão e incorporações verifica-se que no 
período somente 2,28% das empresas inserem-se em um processo de incorporação ou fusão. 
A variável descontinuidade apresentou-se com somente 0,38% das empresas observadas. A 
variável prejuízo apresentou a realizada de 19,77% da amostra, e 15,20% das empresas atuam 
em mercados, predominância do setor de Energia Elétrica.   

Quanto as variáveis relacionadas a auditoria, o parecer da auditoria foi verificado 
quanto a apresentação ou não de ressalvas, constatando-se que a maioria das empresas não 
possuem ressalvas no parecer. O item auditor especialista indica o nível de especialização dos 
auditores em setores específicos do mercado, identificou-se na amostra pesquisada que as 
empresas de auditoria concentram a média de 22,23% de sua atividade em um setor 
específico, o que indica baixa concentração e especialização.  Constata-se que não há troca 
frequente das empresas de auditoria, visto que esta variável apresentou somente 8,74% e 
ainda, a maioria das empresas são auditadas pelas Big Four (KPMG, Deloitte, Ernest & 
Young, PricewaterhouseCoopers) com 77,31%. O tempo médio de atuação do auditor (o ano 
de contratação até 2011) é de 4,52 anos, que fica dentro dos 5 anos para o rodízio dos 
auditores conforme preceitua o artigo 31 da Instrução CVM nº 308/99. Desta forma os dados 
ressaltam as características das empresas brasileiras constantes na amostra no que se referem 
as variáveis utilizadas no modelo de Mazzola (2012), independente de se tratar de empresas 
familiares ou não.  

 
4.2 Honorários de auditoria em empresas familiares e não familiares  

Caracterizada a amostra do estudo e descritas às respectivas variáveis analisadas, 
realiza-se na sequência um teste de médias para verificação da diferença entre os valores de 
honorários da auditoria nos dois grupos analisados, empresas familiares e empresas não 
familiares. Estes resultados são apresentados na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Teste de Médias - Honorário de auditoria em empresas familiares e não familiares 
 Empresas não 

familiares 
Empresas 
familiares 

 
Diferenças 

 
Teste -t 

 
Sig. 

Empresas 129 134 - - - 
Observações 387 402 - - - 
Honorário de Auditoria (R$ mil) 1.176.525,45 935.305,55 -241.219,90 -1,410 0,030 
Ativos Totais (R$ mil) 11.907.510,84 4.829.866,84 -7.077.644,00 -2,836 0,000 
Total Receitas (R$ mil) 5.320.896,20 3.365.759,54 -1.955.136,65 -1,785 0,021 
Honorários/Ativo  (%) 0,5078 0,4742 -0,0336 -0,416 0,026 
Honorários/Receita  (%) 1,5031 5,82438 4,32128 1,326 0,036 
* Coeficiente de Significância de 5%. 

Fontes: Dados da pesquisa. 
Verifica-se que os honorários médios de auditoria, pagos nas empresas familiares foi 

de R$ 935.305,55 no qual demonstra uma diferença de R$ 241.219,90 inferior aos honorários 
pagos para empresas não familiares. Constata-se também que esta diferença de valores entre 
empresas familiares e não familiares se mantém quando comparadas a estrutura de ativos e 
receitas. Demonstrando que as empresas não familiares possuem uma estrutura maior, assim 
como também apresentam índices superiores de receitas ambos significativos no teste de 
médias. Conforme Mazzola (2012) o tamanho da empresa explica 80% da variação no valor 
do honorário de auditoria. Neste sentido efetuaram-se cálculos que relacionam o valor dos 
honorários de auditoria e do porte das empresas. 

Ao se calcular o valor dos honorários sobre o montante de ativos e receitas verificou-
se que as empresas não familiares apresentam um índice de 0,05078 na relação honorário da 
auditoria sobre ativo, enquanto se tem 0,04742 nas empresas familiares, que revela que 
empresas familiares pagam valores menores de honorários em relação ao seu ativo, do que 
empresas não familiares.  

No entanto, a relação entre o honorário da auditoria e o valor total das receitas não 
acompanha o resultado dos honorários de auditoria sobre o total dos ativos. Verificou-se que 
as empresas não familiares apresentam um índice inferior ao obtido nas empresas familiares. 
Desta forma, o teste de médias indica que há diferença significativa a 5% quanto ao valor de 
honorários de auditoria entre as empresas familiares e não familiares. 

Este resultado converge ao obtido no estudo de Mazzola (2012) em que se constatou 
que os honorários de auditoria para as empresas não familiares são 72% mais elevados do que 
os cobrados para empresas familiares, cuja significância alcançou os 99% de confiabilidade. 
No que se refere ao ativo, as receitas e a relação dos honorários sobre o ativo, mantém 
convergência com Mazzola (2012). Desta perspectiva, aceita-se a hipótese de que empresas 
familiares paguem valores inferiores de honorários em relação às empresas não familiares.  

Neste sentido realizou-se também o teste de mediana, no intuito de auxiliar para a 
aceitação ou rejeição da hipótese do estudo. Este teste realizado ao nível de 95% dos 
resultados, tem seus resultados apresentados na Tabela 2. 
Tabela 2 – Teste de Medianas - Honorário de auditoria em empresas familiares e não familiares 
Número de Observações = 789 Empresas não 

familiares 
Empresas 
familiares 

Sig.  

> Mediana 194 200 Valor dos Honorários 
<=Mediana 193 202 

0,972 

> Mediana 228 166 Ativo 
<=Mediana 159 236 

0,000 

> Mediana 218 176 Receitas 
<=Mediana 169 226 

0,001 

> Mediana 165 229 Honorários/Ativo 
<=Mediana 222 173 

0,000 

> Mediana 178 216 Honorários/Receita 
<=Mediana 209 186 

0,036 

Fontes: Dados da pesquisa. 
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Conforme apresentado na Tabela 2, identifica-se pela mediana que as empresas não 
familiares apresentam valores de honorários de auditoria maiores que as empresas familiares, 
no entanto, esse resultado não é significante, pois a variação entre os grupos é muito pequena. 
Quanto a estrutura das empresas, mantém-se os resultados identificados no teste de médias, 
indicando que as empresas não familiares apresentam uma estrutura superior às empresas 
familiares.  

No que se refere a relação entre os honorários e o ativo, e os honorários e a receita, 
identificou-se que as empresas familiares apresentam índices maiores que a mediana, em 
comparação as empresas não familiares, com significância de 5%. Este achado rejeita a 
hipótese do estudo de que os auditores cobram honorários mais baixos para as empresas 
familiares em relação às empresas não familiares. Neste sentido, busca se caracterizar este 
resultado a partir do poder explicativo das variáveis analisadas no estudo.  

 
4.3 Análise da regressão linear múltipla  

Assim como no estudo de Mazzola (2012) realizou-se a regressão linear múltipla para 
verificar o poder explicativo do modelo, bem como as variáveis que apresentam maior 
inferência estatística nesta relação. A Tabela 3 apresenta os valores obtidos para o modelo 
analisado.  
Tabela 3 – Poder explicativo relacionado do modelo utilizado (Equação 1) 
 R R² R² Ajustado F Sig. 
Modelo 59,2% 35,1% 33,2% 18,78 0,000 
* Coeficiente de Significância de 5%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Os resultados do cálculo Anova confirmam a significância do modelo a 5%. Os 

resultados demonstram que o modelo possui uma capacidade explicativa das variáveis 
utilizadas na relação analisada em 35,1%. Os valores obtidos quanto ao poder explicativo de 
cada variável encontram-se na Tabela 4.  
Tabela 4 – Regressão da Diferença entre Honorário de Auditoria Empresas Familiares e Não Familiares 
Variáveis Coeficiente t Sig. 
No de observações 789 
Constante - -11,554 0,000 

 Empresa familiar ou não familiar -0,050 -1,511 0,131 
 Tamanho 0,642 16,856 0,000 
 Ativo circulante / ativo total -0,035 -0,810 0,418 
 Ativo circulante / passivo circulante 0,000 0,001 0,999 
 Alavancagem -0,401 -1,273 0,203 
 Rentabilidade 0,198 1,782 0,075 
 Prejuízo  0,080 2,420 0,016 
 Setor -0,026 -0,831 0,406 

 Segmento geográfico 0,015 0,478 0,633 
 Setor regulamentado -0,229 -6,905 0,000 
 (Fusão ou incorporação 0,010 0,332 0,740 
 Crescimento -0,013 -0,379 0,705 
 Descontinuidade -0,028 -0,720 0,472 
 Ano fiscal -0,025 -0,827 0,409 
 Gerenciamento de resultados -0,673 -1,817 0,070 
Big Four 0,111 2,272 0,023 
Parecer de auditoria 0,010 0,315 0,753 
 Troca da empresa de auditoria  0,006 0,196 0,845 
Auditor especialista 0,207 4,605 0,000 
Tempo de permanência da empresa de auditoria 0,035 1,011 0,312 

* Coeficiente de Significância de 5%. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os testes de média e mediana realizados levam à rejeição da hipótese de que os 
auditores cobram honorários mais baixos para as empresas familiares em relação às empresas 
não familiares, assumindo à maior qualidade de seus relatórios financeiros. Neste sentido, 
apresentam-se na Tabela 4, as variáveis que melhor explicam o valor dos honorários de 
auditoria nas empresas brasileiras.  

Verifica-se na Tabela 4, que a variável  empresa familiar ou não familiar apresentou 
um coeficiente negativo (-0,050), que portanto, infere-se que para a amostra analisada o valor 
dos honorários de auditoria mostra-se inferior para as empresas não familiares do que para as 
empresas familiares. No entanto, esta relação não é significativa. Este resultado apresenta-se 
convergente com o apresentado pelo teste de média e mediana. 

A análise do conjunto de variáveis independentes de controle correspondentes às 
características das empresas revela que os fatores que mais explicam o modelo e o resultado 
obtido, são respectivamente o Tamanho (0,642), Prejuízo (0,080), Setor regulamentado (-
0,229). Verifica-se desta forma que o tamanho da empresa impacta significativamente e 
positivamente o valor dos honorários. Por outro lado, a variável regulamentação apresenta-se 
negativa, ou seja, o fato da empresa pertencer a um setor regulamentado trará indícios de 
honorários inferiores aos de empresas regulamentadas.  

As variáveis Rentabilidade e Gerenciamento de resultados demonstraram significância 
a 10%, e possuem o poder explicativo quanto a relação entre os honorários de auditoria de 
0,198 e -0,673 respectivamente. Destaca-se, que para a amostra pesquisada o valor 
Gerenciamento de resultados apresenta um efeito negativo no valor dos honorários de 
auditoria, ou seja, tende a reduzir o montante. Este resultado diverge do obtido por Mazzola 
(2012). 

O outro grupo de variáveis independentes de controle, porém relacionadas a empresa 
de auditoria, aponta que as variáveis Big Four (0,111), e Auditor especialista (0,207), 
apresentam coeficientes positivos e significantes a 5%, constatando-se que a qualidade das 
informações financeiras indicadas pela análise por parte das empresas de maior porte de 
auditoria (DEANGELO, 1981), empresas estas especializadas em determinado setor de 
atuação (MAZZOLA, 2012), reflete-se em valores maiores de honorários de auditoria nas 
empresas analisadas. As variáveis referentes à Troca da empresa de auditoria e ao Parecer da 
auditoria, apresentaram coeficientes positivos, no entanto, não explicam esta relação de forma 
significativa no modelo.  

Em síntese, verifica-se que o valor dos honorários de auditoria nas empresas 
brasileiras listadas na BM&FBovespa sofre influência pelo seu tamanho, regulação e a 
presença de resultados econômicos negativos, variáveis estas que podem guardar relação ao 
volume de trabalhos realizados pela auditoria e pela rigidez das práticas contábeis a serem 
seguidas. 

Também se aponta o fator explicativo das variáveis que tratam da contratação de uma 
empresa de auditoria Big Four e pela especialização destas empresas de auditoria, que trazem 
inferências da configuração do mercado acionário brasileiro, em específico no que tange à 
auditoria independente.  

Estabelecendo um comparativo ao estudo de Mazzola (2012), destaca-se que se 
verificou poder explicativo significativo aos níveis de confiabilidade de 1%, 5% e 10% à 
praticamente todas as variáveis analisadas, exceto Bigfour, Mudança do Auditor e Posse do 
Auditor. O resultado de Mazzola (2012) confirma a hipótese que empresas familiares pagam 
valor inferiores de honorários de auditoria em relação as empresas não familiares em virtude 
da qualidade das informações financeiras. Destaca-se em seus resultados que empresas 
familiares apresentam valores inferiores em torno de 21% em relação as empresas não 
familiares, no que se refere ao valor pago de honorários de auditoria independente. 

Estas constatações verificadas no estudo de Mazzola (2012), não foram identificadas 
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no presente estudo que se aplicou às empresas da BM&FBovespa, em que a hipótese foi 
rejeitada por meio do teste de médias, medianas e no modelo de regressão, que não apresentou 
fator explicativo significativo quanto a relação dos valores dos honorários de auditoria em 
relação as empresas familiares e não familiares.  

Quanto ao pressuposto de Mazzola (2012) que o valor de honorários menor cobrados 
das empresas familiares em relação às empresas não familiares, dá-se em virtude da maior 
qualidade de suas informações contábeis, identificou-se resultados divergentes. Os achados do 
presente estudo divergem dos obtidos por Mazzola (2012) quando, por exemplo, indicam que 
a prática de gerenciamento de resultado nas empresas analisadas impacta negativamente no 
valor dos honorários de auditoria, ou seja, diminuindo-os.  

Neste sentido, destacam-se as características distintas da amostra analisada no estudo 
de Mazzola (2012) da investigada no presente estudo. Principalmente no que se refere ao 
desenvolvimento do mercado acionário, haja vista que implantação do Formulário de 
Referência, que aproxima as regras brasileiras aos padrões recomendados internacionalmente 
no mercado de valores ocorreu apenas em 2009, por meio da Instrução CVM nº 480/09.  

Verifica-se, portanto, que no Brasil os valores pagos de honorários de auditoria não se 
distinguem significativamente entre empresas familiares e não familiares. Ressalta-se, que a 
explicação destes honorários, podem ocorrem por outros fatores, como o volume e 
características do trabalho a ser desenvolvido e nas próprias relações comerciais entre 
empresas auditadas e empresas de auditoria, do que especificamente em função da qualidade 
assumida de suas informações contábeis, como é pressuposto por Mazzola (2012).  

 
5 CONCLUSÕES 

Este estudo teve por objetivo verificar a relação entre os honorários dos auditores 
independentes e a qualidade das informações financeiras nas empresas familiares e não 
familiares listadas na BM&FBovespa. A pesquisa caracterizou-se como descritiva, de 
levantamento e com abordagem quantitativa, em uma amostra de 134 empresas familiares e 
129 não familiares.  

A análise compreende os períodos de 2009, 2010 e 2011, e o total de 402 observações 
para as empresas familiares e 387 observações de empresas não familiares, sendo utilizada 
como base o modelo de regressão realizada por Mazzola (2012).  

Os resultados encontrados na pesquisa evidenciam que em média as empresas 
brasileiras investigadas listadas na BM&FBovespa pesquisadas investem R$ 1.053,6 milhões 
em honorários de auditoria. Quanto aos honorários médios pagos pelas empresas familiares, 
verificou-se que estes foram R$ 241.219,90 inferiores aos pagos por empresas não familiares. 

Os achados da pesquisa indicam que a diferença de honorários das empresas familiares 
e não familiares, variam conforme sua estrutura de ativos e receitas, visto que as empresas não 
familiares possuem uma estrutura maior, assim como, apresentam índices superiores de 
receitas, ambos significativos no teste de médias e mediana.  

Ao verificar a relação entre os honorários da auditoria e o valor total das receitas, 
constatou-se que as empresas não familiares apresentam um índice inferior ao obtido pelas 
empresas familiares. Desta forma, rejeita-se a hipótese que indica que empresas familiares 
paguem valores inferiores de honorários em relação às empresas não familiares. Este 
resultado diverge ao obtido no estudo de Mazzola (2012). 

Verificou-se que o modelo replicado às empresas brasileiras apresentou um coeficiente 
explicativo significativo a 5%, cujas variáveis capazes de explicar o valor dos honorários da 
auditoria foram: Tamanho, Prejuízo, Setores regulamentados, Rentabilidade e Gerenciamento 
de resultados, empresa Big Four e Auditor especialista. 

A variável Empresa Familiar que indica a relação apresentada por Mazzola (2012), no 
entanto, não apresentou significância no modelo, confirmando a rejeição da hipótese do 
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estudo para a amostra analisada. Destaca-se como possível justificativa a este achado, as 
diferenças entre as amostras analisadas e no que se refere ao desenvolvimento do mercado 
acionário e demais configurações da amostra brasileira em relação à amostra analisada por 
Mazzola (2012).  
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