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RESUMO 

A existência da auditoria independente se associa ao objetivo de garantir a confiabilidade nas 

informações financeiras divulgadas ao mercado. Apesar dos incentivos para a prestação de um 

serviço de auditoria de qualidade, notadamente o risco de litígio e o reputacional, a relação 

comercial existente entre a firma de auditoria e a empresa auditada pode ensejar conflitos de 

interesse que, em última instância podem culminar na perda da independência da firma de 

auditoria em favor do cliente. Nesse contexto, o valor dos honorários cobrados pelas firmas 

assume importância central na discussão sobre a qualidade do serviço prestado pelo auditor. 

Com base nesses aspectos, o presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre a 

presença de honorários de auditoria anormais e a prática de gerenciamento de resultados por 

parte da auditada. Para tanto, fez-se necessário a determinação de um modelo de precificação 

dos honorários de auditoria, com o intuito de especificar os aspectos considerados normais na 

precificação e adicionar a variável representativa do módulo dos accruals discricionários com 

vistas a apurar a relação desta com os honorários pagos. Com relação ao gerenciamento de 

resultados, foi utilizado o modelo de Jones (1991) modificado por Dechow et al. (1995). Essa 

pesquisa contou com dados de 240 empresas não financeiras de capital aberto, no período entre 

2009 e 2015. De forma geral, os resultados apurados indicam que, no contexto do mercado de 

capitais brasileiro, os elevados honorários de auditoria implicam em maior esforço da firma na 

prestação do serviço, culminando em uma melhor qualidade deste. 

 

Palavras-chave: Qualidade da auditoria; Honorários de Auditoria; Gerenciamento de 

Resultados. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

1. INTRODUÇÃO 

A contabilidade é um importante instrumento de comunicação entre os gestores das 

empresas e seus interessados (atuais e potenciais investidores, dentre outros), a partir de padrões 

definidos pelos órgãos. Essa comunicação tem o potencial de promover uma alocação eficiente 

dos recursos no mercado, pois a divulgação de informações contábeis ajuda os investidores a 

escolherem as empresas com a melhor performance (Healy & Wahlen, 1999). 

Estudos que abordam as relações entre os usuários e os produtores das informações 

contábeis se baseiam na Teoria da Agência (Agency Theory), que tem sido adotada em 

pesquisas contábeis a partir da década de 1970 e suas raízes, segundo Subramaniam (2006), 
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estão na literatura da economia da informação. A importância dessa teoria reside na premissa 

baseada na perspectiva da relação entre principal e agente, como forma de entender os processos 

organizacionais. Jensen e Meckling (1976) interpretaram essa relação principal/agente como 

sendo um contrato no qual o principal – que pode ser representado por uma ou mais pessoas – 

contrata o agente para realizar alguma tarefa em seu favor, envolvendo a delegação de 

autoridade para tomadas de decisão por este. Com base nessa visão, e no contexto 

organizacional, os acionistas – ou os proprietários da entidade – representam o principal e os 

gestores representam o agente, pois estes tomam decisões dentro da organização em nome dos 

proprietários. 

A eficiência da relação entre principal e agente depende especialmente de alguns 

fatores: comportamento individualista e oportunista das partes envolvidas; e da completude e 

nível de incerteza das informações transmitidas. Como destacam Arnold e de Lange (2004), os 

problemas induzidos pelos fatores de eficiência da relação contratual podem produzir perdas 

para ambas as partes e, por conseguinte, há uma grande motivação em minimizar os custos de 

agência. Nessa perspectiva, Thomas e Henke (1986) afirmam que os auditores independentes 

têm a capacidade de suprir a necessidade de verificação das informações divulgadas com uma 

melhor relação custo/benefício, pois, caso o usuário procedesse à avaliação por conta própria, 

em muitos casos não seria praticável, tanto pelo tempo, quanto pela habilidade exigida. 

Apesar da importância da auditoria na confiabilidade das informações contábeis, um 

aspecto de grande relevância para a discussão é a relação comercial existente entre a firma de 

auditoria e a empresa auditada, representada pelos honorários de auditoria, o que pode ensejar 

conflitos de interesse para aquela e comprometer a qualidade da auditoria. Essa relação, aliada 

aos escândalos corporativos ocorridos, principalmente a partir dos anos 2000 – como os casos 

da Enron, WorldCom, Tyco, dentre outros – tem levado os reguladores e pesquisadores a 

discutir os possíveis conflitos de interesse inerentes aos honorários cobrados pela auditoria e 

buscar soluções para os problemas que podem decorrer deste conflito. 

Como destacado por Choi, Kim, e Zang (2010), alguns trabalhos evidenciaram que 

honorários anormais positivos, que são representados pelos resíduos dos modelos de 

precificação, se relacionam positivamente ao maior nível de accruals discricionários, que 

representam uma proxy para a prática de gerenciamento de resultados pelas empresas. Essa 

relação pode implicar na perda da independência pela firma de auditoria, pois esta tende a 

permitir maior intervenção e discussão da empresa auditada nos processos e conclusões 

alcançadas por ela (Eshleman & Guo, 2014). 

Tendo em vista esses argumentos, notadamente os que se referem aos possíveis conflitos 

de interesse inerentes à relação entre o auditor e o gestor da empresa, o presente estudo tem 

como objetivo verificar se, no âmbito do mercado de capitais brasileiro, há associação entre a 

remuneração anormal do auditor e a prática de gerenciamento de resultados por parte do cliente. 

Para esse fim, são realizados testes com dados de 240 empresas não financeiras, no período de 

2009 a 2015. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.Precificação dos Serviços de Auditoria 

Conforme destacado por Santos e Grateron (2003), o desenvolvimento da função de 

auditoria se deu, em grande medida, pela necessidade crescente de informações por parte dos 

usuários das informações contábeis. Apesar da importância da auditoria na confiabilidade das 

informações contábeis, a relação comercial existente entre a firma de auditoria e a empresa 

auditada, materializada no valor dos honorários cobrados, pode ensejar conflitos de interesse 



 

 

entre as partes e culminar na perda da independência da firma de auditoria, comprometendo a 

qualidade do serviço prestado. Nesse sentido, diversos estudos têm tratado do tema de 

precificação dos honorários de auditoria e esta seção busca sintetizar os principais achados 

nesse campo. 

A precificação dos honorários de auditoria é um processo complexo, pois envolve 

diversos aspectos que devem ser levados em consideração pelo auditor independente, tais como: 

mercado e concorrência, ética profissional, além de questões técnicas. A dificuldade é ainda 

maior na primeira proposta de honorários, pois, neste momento, o auditor ainda não possui os 

dados técnicos relativos à contabilidade da empresa a ser auditada. Na prática, por sua vez, não 

é possível determinar objetivamente se os honorários de auditoria estão corretamente 

precificados devido à ausência dos dados relativos à estrutura de governança da entidade e dos 

papéis de trabalho do auditor e, consequentemente, não se pode determinar de forma direta a 

qualidade funcional da auditoria. 

Oliveira, Diniz Filho, Alves e Gomes (2008) destacam os seguintes aspectos como 

fatores a serem levados em consideração para o estabelecimento dos honorários de auditoria: 

relevância, vulto, complexidade e custo do serviço; quantidade de horas estimadas para a 

consecução do serviço; eventualidade ou habitualidade do fornecimento do serviço ao cliente; 

qualidade técnica dos profissionais; e a localização na qual os serviços serão prestados. 

Estudos sobre precificação dos serviços de auditoria têm abordado o tema sob diversos 

enfoques e metodologias. Dentre os aspectos mais abordados estão os relacionados à empresa 

auditada (tamanho, complexidade, estrutura de governança corporativa e controles internos e 

risco associado), ao ambiente (setor) no qual a empresa auditada se insere, à firma de auditoria 

(capacidade técnica, tamanho (Big Four ou não)), momento da prestação do serviço ou da 

proposta de auditoria (se é o primeiro período de prestação, se o cliente é eventual ou recorrente) 

e ao ambiente da empresa de auditoria (concorrência). 

 Castro, Peleias e Silva (2015) ilustram o cálculo dos honorários de auditoria através de 

uma fórmula simples e intuitiva, na qual as despesas de auditoria são representadas pela 

multiplicação entre a quantidade de horas estimadas e a taxa a ser cobrada por hora. Porém, o 

cálculo exato dos honorários, realizado por parte da firma de auditoria, não é externamente 

verificável e, portanto, deve-se estabelecer indiretamente quais variáveis representam as partes 

da equação, assim como sua relação, o que não é uma tarefa simples, como exemplificado pela 

variável “qualificação técnica dos auditores que executarão os serviços”, para a qual não foi 

identificada nenhuma proxy possível no trabalho supracitado. 

Visto a dificuldade inerente ao processo de precificação dos honorários por parte da 

firma de auditoria, aliado ao fato de não ser possível, na prática, determinar objetivamente a 

conformidade dos valores cobrados com o serviço prestado, uma vez que os papeis de trabalho 

do auditor são sigilosos, as pesquisas que tratam do tema buscam construir modelos teóricos 

que possam representar os fatores que explicariam tais valores.  

 O Quadro 1 condensa as principais variáveis e as respectivas proxies utilizadas por 

pesquisas nacionais e internacionais. 

 
Quadro 1: Principais variáveis e proxies utilizadas em pesquisas sobre precificação de honorários de auditoria. 

Variável Proxy Estudos que utilizaram 

Tamanho/vulto Logaritmo natural dos ativos totais 

Simunic (1980), Hogan e Wilkins (2008), Hallak e 

Silva (2012), Ettredge, Fuerherm e Li (2014) e 

Castro, Peleias e Silva (2015) 



 

 

Governança 

corporativa 

Percentual de diretores não 

gestores no conselho de 

administração 

Carcello, Hermanson, Neal e Riley Jr., (2002) e 

Yatim, Kent e Clarkson (2006) 

Número de reuniões do conselho 

de administração no ano fiscal 

Carcello et al., (2002) e Yatim, Kent e Clarkson 

(2006) 

Número médio de diretorias 

associadas aos diretores não 

gestores em outras instituições 

Carcello et al., (2002) 

CEO e diretor do conselho de 

administração separados. 
Yatim, Kent e Clarkson (2006) 

Número total de diretores no 

conselho de administração  
Yatim, Kent e Clarkson (2006) 

Estabelecimento de comitê de 

risco de gestão  
Yatim, Kent e Clarkson (2006) 

Número total de diretores no 

comitê de auditoria 
Yatim, Kent e Clarkson (2006) 

Proporção de membros do comitê 

de auditoria com qualificações em 

contabilidade e finanças 

Yatim, Kent e Clarkson (2006) 

Número de encontros do comitê de 

auditoria no ano fiscal 
Yatim, Kent e Clarkson (2006) 

Pertencer a um nível diferenciado 

de governança corporativa da 

BM&FBOVESPA 

Hallak e Silva (2012), Bortolon, Sarlo Neto e Santos 

(2013) e Castro, Peleias e Silva (2015) 

Existência de comitê de auditoria  Bortolon, Sarlo Neto e Santos (2013) 

Presença de ADRs Hallak e Silva (2012) 

Complexidade da 

auditada 

Razão entre os recebíveis e 

estoques e os ativos totais 

Hogan e Wilkins (2008) e Ettredge, Fuerherm e Li 

(2014) 

Número de segmentos 

operacionais e/ou geográficos 

Hogan e Wilkins (2008), Choi, Kim e Zang (2010), 

Ettredge, Fuerherm e Li (2014), Martinez e Moraes 

(2014) e Chung e Wynn (2014) 

Ocorrência de transações 

internacionais 

Joshi E Al-Bastaki (2000) e Ettredge, Fuerherm e Li 

(2014) 

Número de empregados  Ettredge, Fuerherm e Li (2014) 

Remuneração total do conselho de 

administração, diretoria estatutária 

e conselho fiscal 

Castro, Peleias e Silva (2015) 

Número de subsidiárias da 

auditada 

Simunic (1980), Brinn, Peel e Roberts (1994) e 

Zaman, Hudaib e Haniffa (2011) 

Risco do cliente 

Alavancagem Financeira 

Ho e NG (1996), Bell, Landsman e Shackelford 

(2001), Naser e Nuseibeh (2008), e Thinggaard e 

Kiertzner (2008), Zaman, Hudaib e Haniffa (2011), 

Hallak e Silva (2012) e Castro, Peleias e Silva (2015) 

Índice de liquidez  

Brinn, Peel e Roberts (1994), Ho e NG (1996), Bell, 

Landsman e Shackelford (2001), Thinggaard e 

Kiertzner (2008), Ettredge, Fuerherm e Li (2014) e 

Castro, Peleias e Silva (2015) 

Ocorrência de prejuízo em 

exercícios anteriores 

Ireland e Lennox (2002), Zaman, Hudaib e Haniffa 

(2011), Kwon, Lim e Simnett (2014) e Castro, 

Peleias e Silva (2015) 



 

 

Mudança de 

auditoria 

Primeiro ano de auditoria (dummy) Castro, Peleias e Silva (2015) 

Contrato de auditoria com dois 

anos ou menos de duração 
Hogan e Wilkins (2008) 

Tamanho firma 

de auditoria 
Se firma é uma das Big N 

Hogan e Wilkins (2008), Zaman, Hudaib e Haniffa 

(2011), Hallak e Silva (2012) e Castro, Peleias e Silva 

(2015) 

 

Apesar do número de pesquisas na área, não existe ainda um consenso em relação a um 

modelo específico capaz de representar apropriadamente os vários aspectos relacionados à 

precificação dos honorários de auditoria. Cabe ao pesquisador, portanto, a construção de um 

modelo fundamentado em preceitos teóricos e com atenção às especificidades relacionadas ao 

contexto da pesquisa. 

 

2.2.Gerenciamento de Resultados e o Papel da Auditoria 

Schipper (1989) definiu gerenciamento de resultados como sinônimo de gerenciamento 

de divulgações, ou seja, uma intervenção intencional no processo de divulgações de 

informações financeiras com o propósito de ganhos particulares. Tal definição se baseia no 

entendimento de que os números produzidos pela contabilidade são informações e que o 

gerenciamento pode ocorrer em qualquer momento do processo de divulgação e de diversas 

formas. 

Nessa mesma linha de entendimento, Martinez (2013) entende o gerenciamento de 

resultados como o uso da discricionariedade gerencial na realização de escolhas contábeis 

(reconhecimento e mensuração), na tomada de decisões operacionais e na seleção dos critérios 

de apresentação da demonstração de resultado (disclosure), no limite das previsões normativas, 

visando influenciar as percepções sobre fatos econômicos subjacentes, que são refletidos nas 

medidas de resultado contábil. 

Considerando esse viés implícito na prática do gerenciamento de resultados, com o 

propósito de ganhos proprietários, mesmo dentro dos limites das normas contábeis, é possível 

se concluir que isso compromete o atendimento das características qualitativas da informação 

contábil – particularmente quanto à característica da fidedignidade, que prevê para ser útil a 

informação deve ser completa, neutra e livre de erros (CPC 00 (R1, 2011)). Parece claro que, 

pelo menos em relação ao atributo da neutralidade, há uma clara incompatibilidade entre os 

preceitos conceituais do que se espera de uma informação financeira útil e a prática do 

gerenciamento de resultados. 

Relacionando essa discussão ao papel desempenhado pelos auditores independentes no 

processo de divulgação financeira, cabe ressaltar, inicialmente, a previsão da NBC TA 200, que 

define que o objetivo da auditoria é o aumento do grau de confiança por parte dos usuários em 

relação às demonstrações contábeis, bem como que esse propósito seria alcançado através da 

emissão de uma opinião, por parte do auditor, sobre a conformidade da elaboração das 

demonstrações, em todos os aspectos relevantes, em relação a uma estrutura de relatório 

financeiro aplicável. 

Nesse sentido, é razoável concluir que é responsabilidade do auditor independente 

evidenciar se as informações contábeis divulgadas estão livres de distorções que possam 

influenciar decisões econômicas equivocadas por parte dos usuários da informação, incluindo 

os preceitos do CPC 00 (R1) quanto à característica qualitativa da fidedignidade – em particular 

quanto ao atributo da neutralidade. Por esse raciocínio, portanto, seria responsabilidade do 

auditor atuar no sentido de reduzir essa assimetria informacional entre o preparador e o usuário 

das informações financeiras, potencializada pela prática do gerenciamento de resultados. 



 

 

Diversos autores (Palmrose, 1986; Holthausen, 1990; Nelson, Elliot & Tarpley, 2002; 

Krishnan, 2003; Vinciguerra & O’reilly-Allen, 2004) reforçam esse entendimento, ressaltando 

a importância da auditoria na redução dos efeitos das práticas de gerenciamento de resultado 

pelos gestores das empresas. 

 

2.3.Honorários de Auditoria: Baixa Qualidade Técnica vs Perda da Independência 

Como destacam Watts e Zimmerman (1983), o valor da auditoria reside na credibilidade 

conferida pelo mercado, com base na expectativa de que o auditor mantenha sua independência 

em relação à empresa auditada e, consequentemente, reporte possíveis distorções significantes 

nas informações produzidas pela auditada, o que tende a reduzir os custos de agência 

relacionados ao comportamento oportunista dos gestores. 

A qualidade da auditoria, conforme sugerido por DeAngelo (1981), pode ser definida 

como a probabilidade do auditor (a) descobrir uma infração e (b) reportá-la. Pode-se entender 

os dois aspectos destacados pelo autor como indicativos da qualidade técnica do serviço 

prestado e da independência da firma de auditoria, respectivamente. 

Nesse sentido, segundo Weber, Willenborg e Zhang (2008), dentre os incentivos para 

uma auditoria de qualidade, dois se destacam: risco de reputação (ou reputacional) e risco de 

litígio. O risco reputacional está relacionado à possível perda de clientes em decorrência da 

redução da credibilidade da firma de auditoria em relação ao mercado. O risco de litígio, por 

sua vez, se refere ao risco da obrigação de pagar multas e indenizações para investidores que 

por ventura tenham sido prejudicados em decorrência da falta de qualidade dos serviços de 

auditoria. 

Gupta, Krishnan e Yu (2012) relacionam essas questões aos honorários cobrados com 

base na seguinte lógica: se os honorários estiverem precificados acima do que seria considerado 

normal, não há, a priori, um problema de falta de esforço do auditor na consecução do seu 

serviço, porém, tal contexto pode ensejar conflitos de interesse e, em última instância, a perda 

da independência do auditor em relação à auditada; por outro lado, no caso de honorários 

subavaliados, o problema da baixa qualidade da auditoria estaria relacionada à qualidade 

técnica do serviço prestado, pois a firma de auditoria pode abrir mão de esforços necessários a 

um serviço de qualidade com vistas à manutenção de sua reduzida margem de lucro ou mesmo 

minimizar perdas relacionadas ao contrato. 

Seguindo a mesma lógica, Hoitash, Markelevich e Barragato (2007) afirmam que os 

honorários pagos aos auditores podem afetar a qualidade da auditoria de duas formas: elevados 

valores pagos aos auditores podem aumentar o esforço realizado por estes, culminando na 

melhora da qualidade do serviço prestado; em contrapartida, tais valores podem resultar em um 

maior grau de dependência econômica da firma de auditoria em relação à auditada e, 

consequentemente, os auditores podem ser constrangidos a tomar decisões que possam 

prejudicar a empresa auditada. 

Dessa forma, com base nos argumentos apresentados, e considerando que o auditor deve 

atuar no sentido de mitigar a assimetria informacional inerente à prática do gerenciamento de 

resultados, são formuladas as seguintes hipóteses, excludentes entre si, a serem testadas 

empiricamente: 

H1A: No mercado de capitais brasileiro, os honorários do auditor são positivamente 

relacionados com a prática de gerenciamento de resultados pelas empresas auditadas, 

refletindo um prêmio pelo risco assumido pelo auditor. 



 

 

H1B: No mercado de capitais brasileiro, os honorários do auditor são negativamente 

relacionados com a prática de gerenciamento de resultados pelas empresas auditadas, 

refletindo a melhor qualidade do serviço prestado. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Modelo de Precificação dos Honorários de Auditoria 

Para testar as hipóteses formuladas na Seção 2.3, o presente estudo recorre ao modelo 

3.1. Como, na prática, não é possível determinar a conformidade dos valores cobrados pela 

firma de auditoria com o que seria normal, pesquisas nessa área –  como Higgs e Skantz (2006), 

Hope, Kang, Thomas e Yoo, (2009), Choi, Kim e Zang (2010) e Asthana e Boone (2012), por 

exemplo –  buscam determinar variáveis explicativas do comportamento dos honorários de 

auditoria que representam aspectos que normalmente são levados em consideração na valoração 

dos serviços a serem prestados.  

Seguindo essa lógica, foi desenvolvido o modelo 3.1 para o teste das hipóteses, 

baseando-se nos estudos de Waresul, Karim e Moizer (1996), Hogan e Wilkins (2008), Choi, 

Kim e Zang (2010), Hallak e Silva (2012), Kwon, Lim e Simnett (2014), Ettredge, Fuerherm e 

Li (2014) e Castro, Peleias e Silva (2015) para a definição das variáveis de precificação dos 

honorários normais de auditoria (as variáveis β1 a β6). 

𝐿𝑛𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑓𝑒𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝐷𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3𝐵𝑖𝑔4𝑖𝑡 + 𝛽4𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑡−1 + 𝛽5𝐿𝐶𝑖𝑡−1

+ 𝛽6𝑃𝑟𝑒𝑗𝑖𝑡 + 𝛽7𝑀𝑜𝑑𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
(3.1) 

Onde: 

𝐿𝑛𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑓𝑒𝑒𝑖𝑡  :Logaritmo natural do valor dos honorários totais pagos pela empresa i no período t; 

𝐿𝑛𝐴𝑇𝑖𝑡  : Logaritmo natural do valor dos ativos totais da empresa i no período t; 

𝐴𝐷𝑅𝑖𝑡 : Variável dummy, assumindo 1 se a empresa i possui American Depositary Receipt (ADR) no 

período t e 0, caso contrário; 

𝐵𝐼𝐺4𝑖𝑡  : Variável dummy, assumindo 1 se a firma de auditoria da empresa i no período t é uma das Big 4, e 

0, caso contrário; 

𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑡−1 : Índice de Endividamento, calculado pela divisão da Dívida Bruta Total pelos Ativos Totais, da 

empresa i no período t-1; 

𝐿𝐶𝑖𝑡−1 : Indicador de Liquidez Corrente que relaciona ativos correntes divididos pelas obrigações correntes 

da empresa i no período t-1; 

𝑃𝑟𝑒𝑗𝑖𝑡  : Variável dummy que iguala 1 se a empresa i apresenta prejuízo nos 3 períodos anteriores (𝑡 − 1, 𝑡 −
2 𝑒 𝑡 − 3) e 0, caso contrário; 

𝑀𝑜𝑑𝐷𝐴𝑖𝑡 : módulo dos accruals discricionários relativos à empresa i no período t, apurados conforme Seção 

3.2; 

𝜀𝑖𝑡 : Termo de erro aleatório (assumindo a normalidade, ou seja, ~ N(0, σ2)) do modelo. 

O modelo busca representar, através de suas variáveis, os diversos aspectos que se 

espera influenciem na precificação dos serviços de auditoria. O fator tamanho das empresas 

auditadas, representado pelo logaritmo natural dos ativos totais (𝐿𝑛𝐴𝑇), é um dos mais 

estudados na literatura e, como destacam Joshi e Al-Bastaki (2000), é considerado uma das 

variáveis mais significativas em relação aos honorários de auditoria. Dentre os diversos estudos 

que se utilizaram dessa variável pode-se destacar: Simunic (1980), Hogan e Wilkins (2008), 

Hallak, Silva (2012), Ettredge, Fuerherm e Li (2014) e Castro, Peleias e Silva (2015). Espera-

se que o sinal estimado do coeficiente da variável seja positivo, indicando que, quanto maior a 

empresa auditada, maiores são os valores necessários para realizar a auditoria. 

 A variável 𝐴𝐷𝑅, visa representar o aspecto da governança corporativa, seguindo Hallak 

e Silva (2012). A relação entre a governança e os honorários pagos aos auditores divergem na 

literatura, decorrente de dois possíveis efeitos de uma maior estrutura de governança nos 



 

 

honorários: efeito demanda e efeito risco. O efeito demanda ocorre quando a maior estrutura de 

governança implica no aumento da complexidade da auditada, culminando na maior demanda 

pelos serviços do auditor com vistas a avaliar a mesma. Por outro lado, uma maior estrutura de 

governança tende a implicar em um menor risco para a firma de auditoria, que pode resultar em 

uma redução nos honorários cobrados. Cabe destacar que, apesar da variável representar o nível 

de governança no trabalho supracitado, esta também pode indicar o efeito do retrabalho do 

auditor concernente à auditoria das demonstrações publicadas no mercado nacional e no 

mercado norte-americano. 

 O fator tamanho da firma de auditoria é representado no modelo 3.1 pela variável 𝐵𝑖𝑔4.  

Diversos estudos identificaram honorários premium cobrados pelas maiores firmas de auditoria 

e, dentre esses, Waresul, Karim e Moizer (1996) relacionaram a parcela superior como sendo 

relativa à qualidade técnica da firma de auditoria. Outros trabalhos, todavia, identificam os 

honorários premium como sendo um prêmio pela marca, tendo em vista a forma como o 

mercado reage à escolha de uma grande firma de auditoria (Nichols & Smith, 1983; Craswell, 

Francis & Taylor, 1995; Lennox, 1999; Bortolon, Sarlo Neto & Santos, 2013). Espera-se que 

essa variável apresente relação positiva com o valor cobrado pela firma de auditoria. 

 De acordo com a literatura, a condição financeira das empresas auditadas (representada 

pelas variáveis 𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣, 𝐿𝐶 e 𝑃𝑟𝑒𝑗) possui papel central na determinação dos honorários de 

auditoria, pois a fragilidade ou a solidez financeira do cliente implica em maior ou menor risco 

à firma de auditoria. Segundo Simunic e Stein (1996), os auditores tendem a cobrar maiores 

honorários de clientes com maior risco. Optou-se por utilizar de forma defasada as variáveis 

representativas do risco da auditada, pois entende-se que o risco percebido pelo auditor se refere 

ao período anterior, tendo em vista que os honorários do período t já são fixados no início, não 

sofrendo influência dos índices apurados no mesmo ano. A inclusão da variável 𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣, que 

representa o endividamento da auditada no período anterior, se apoia nos trabalhos de Simunic 

e Stein (1996) e Hogan e Wilkins (2008). A utilização da variável 𝑃𝑟𝑒𝑗, por sua vez, segue 

Ireland e Lennox (2002), Kwon, Lim e Simnett (2014) e Castro, Peleias e Silva (2015). O uso 

da variável 𝐿𝐶, que representa a liquidez corrente do cliente no período anterior, por fim, se 

baseou nos trabalhos de Thinggaard e Kiertzner (2008) Ettredge, Fuerherm e Li (2014), Castro, 

Peleias e Silva (2015). Espera-se que as variáveis 𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣 e 𝑃𝑟𝑒𝑗 se relacionem com o valor dos 

honorários de forma positiva e, em contrapartida, a relação esperada para a variável 𝐿𝐶 é 

negativo. 

No caso de ModDA, essa é a variável de interesse para o teste das hipóteses de pesquisa, 

procurando captar a associação entre a parcela dos honorários de auditoria não explicada pelas 

demais variáveis do modelo – que traduzem o que se seria a remuneração esperada (normal) – 

e a prática do gerenciamento de resultados. O uso dos accruals discricionários, ou anormais, 

como métrica de gerenciamento de resultados se baseia em diversos estudos (Becker, Defond, 

Jiambalvo & Subramanyam, 1998); Ashbaugh, Lafond & Meyhew, 2003; Larcker & 

Richardson, 2004) e representam uma medida inversa da qualidade da auditoria. 

Optou-se por utilizar o módulo dos accruals discricionários pois, conforme explicitam 

Mitra, Deis e Hossain (2009), essa medida captura o efeito combinado do gerenciamento 

realizado com o intuito de aumentar o valor do resultado apurado (income-increasing), bem 

como o realizado com o objetivo de reduzi-lo (income-decreasing). O valor absoluto dos 

accruals discricionários também leva em consideração o que Dechow, Hutton, Kim e Sloan, 

(2012) consideram ser uma propriedade inerente ao gerenciamento de resultados, qual seja, o 

gerenciamento do resultado do exercício corrente deve ser revertido em um período futuro. 
 

3.2. Definição da Variável Independente de Interesse - Gerenciamento de Resultados 



 

 

Para a determinação dos accruals discricionários, que representam a proxy para as 

práticas de gerenciamento de resultados contábeis, foi utilizado o modelo de Jones (1991) 

modificado por Dechow, Sloan e Sweeney (1995), conhecido como Jones modificado. Para 

tanto, é necessário a apuração dos accruals totais, assim como sua parcela não discricionária 

para, em seguida, determinar os accruals discricionários, conforme demonstrado pela equação 

3.2: 

𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝑇𝐴𝑖𝑡 − 𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡       (3.2) 

onde: 

𝐷𝐴𝑖𝑡  : accruals discricionários da empresa i no período t, cujo valor em módulo representa a variável 

independente do modelo 3.1; 

𝑇𝐴𝑖𝑡  : accruals totais da empresa i no período t, apurado conforme equação 3.3; 

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡  : accruals não-discricionários da empresa i no período t, apurado conforme equação 3.4. 

 Para determinar os accruals totais, utilizou-se o modelo proposto por Hribar e Collins 

(2002), conforme descrito pela equação 3.3: 

𝑇𝐴𝑖𝑡 =
𝐸𝐵𝑋𝐼𝑖𝑡−𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡

𝐴𝑖𝑡−1
       (3.3) 

Sendo: 

𝑇𝐴𝑖𝑡  : accruals operacionais totais com base na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) da empresa i no período t; 

𝐸𝐵𝑋𝐼𝑖𝑡 : são os resultados antes de itens extraordinários e operações descontinuadas da empresa no período t; 

 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 : representa o fluxo de caixa operacional da empresa i no período t, obtido através da DFC; 

𝐴𝑖𝑡−1 : são os ativos totais da empresa i no final do período anterior (t-1). 

Em seguida, para o cálculo dos accruals não discricionários, este trabalho se baseou no 

modelo de Jones Modificado, conforme modelo 3.4: 

𝑁𝐷𝐴𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 (
1

𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛽2(∆𝑅𝑖𝑡 − ∆𝐶𝑅𝑖𝑡) + 𝛽3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡)    (3.4) 

onde: 

∆𝑅𝑖𝑡 : variação das receitas líquidas da empresa i do período t-1 para o período t, dividida pelos ativos totais 

no final do período t-1; 

∆𝐶𝑅𝑖𝑡 : variação das contas a receber da empresa i do período t-1 para o período t, dividida pelos ativos totais 

no final do período t-1; 

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡  : saldos das contas do Ativo Imobilizado e Ativo Diferido (bruto)1 da empresa i no final do período t, 

ponderados pelos Ativos Totais no final do período t-1. 

Os coeficientes, assim como a constante, utilizados no modelo 3.4 são encontrados 

através da utilização do modelo de Jones original, representado pelo modelo 3.5: 

𝑇𝐴𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 (
1

𝐴𝑖𝑡−1
) + 𝛽2(∆𝑅𝑖𝑡) + 𝛽3(𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡    (3.5) 

 Ao modelo de Jones original foi incluído o termo constante, pois, segundo Paulo (2007), 

no modelo proposto originalmente, o termo constante é dividido pelo total dos ativos da 

empresa, passando a representar uma variável explicativa do modelo e, desta forma, seu 

coeficiente é estimado normalmente, conforme as demais variáveis. Essa situação implica na 

falta de um intercepto para o modelo, forçando a regressão passar pela origem, podendo tornar 

os estimadores 𝛽 viesados em relação aos 𝛽 reais. 

                                                           
1 Com as mudanças na legislação contábil, em especial as promovidas pela Lei n. 11.941/2009, as empresas que 

elaboram suas demonstrações com base na Lei 6.404/1976 não podem mais reconhecer o grupo Ativo Diferido em 

suas demonstrações financeiras, porém, é permitido que o saldo existente nesse grupo em 2008 permaneça aí 

classificado até sua completa amortização, estando sujeito à análise de recuperabilidade. A presente pesquisa conta 

com dados referentes a saldos remanescentes do Ativo Diferido das empresas. 



 

 

 

3.3. Amostra e Dados da Pesquisa 

 A amostra deste estudo é composta pelas empresas brasileiras não financeiras de capital 

aberto, no período entre 2009 e 2015, sendo utilizados dados anuais. O período de análise é 

limitado a 2009, pois apenas a partir deste ano as empresas de capital aberto foram obrigadas a 

divulgar informações relativas aos honorários pagos aos auditores. 

 A amostra inicial, composta por empresas brasileiras não financeiras de capital aberto, 

possuía um total de 596 empresas. Considerando a opção por construir um painel balanceado, 

foram consideradas apenas aquelas que possuíam as informações necessárias para a realização 

dos testes em todos os anos da amostra. Com isso, a amostra foi reduzida para 240 empresas 

com dados úteis para esta pesquisa. 

 As informações sobre a remuneração dos auditores foram obtidas diretamente no 

Formulário de Referência, disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

enquanto as informações contábeis tiveram por base a Economática®. Os valores monetários 

utilizados foram atualizados a valores de 2015 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA). 

 

3.4. Testes de Robustez 

Para assegurar a robustez dos resultados apurados, foram adotados alguns 

procedimentos e testes. Primeiramente, para verificar se os resultados obtidos com a amostra 

completa não seriam determinados por valores extremos, optou-se por realizar teste adicional 

com o tratamento dos outliers. Para esse fim, foi procedida a winsorização em 1% dos dados, 

seguindo Kothari, Leone e Wasley (2005). Tal procedimento, originalmente proposto por C. P. 

Winsor, consiste em substituir valores que ultrapassarem os limites inferiores e superiores 

estabelecidos – que neste trabalho representam, 0,5% para cada limite – pelo maior (limite 

superior) e menor (limite inferior) valores restantes. 

Com o objetivo de verificar o atendimento à premissa de estacionariedade das séries e, 

assim, evitar uma possível regressão espúria, foram realizados os testes Im, Pesaran e Shin 

(I.P.S.), ADF-Fisher e PP-Fisher para cada variável não binária dos modelos 3.1 e 3.5. 

Para testar a ocorrência de multicolinearidade entre as variáveis explicativas dos 

modelos testados, elaborou-se a matriz de correlação de Pearson. Seguindo Gujarati e Porter 

(2011), determinou-se o limite de 0,80 para o valor do coeficiente de correlação entre os 

regressores dos modelos testados. 

Utilizou-se a técnica de dados em painel balanceado, sendo os resultados apurados 

utilizando tanto a base de dados completa, quanto a base winsorizada, com o uso de efeitos 

fixos seccionais, controlando a heterogeneidade entre as empresas da amostra. Como forma de 

resguardar os resultados apurados, devido a indícios de autocorrelação nos resíduos dos 

modelos testados, foi utilizado o método de erros padrões SUR (PCSE), o qual gera parâmetros 

robustos mesmo na presença de heteroscedasticidade e autocorrelação nos resíduos. 
 

4. APURAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1.Apuração das Variáveis do Modelo 3.1 e Testes das Hipóteses 
 

Na Tabela 1 estão expostos os resultados da regressão do modelo 3.1. Os resultados das 

regressões, considerando tanto a base de dados completa, quanto para a base de dados 

winsorizada, apresentaram resultados equivalentes no que se refere aos sinais dos coeficientes 

das variáveis explicativas. Com relação ao nível de significância, as variáveis  



 

 

𝐿𝐶𝑖𝑡−1 e 𝑃𝑟𝑒𝑗𝑖𝑡 apresentaram significância na regressão com a base de dados winsorizada, 

porém, não foram significantes com relação à base de dados completa. 

 
Tabela 1: Resultados das regressões do modelo 3.1, com a base de dados completa e winsorizada. 

Modelo Testado: 

𝐿𝑛𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑓𝑒𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑡𝐿𝑛𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑡𝐴𝐷𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3𝑖𝑡𝐵𝑖𝑔4𝑖𝑡 + 𝛽4𝑖𝑡𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑡−1 + 𝛽5𝑖𝑡𝐿𝐶𝑖𝑡−1 + 𝛽6𝑖𝑡𝑃𝑟𝑒𝑗𝑖𝑡

+ 𝛽7𝑖𝑡𝑀𝑜𝑑𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

  Base Completa  Base winsorizada (1%) 

  Efeito fixo Cross-section  Efeito fixo Cross-section 

C  

6,8029 

(0,0000) 

*** 

 

6,7146 

(0,0000) 

*** 

𝐿𝑛𝐴𝑇𝑖𝑡   

0,4013 

(0,0000) 

*** 

 

0,4069 

(0,0000) 

*** 

𝐴𝐷𝑅𝑖𝑡  

0,6499 

(0,0000) 

*** 

 

0,6399 

(0,0000) 

*** 

𝐵𝐼𝐺4𝑖𝑡   

0,2360 

(0,0000) 

*** 

 

0,2235 

(0,0000) 

*** 

𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑡−1  

-0,0742 

(0,5828) 

 

 

-0,0504 

(0,7040) 

 

𝐿𝐶𝑖𝑡−1  

0,0250 

(0,1095) 

 

 

0,0338 

(0,0424) 

** 

𝑃𝑟𝑒𝑗𝑖𝑡   

0,1278 

(0,1144) 

 

 

0,1439 

(0,0696) 

* 

𝑀𝑜𝑑𝐷𝐴𝑖𝑡  

-1,0595 

(0,0016) 

*** 

 

-1,2508 

(0,0008) 

*** 

Período  2009-2015  2009-2015 

Nº Obs.  1.873  1.873 

R²  0,4737  0,4850 

R² Ajustado  0,4718  0,4831 

Estatística F  239,8382  250,9081 

F (P-Valor)  0,0000  0,0000 

Obs. 1: 𝑳𝒏𝑨𝒖𝒅𝒊𝒕𝒇𝒆𝒆𝒊𝒕 representa o logaritmo natural do valor dos honorários totais da empresa i no período t; 

𝑳𝒏𝑨𝑻𝒊𝒕 se refere ao logaritmo natural do valor dos ativos totais da empresa i no período t; 𝑨𝑫𝑹𝒊𝒕 é uma variável 

dummy, assumindo 1 se a empresa i possui American Depositary Receipt (ADR) no período t e 0, caso contrário; 

𝑩𝑰𝑮𝟒𝒊𝒕 é uma variável dummy, assumindo 1 se a firma de auditoria da empresa i no período t é uma das Big 4, 

e 0, caso contrário; 𝑬𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒕−𝟏 refere-se ao Índice de Endividamento, calculado pela divisão da Dívida Bruta 

Total pelos Ativos Totais, da empresa i no período t-1; 𝑳𝑪𝒊𝒕−𝟏 representa o Indicador de Liquidez Corrente que 

relaciona ativos correntes divididos pelas obrigações correntes da empresa i no período t-1; 𝑷𝒓𝒆𝒋𝒊𝒕 é uma 

variável dummy que iguala 1 se a empresa i apresenta prejuízo nos 3 períodos anteriores (t-1,t-2 e t-3) e 0, caso 

contrário; 𝑴𝒐𝒅𝑫𝑨𝒊𝒕 representa o módulo dos accruals discricionários relativos à empresa i no período t, 

apurados conforme Seção 3.2; 

Obs. 2: Nível de significância: *** 1%; ** 5%; * 10%. P-valor entre parênteses. 

 



 

 

 A variável 𝐿𝑛𝐴𝑇 apresentou resultados que corresponderam à expectativa, pois se 

mostrou positivamente relacionada com a variável dependente e altamente significante no 

modelo em todas as regressões. O tamanho da empresa auditada, segundo Joshi e Al-Bastaki 

(2000), é uma das variáveis mais significativas na explicação dos honorários cobrados pela 

auditoria. O resultado apurado para esta variável corroborou os achados de Simunic (1980), 

Hogan e Wilkins (2008), Choi, Kim e Zang (2010), Ettredge, Fuerherm e Li (2014) e Castro, 

Peleias e Silva (2015). 

 A variável 𝐴𝐷𝑅 foi incluída no modelo com o intuito de representar o efeito do maior 

ou menor nível de governança corporativa da empresa auditada. Como destacado por Bortolon, 

Sarlo Neto e Santos (2013), o efeito de uma maior estrutura de governança corporativa pode 

resultar na cobrança de maiores honorários, devido à maior demanda por serviços de auditoria 

(efeito demanda), ou pode implicar em menores honorários, resultado do menor risco de 

auditoria para a firma que presta o serviço (efeito risco). Os resultados apurados para esta 

variável estão em linha com o estudo de Hallak e Silva (2012), o qual reportou relação positiva 

e significante com a variável dependente, ou seja, empresas que possuem ADRs tendem a gastar 

mais com honorários de auditoria, predominando, portanto, o efeito demanda. 

 Visando controlar o efeito tamanho da firma de auditoria no valor do honorário cobrado 

pela mesma, utilizou-se a variável dummy 𝐵𝐼𝐺4. Estudos anteriores (Craswell, Francis & 

Taylor, 1995; Waresul, Karim & Moizer, 1996; Lennox, 1999; Bortolon, Sarlo Neto & Santos, 

2013) identificaram honorários premium cobrados pelas firmas Big Four, ou seja, honorários 

superiores às demais firmas de auditoria, estando esta parcela relacionada tanto a uma maior 

qualidade dos serviços prestados, quanto a um prêmio pela marca, com base na reação do 

mercado quando da escolha de uma dessas firmas de auditoria por parte da auditada. O resultado 

apurado em todos os testes, relativamente a esta variável, corrobora os estudos citados, ou seja, 

sua relação positiva e significante implica que as Big Four cobram honorários superiores às 

demais firmas de auditoria. 

 A variável 𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣 objetiva isolar o efeito do endividamento defasado da empresa 

auditada no valor cobrado pelos auditores. Assim como as variáveis 𝐿𝐶 e 𝑃𝑟𝑒𝑗, 𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣 

representa o risco da empresa auditada e espera-se que seu coeficiente seja positivo, pois os 

auditores tendem a cobrar maiores honorários de clientes com maior risco (Simunic & Stein, 

1996). O coeficiente estimado da variável não apresentou significância em nenhum dos testes, 

corroborando os resultados apurados para a variável equivalente nos modelos de Hallak e Silva 

(2012) e Martinez e Moraes (2014). 

 A liquidez corrente defasada, representada no modelo 3.1 pela variável 𝐿𝐶, foi utilizada 

como proxy para o risco da auditada. Porém, ao contrário do endividamento, espera-se que, 

quanto maior for o índice de liquidez corrente, menos arriscada se apresente a empresa auditada, 

e, portanto, espera-se que o sinal de seu coeficiente seja negativo. O sinal do coeficiente 

estimado para a variável contrariou a expectativa, apresentado significância apenas na regressão 

utilizando a base winsorizada. Em relação ao estudo de Castro, Peleias e Silva (2015), os 

resultados divergiram com base no porte das empresas auditadas, sendo que, para as empresas 

de menor porte, a variável não se mostrou significante, assim como nos estudos de HO e NG 

(1996), Thinggaard e Kiertzner (2008) e Hassan e Naser (2013). Como destacado por Castro, 

Peleias e Silva (2015), as métricas relacionadas ao risco das empresas auditadas, tais como 

alavancagem financeira, liquidez geral e prejuízo, apresentam resultados divergentes na 

literatura sobre precificação de honorários. 

 𝑃𝑟𝑒𝑗 é uma variável binária que assume valor unitário quando a empresa auditada apura 

prejuízo nos três períodos anteriores. O sinal do coeficiente dessa variável corroborou a 

expectativa, sendo positivo em todos os testes, porém, significante apenas no teste com a base 



 

 

winsorizada. Ireland e Lennox (2002) utilizaram proxy equivalente e apuram relação positiva e 

significante com o valor pago aos auditores. No estudo de Castro, Peleias e Silva (2015), por 

outro lado, a variável não apresentou significância. Griffin, Lont e Sun (2010) também 

buscaram representar o efeito da ocorrência de prejuízo pela empresa auditada nos honorários 

pagos, porém, a variável utilizada assume valor unitário quando a empresa incorre em prejuízo 

no ano relativo aos honorários pagos. Os autores apuraram relação positiva e significante com 

o logaritmo dos honorários de auditoria, em linha com o presente estudo. 

𝑀𝑜𝑑𝐷𝐴 é a variável explicativa de interesse para esse estudo, pois o sinal e o nível de 

significância de seu coeficiente implicam na escolha da hipótese a ser rejeitada. A variável 

apresentou coeficiente negativo e significante a 1% nos testes realizados para as duas bases de 

dados. Tal resultado indica que quanto maior forem os honorários pagos ao auditor, menor a 

amplitude dos accruals discricionários, ou seja, quanto maior o valor pago ao auditor, menor é 

a prática de gerenciamento de resultados pela auditada. Portanto, rejeita-se a hipótese H1A em 

detrimento de H1B. Os achados dessa pesquisa corroboram os encontrados por Larcker e 

Richardson (2004) e Mitra, Deis e Hossain (2009) e vão de encontro aos apurados por Gupta, 

Krishnan e Yu (2012) e Martinez e Moraes (2014), os quais apuraram relação positiva e 

significante entre a dummy para ocorrência de honorário anormal negativo e os accruals 

discricionários. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar da importância da auditoria independente, por sua capacidade de conferir 

credibilidade e fidúcia às informações contábeis reportadas, não se pode deixar de levar em 

consideração a relação comercial entre a firma de auditoria e a empresa auditada, representada 

pelos honorários cobrados por aquela. Esta relação pode ensejar conflitos de interesse por parte 

da firma de auditoria e, dessa forma, comprometer sua independência, com consequências 

negativas para a qualidade do serviço prestado. 

 Nesse contexto, o presente estudo teve por objetivo analisar a relação entre a presença 

de honorários de auditoria anormais e a prática de gerenciamento de resultados pela empresa 

auditada. Para tanto, fez-se necessário a superação de duas etapas fundamentais: a determinação 

de um modelo de precificação dos honorários de auditoria, para que fosse possível determinar 

a parcela anormal dos valores cobrados; e a escolha de um modelo de detecção de 

gerenciamento através dos accruals agregados que fosse adequada à pesquisa. A terceira etapa 

consistiu na apuração e avaliação da relação existente entre os honorários anormais e a prática 

de gerenciamento de resultados pelas empresas auditadas, com base nos accruals 

discricionários. 

 O resultado apurado através do modelo 3.1 permite a seguinte conclusão: os honorários 

pagos aos auditores possuem relação negativa e significante com a prática de gerenciamento de 

resultados contábeis, indicando que quanto maiores tais valores, melhor é a qualidade técnica 

do serviço prestado, corroborando os trabalhos de Larcker e Richardson (2004) e Mitra, Deis e 

Hossain (2009). 

 Como limitações do estudo, pode ser destacado o curto período analisado, com base na 

limitação relacionada às informações sobre os honorários de auditoria, as quais passaram a ser 

divulgadas apenas a partir de 2009. Vale ressaltar que a definição do modelo de detecção de 

accruals discricionários, até certo ponto, depende a escolha do pesquisador, o que pode levar a 

diferentes resultados conforme o modelo escolhido. Outra limitação concernente ao presente 

estudo se refere à possível endogeneidade entre as variáveis utilizadas nos modelos, problema 

esse recorrente em trabalhos que utilizam variáveis contábeis. Cabe destacar ainda que, apesar 



 

 

dos testes de raiz unitária afastarem a hipótese de não estacionariedade das variáveis, tais 

resultados podem decorrer do curto período utilizado na pesquisa. 
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