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RESUMO 

A expectativa com a adoção das IFRS pelo Brasil é de melhora na qualidade da 

informação contábil a ser divulgada aos usuários. Contudo, algumas práticas contábeis 

podem permitir maior discricionariedade, podendo ser utilizada de modo a gerenciar as 

informações. Esse aspecto pode implicar em necessidade de maiores esforços dos 

auditores independentes, por indicarem possíveis riscos na validação das informações 

provenientes de tais práticas, consequentemente, aumentar o valor dos honorários 

cobrados. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi verificar a relação entre a adoção 

do conceito de valor justo, mediante cálculo do fluxo de caixa descontado, e a aplicação 

do cálculo de impairment com o valor pago aos serviços de auditoria. A pesquisa foi 

realizada em empresas brasileiras não financeiras de capital aberto, no período de 2010 

a 2014, utilizando teste de diferença de média e regressão com dados dispostos em 

painel. Os resultados indicaram haver uma relação significativa e positiva entre o valor 

dos honorários pagos à auditoria e a adoção do fluxo de caixa descontado e cálculo da 

perda por impairment, bem como confirmou a relação de alguns determinantes dos 

honorários de auditoria, como: o tamanho da empresa auditada, risco, complexidade, 

lucratividade, contratação de Big Four e adoção de práticas de governança corporativa. 



 
 

 

Deste modo a pesquisa contribui para uma reflexão do uso de práticas contábeis baseada 

em premissas subjetivas, capazes de impactar positivamente na utilidade das 

demonstrações contábeis, mas que, por outro lado, podem ser fatores determinantes de 

custos da informação na relação agente-principal. 

 

Palavras-chave: Honorários de auditoria; Valor Justo; Impairment; Informações 

Contábeis. 

 

Área Temática do evento (IC): Contabilidade para Usuários Externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


