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RESUMO 

O objetivo do artigo é analisar a relação entre os custos de agência e a demanda por qualidade 

da auditoria das companhias abertas no Brasil. A demanda por qualidade de auditoria pode ser 

caraterizada como uma função dos incentivos e competências do cliente (DeFond & Zhang, 

2014). Os custos de agência, tidos como fontes de incentivos para a demanda por qualidade de 

auditoria, são analisados e discutidos com base no paradigma da Teoria da Agência (Jensen & 

Meckling, 1976), enquanto que a competência do cliente é definida como a capacidade que o 

mesmo possui em satisfazer a sua procura pelo desejado nível de qualidade de auditoria 

representado por mecanismos de governança corporativa como a existência de comitê de 

auditoria. O estudo analisou 117 empresas durante o período de 2010 a 2015 e o método 

empregado foi a regressão logística, já que a variável dependente é mensurada de forma binária 

assumindo valor 1 (um) para a presença de auditor Big Four, considerado como de mais alta 

qualidade pela literatura pertinente, e zero (0) para os demais casos. Os resultados encontrados 

evidenciam uma relação negativa, entre os custos de agência e a demanda por qualidade de 

auditoria, contraria ao esperado pela literatura. Esses resultados se devem, possivelmente, ao 

ambiente mercadológico brasileiro onde existe a concentração de controle corporativo e o 

potencial tipo de custo de agência (entre acionistas majoritários e minoritários) não influenciaria 

a demanda por qualidade de auditoria de forma direta, uma vez que o acionista-gestor não 

estaria inclinado a pagar caro por auditores de alta qualidade, já que ele tem acesso a toda 

informação sobre a empresa e de forma objetiva pode avaliar a qualidade dessa informação 

produzida. 
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1 INTRODUÇÃO 

O valor da auditoria é dado pela sua capacidade de fornecer uma asseguração 

independente sobre a credibilidade da informação contábil (DeFond & Zhang, 2014). Em uma 

visão mais de mercado onde há agentes do lado da demanda, bem como do lado da oferta de 

produtos e serviços, Simunic (1980) ver o serviço de auditoria como um bem econômico para 

o auditado, que tem substitutos e complementos no ato do consumo, e dessa forma a demanda 

por auditoria seria uma função de uma equação convencional de benefícios e custos privados 

(Simunic, 1980).  

A auditoria é um serviço profissional fornecido por um especialista em resposta a uma 

demanda econômica e regulatória (Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik, & Velury, 2012). 

Argumenta-se também que firmas que lidam com altos custos de agência, provavelmente 

demandam auditoria de mais alta qualidade (DeFond & Zhang, 2014; Hope, Langli, & Thomas, 

2012). Sobre isso, Jensen e Meckling (1976) afirmam que estes custos de agência surgem da 

relação existente entre o principal (proprietário) e o agente (gerente), onde aquele desenvolve 

instrumentos de supervisão e incentivos que visem convergir às ações do agente em prol dos 

seus interesses.  

Esses mesmos custos de agência são os incentivos que dão origem a demanda do cliente 

por qualidade de auditoria como forma para reduzir suas ocorrências (Jensen & Meckling, 

1976) acrescentando-se a isto, a regulação que para DeFond e Zhang (2014) também seria uma 

forma de incentivo à demanda por qualidade de auditoria. Para a relação entre os custos de 

agência e a demanda por qualidade de auditoria, Niskanen, Karjalainen, & Niskanen (2011), no 

contexto do mercado finlandês, encontrou evidencias que corroboram com a ideia de que a 

presença de maiores níveis de conflitos de agência, entre controlador e minoritários, tem relação 

positiva com a demanda por qualidade de auditoria.  

O que ocorre é que diferenciados níveis de custo de agência, entre empresas e ao longo 

do tempo para uma determinada empresa, implicam numa demanda heterogênea de serviços de 

auditoria, ou seja, dada as variações nos custos de agência, serão exigidos diferentes níveis 

qualidade de auditoria (De Angelo, 1981). Logo, variações no nível de conflitos de agência, 

captados pela variação nos custos de agência incorridos, seriam determinantes para a demanda 

por qualidade de auditoria.  

Notadamente a literatura aponta para a existência de umarelação entre a presença dos 

conflitos de agência e a demanda por uma alta qualidade de auditoria, que já foi testada em 

outros mercados (ver Niskanenet al.,2011) mais desenvolvidos, porém no mercado brasileiro 

não foram encontrados estudos com tal objetivo. Assim, estapesquisa levanta o seguinte 

questionamento: Qual a relação entre os custos de agência e a demanda por qualidade de 

auditoria das companhias abertas no mercado brasileiro? Por conseguinte, o objetivo da 

pesquisa foi analisar a relação entre os custos de agência e a demanda por qualidade de auditoria 

das companhias abertas no mercado brasileiros. 

Neste contexto, a abordagem que será usada está voltada para a demanda do cliente pela 

qualidade de auditoria, ao sentido em que Duff (2004) inclui a dimensão do cliente com o 

argumentado de que a qualidade de auditoria é determinada pela demanda do cliente, bem como 

pela oferta do auditor e que, ambos os aspectos dependem de incentivos e competências 

(DeFond & Zhang, 2014). 

 Sob as perspectivas conceituais mencionadas, o presente estudo tem como proposta 

contribuir com a literatura pertinente sobre a qualidade da auditoria, explorando uma das 

dimensões determinantes da qualidade deste serviço, que neste aspecto seria a demanda do 

cliente pela qualidade deste serviço. Dessa forma, o presente artigo objetiva contribuir com os 



 

 
 

estudos já existentes sobre o tema e expandir o entendimento sobre os vários aspectos, citados 

por Duff (2004), como componentes da qualidade do serviço de auditoria, pois não é de hoje 

que inúmeras pesquisas buscam compreender os aspectos determinantes, muitas vezes 

subjetivos, da qualidade da auditoria independente, tendo em vista a importância desse serviço 

para manter a confiabilidade entre os agentes atuantes no mercado. 

  No entanto, a maioria das pesquisas das últimas décadas têm se preocupado apenas 

com métricas que mensurem o aspecto da oferta de auditoria através do uso de inputs e outputs 

do processo de auditoria, bem como métricas que avaliassem a percepção dos agentes do 

mercado sobre o assunto. Com isso, essa pesquisa inova, e por isso se torna relevante, ao 

procurar acrescentar o aspecto da demanda exercida pelo cliente na busca pela qualidade desse 

serviço, indo assim ao encontro de tendências na literatura pertinentes, nas quais autores como 

Knechel et al., (2012) e DeFond e Zhang (2014) consideram a qualidade da auditoria como um 

constructo multidimensional relacionado com todos os envolvidos no processo - auditores, 

clientes e terceiros usuários.    

De forma geral, os resultados evidenciam uma relação inversa entre os custos de agência 

e a demanda por qualidade de auditoria, contrariamente ao que é descrito pela literatura. Esse 

resultado pode ser justificado pelo fato de que, no ambiente mercadológico brasileiro 

caracterizado como de controle concentrado, o acionista-gestor (majoritário), estando a frente 

na tomada de decisão, não estaria inclinado a pagar caro por auditores Big Four (tidos como de 

mais alta qualidade) já que possui acesso a todo tipo de informação sobre a empresa e pode 

avaliar a qualidade dessa informação produzida sem necessariamente recorrer a certificação de 

um auditor independente de alta qualidade. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Qualidade da auditoria: O lado da oferta e as proxies mais usadas  
A auditoria independente possui a função econômica de dar credibilidade aos números 

contábeis e dessa forma contribuir para a eficiência mercadológica e para uma adequada 

alocação de recursos. Neste contexto, considera-se que as informações contábeis auditadas 

possuem uma melhor qualidade e são mais relevantes para seus usuários (Paulo, Cavalcante, & 

Paulo, 2013). É nessa credibilidade dada aos números contábeis reportados que reside o valor 

do serviço de auditoria, entendendo este como um bem econômico que possui substituto e 

complementos no ato do consumo (Simunic, 1980). Por essa perspectiva econômica, cogita-se 

que um aumento na competitividade de determinado mercado, desencadearia uma maior 

qualidade dos produtos com ou sem preços mais baixos. 

No entanto, quando se discute as possíveis relações existentes entre a qualidade da 

auditoria e, por exemplo, a concorrência, esbarra-se no atualmente concentrado mercado de 

serviços de auditoria onde existe a preponderância das quatro maiores firmas de auditoria do 

mundo sobre as demais em termos de quantidade de clientes, ativos e receitas. Outra dificuldade 

que pode ser citada é a falta de uma definição usualmente aceita pelos estudiosos da área sobre 

o que viria a ser qualidade dos serviços de auditoria independente. 

Mais de duas décadas de pesquisas e discussão sobre a qualidade da auditoria e ainda 

há pouco consenso quanto a sua definição e quais seriam as melhores formas de mensurá-la 

(Knechel et al., 2012). DeFond e Zhang (2014) definem alta qualidade de auditoria como uma 

maior garantia de relatórios financeiros de qualidade. Já para DeAngelo (1981) a qualidade dos 

serviços de auditoria é definida como a probabilidade conjunta de dois eventos na qual (a) o 

auditor externo detectar anormalidades materiais nas demonstrações financeiras e; (b) relatar 

isso aos usuários dessas demonstrações. Por sua vez Lee, Liu e Wang (1999) define como a 



 

 
 

probabilidade de que o auditor forneceria uma opinião qualificada quando as demonstrações 

financeiras contiverem distorção material. 

Quanto a essa falta de convergência encontrada, Knechel et al., (2012) pontuam que 

todos os stakeholders envolvidos no processo dos relatórios financeiros – usuários, auditores, 

reguladores e sociedade – possuem diferentes pontos de vista sobre o que venha a ser qualidade 

de auditoria e isto influenciaria a aceitação de uma generalizada definição e dos tipos de 

indicadores que poderiam ser usados para mensuração. No entanto, dado a importância do papel 

desempenhando pela auditoria para o funcionamento do mercado e por não terem muita 

informação sobre os incentivos que afetam a formação da opinião do auditor sobre as 

informações contábeis auditadas, os agentes econômicos buscam métricas para avaliar a 

qualidade da auditoria (Paulo et al., 2013). 

Uma das contribuições da literatura da área quanto a isso, segundo DeFond e Zhang 

(2014) é considerar um dos aspectos da qualidade da auditoria, no caso a oferta de auditoria de 

qualidade, como uma função das características de independência e competências dos auditores 

onde a independência advém das preocupações com a reputação e os riscos de litígios, e a 

competência se refere a habilidade para fornecer alta qualidade de auditoria (DeFond & Zhang, 

2014).No entanto, a impossibilidade de observação empírica direta dessas variáveis 

(competência e independência) é tida para DeAngelo (1981) como a motivadora para a busca 

de alternativas que mensurem a qualidade da auditoria e, embora existaum grande número de 

proxies usadas pela literatura para mensurar a qualidade da auditoria, é notória a falta de 

consenso para quais seriam as melhores, muito menos orientação de como avalia-las (DeFond 

& Zhang, 2014). 

Sabendo que questões de inobservância e mensuração confiável apresentam-se como 

possíveis explicações para a falta de alinhamento na literatura quanto as métricas para mensurar 

a qualidade da auditoria, Knechel et al., (2012) propôs estruturar os indicadores da qualidade 

da auditoria em quatro categorias: inputs, processo, resultados e contexto. Para este autor, os 

inputs estão refletidos primariamente nas características individuais da equipe de auditoria, tais 

como ceticismo profissional, conhecimento e expertise. Outra característica que apresenta certo 

consenso, entre os pesquisadores desta área, é o tamanho da firma de auditoria e sua provável 

influencia no nível de qualidade dos serviços prestados (Braunbeck, 2010; Almeida & Almeida, 

2009; De Angelo, 1981) 

As métricas relacionadas ao processo de auditoria possuem características inerentes, tais 

como avaliação de risco, procedimentos analíticos e revisão de papeis de trabalho, que variam 

a cada serviço, uma vez que a idiossincrasia de cada cliente exige que julgamentos profissionais 

sejam usados para decidir como e qual processo deve ser adequadamente aplicado (KNECHEL 

et al., 2012).Por sua vez os outcomes, como métricas para a qualidade da auditoria, podem ser 

refletidos em várias características observáveis, como a qualidade dos relatórios financeiros 

apresentados, acurácia do relatório de auditoria e reapresentações de demonstrações contábeis. 

Por fim, como indicadores associados ao contexto da auditoria tem-se os honorários anormais, 

longa relação entre auditor e cliente e bônus de remuneração (KNECHEL et al., 2012). 
 

2.2Demanda pela qualidade da auditoria e os custos de agência 
A contratação das firmas de auditoria é de responsabilidade da administração do cliente, 

logo se espera uma forte pressão sobre os resultados dos trabalhos de auditoria já que se 

pressupõe uma forte motivação da administração em obter melhores desempenhos e resultados 

(Oliveira & Santos, 2007). Mecanismos legais também são fontes de incentivos para a 

qualidade do serviço de auditoria, exemplo disso foi a assinatura da SOX (Sarbanes-Oxley) 



 

 
 

que, segundo DeFond e Zhang (2014), trouxe disposições com a pretensão de incrementar tanto 

o fornecimento de auditoria de qualidade, como também estimular o lado da demanda por 

qualidade por parte dos clientes. 

Nesse ponto, demanda do cliente por qualidade de auditoria pode ser caraterizada como 

uma função dos incentivos e competências do cliente, distinguido esta do fornecimento de 

auditoria de qualidade que seria uma função dos incentivos e competências do auditor (DeFond 

& Zhang, 2014). A competência do cliente é definida como a capacidade que o mesmo possui 

em satisfazer a sua procura pelo desejado nível de qualidade de auditoria. Essa capacidade 

consistiria de típicos mecanismos integrantes do sistema de governança corporativa, como a 

presença do comitê de auditoria e o grau de independência e especialização dos seus membros, 

assim como a existência de um controle interno e de um setor de auditoria atuantes e eficientes.  

O papel principal do comitê de auditoria é monitorar o processo de divulgação dos 

relatórios financeiros através da nomeação dos auditores externos, avaliação do controle interno 

da firma, estabelecimento de uma comunicação direta com os auditores externos, internos e 

com os gestores, além da revisão da auditoria das demonstrações financeiras (Engel, Hayes, & 

Wang, 2010). Dessa forma, a presença do comitê de auditoria estaria associada à escolha de 

profissionais especializados, o que possivelmente levaria a alta qualidade de auditoria indicada 

pela não exigência de reapresentações de demonstrações contábeis, assim como uma menor 

incidência de accruals discricionários.  

Quanto a auditoria interna, existem discussões se esta substitui ou complementa a 

função da auditoria externa, ou ainda se a terceirização desse setor prejudica ou melhora a 

qualidade da auditoria (DeFond & Zhang, 2014). Dessa forma, não está claro qual a 

contribuição desse mecanismo representativo da competência do cliente para alcançar o 

desejado nível de qualidade de auditoria. Quanto aos incentivos para a demanda por qualidade 

da auditoria, estes teriam origem na existência de conflitos de agência (Jensen & Meckling, 

1976) e nas exigências dos reguladores. 

 Os incentivos regulatórios tornaram-se mais latentes com a emissão da Lei SOX 

(Sarbanes-Oxley) que promoveu significativas mudanças no lado da demanda do cliente por 

qualidade da auditoria.  Mesmo sendo uma lei norte-americana a repercussão da SOX se dá de 

forma direta em empresas brasileiras que emitem American DepositaryReceipts(ADR), e 

indireta por ser considerada como um exemplo de instrumento normativo de incentivo para que 

o gestor da empresa não coloque seus interesses a frente dos interesses dos acionistas. (Gotaç, 

Montezano, & Lameira, 2015). 

 Os custos de agência, tidos como fontes de incentivos para a demanda por qualidade de 

auditoria, são analisados e discutidos com base no paradigma da Teoria da Agência. Essa teoria, 

exposta por Jensen e Meckling (1976), afirma que a separação entre estrutura de propriedade e 

controle corporativo dá origem a uma relação de agência, entre agente e principal, onde são 

delegados poderes decisórios a um indivíduo (agente) para que este haja em nome do principal 

(acionistas). Todavia, o fato de um terceiro administrar os interesses do principal e partindo da 

ideia de que os indivíduos são maximizadores da própria riqueza, tem-se então o surgimento 

dos conflitos de interesse onde o agente nem sempre agiria em prol dos interesses do principal 

e esse desalinhamento seria amenizado pelos custos de agencia (custos de monitoramento) ou 

resultaria neles próprios (perdas residuais). 

Uma das formas empregadas para alinhar os interesses entre principal e agente é 

recompensar o desempenho do agente com a concessão de participação na estrutura de 

propriedade da empresa já que segundo Jensen e Meckling (1976) é esperado que até certo 

ponto, os custos de agência entre acionistas e gestão diminuam com o aumento da participação 



 

 
 

na propriedade por parte da gestão. No entanto, a medida que a participação da gestão na 

propriedade aumenta a probabilidade de ocorrência do efeito entrincheiramento também se 

eleva o que resultaria na expropriação do acionista-gerente sobre a riqueza dos acionistas 

minoritários. A ocorrência do efeito entrincheiramento é característico em empresas de 

estrutura acionária concentrada onde o controle é, geralmente, exercido pelo acionista que 

detêm maior participação no capital social. Este tipo de estrutura acionária é comum no Brasil 

(Torres, Bruni, Rivera-Castro, & Martinez, 2010). 

 Pelo prisma da Teoria da Agência, também é sugerido que pode haver um conflito de 

interesses entre acionistas e outras partes interessadas tais como debtholders (Jensen & 

Meckling, 1976). A ideia central por trás desse problema é que quando as empresas se utilizam 

de financiamento por meio de dívidas, haveria um incentivo para assumir riscos que poderiam 

ser evitados quando o dinheiro investido pertence apenas aos proprietários. Nesse cenário um 

aumento de participação na propriedade pela gestão leva a um aumento de custos de agência 

(Niskanen et al., 2011) e de acordo com Lourenço, Branco e Curto (2012) empresas que 

enfrentam altos custos de agência vão contratar empresas de auditoria de mais alta qualidade. 

Observa-se, portanto, uma relação traçada pela literatura entre estrutura de propriedade 

da empresa e a demanda por qualidade da auditoria, investigada pelo prisma dos conflitos de 

agência que para DeFond e Zhang (2014) são a primária fonte de incentivo da demanda do 

cliente por uma alta qualidade de auditoria. Dessa forma, empresas com altos custos de agência 

demandariam auditores percebidos como de alta qualidade em cumprimento a exigências 

contratuais com debtholders ou como tentativa de sinalizar uma maior credibilidade das 

informações reportadas na expectativa de diminuir o risco atribuído pelo mercado à empresa.  

Considerando o exposto acima, bem como o cenário de controle concentrado 

caraterístico das companhias abertas no mercado brasileiro e consequentemente a probabilidade 

de ocorrência de custos de agência oriundos da relação entre acionistas majoritário e 

minoritários, o presente estudo traçou a seguinte hipótese de pesquisa. 

 

Hipótese (H1): Empresas que apresentam maior nível de conflitos de agência demandam 

auditoria de mais alta qualidade.  
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

3.1 Campo Amostral e Coleta de Dados 

A população da qual foi extraída a amostra final foi composta pelas empresas listadas 

na BM&FBovespa, exceto as instituições financeiras por serem empresas operacionalmente 

alavancadas e que demandariam avaliações mais específicas quando ao efeito disso sobre os 

custos de agência e a demanda por qualidade de auditoria. A amostra final, descrita na Tabela 

1 a seguir, contemplou o quantitativo de 117 empresas perfazendo um total de 702 observações 

durante o período de 2010 a 2015. 

 
Tabela 1: Descrição da Amostra 

Descrição da Amostra  Quantidade 

População investigada 

Exclusão de Empresas sem dados disponíveis 

Exclusão de instituições financeiras 

 

Total da amostra  

319 

(159) 

(43) 

 

117 

Fonte: Dados da pesquisa, (2017). 

 



 

 
 

Os dados referentes à estrutura acionária das companhias e a existência ou não de 

comitês de auditoria foram coletados na base de dados da Comdinheiro, enquanto que as 

informações referentes à presença de auditoria interna e os demais dados financeiros foram 

coletados através da base Thomson Reuters ®. 
 

3.2 Definição das Variáveis e do Modelo Econométrico    
Existem evidencias na literatura que capturaram a demanda do cliente por alta qualidade 

de auditoria pela escolha de características, como auditores Big-N (Niskanen et al., 2011) ou 

setorialmente especializados (DeFond & Zhang, 2014). Em vista disso, a variável escolhida 

pelo estudo como proxy para demanda por qualidade de auditoria é a contratação, pelo cliente, 

de uma das quatro maiores empresas de auditoria: Kpmg, Price, Ernest & Young e Deloitte. 

Assim a mensuração dessa variável assumirá o valor de 1 para auditores considerado Big Four 

e 0 para os demais casos. Juntamente com as demais variáveis e sua operacionalizações, a 

demanda por qualidade de auditoria é descritas no Quadro 1 abaixo. 
 

Quadro 1: Variáveis Explicativas 

Variáveis 

Independentes 
Sigla Descrição 

Sinal 

Esperado 

Incentivos - Conflitos de Agência  

Percentual de controle 

concentrado 
Pcc Soma das participações dos cinco maiores acionistas ordinários + 

Dualidade do CEO CEO-dual 1 para a existência e 0 para os demais casos - 

Variáveis de Controle 

Rentabilidade Roa Ebit (lucro antes dos juros e impostos) sobre o ativo total  + 

Alavancagem 

Financeira 
Alav Dívida Total/Ativo Total + 

Presença do Comitê 

de Auditoria 
CoAud 1 para a existência e 0 para os demais casos + 

Presença de Auditoria 

Interna 
AudIn 1 para a existência e 0 para os demais casos + 

Tamanho da Empresa Tam Ln Receitas de Vendas Anuais + 

Fonte: elaboração própria, (2017). 

 

  Em relação a variável dependente adotada como proxy para a demanda do cliente por 

qualidade de auditoria, de acordo com DeAngelo (1986) é espera do que um auditor de grande 

porte seja capaz de prestar serviços com qualidade, levando em consideração a sua maior 

expertise e independência. Esse argumento é válido pelo aspecto do cliente, uma vez que a 

atribuição de prestação de serviços de auditoria de alta qualidade às grandes firmas, o cliente 

teria a possibilidade de escolher, ou não, ser auditado por uma BIG 4, enquanto que o auditor 

não pode oferecer uma alta qualidade do seu serviço baseada nesse aspecto (ser uma BIG 4) se 

o mesmo não o tiver. 

 As variáveis independentes propostas no modelo são baseadas na afirmação de que a 

demanda por qualidade de auditoria é uma função dos incentivos e competências do cliente 

(DeFond & Zhang, 2014). Os incentivos surgiriam da existência dos conflitos de agência 

(Jensen & Meckling, 1976) que ocorreriam quando o gestor possuísse menos que 100% do 

capital da empresa. Estes conflitos de agência são mensurados pelo percentual de controle 

concentrado que busca medir o custo de agência baseado no entendimento de que uma crescente 



 

 
 

participação do acionista-gestor na estrutura de propriedade ocasionaria o surgimento de custos 

de agência entre acionistas majoritários e minoritários.  

Outra proxy incluída para medir os custos de agência foi a existência de CEO 

(ChiefExecutive Officer) dualidade, ou seja, quando o CEO da empresa também ocupa o cargo 

de Presidente do Conselho de Administração. Pela perspectiva da Teoria da Agência – em 

pondera-se que incentivos e a implementação de mecanismos de monitoramento são formas de 

alinhar os interesses do agente com os do principal – a existência de CEO dualidade poderia 

diminuir a eficácia do Conselho de Administração como órgão de monitoramento sobre as 

ações da gestão (Niskanen et al., 2011). Assim, espera-se uma relação negativa entre o CEO 

dualidade e a demanda por qualidade de auditoria.  

Em relação a variáveis de controle propostas, a rentabilidade foi incluída para controlar 

o efeito evidenciado por Mansi, Maxwell, & Miller (2004) de que existe uma maior 

probabilidade de empresas rentáveis escolherem grandes firmas de auditoria. Isso pode ser 

justificado uma vez que empresas mais rentáveis podem arcam com os custos de uma auditoria 

realizada por grandes firmas como as Big Four. Por sua vez, a alavancagem financeira foi 

incluída pelo entendimento de que empresas mais alavancadas teriam maiores custos de agência 

advindos dos possíveis conflitos de interesse entre a gestão (ou os acionistas) e os debtholderse 

por isso haveria uma maior demandariam por auditoria de qualidade. 

A variáveis a presença do comitê de auditoria e existência de auditoria interna são proxy 

para medir a competência do cliente em alcançar o nível de qualidade de auditoria desejado 

(DeFond & Zhang, 2014). Já para variável tamanho da empresa é esperado que grandes 

empresas demandem qualidade de auditoria já que por definição são empresasoperacionalmente 

mais complexas. 

  Diante disso do exposto acima, o modelo de regressão logística empregado é descrito 

conforme Equação 1:  
 

DQA = α + β1Pcc -β2CEO-dual+β3Roa+ β4Alav+ β5CoAud+ β6AudIn+ β7Tam + ε  (1) 

 

Em que:DQA: Demanda do Cliente por Qualidade de Auditoria; Pcc: Concentração de controle; 

CEO-dual: Dualidade do CEO; Roa: Rentabilidade; Alav: Alavancagem Financeira; CoAud: 

Presença do Comitê de Auditoria; AudIn: Presença de Auditoria Interna;;Tam: Tamanho da 

Empresa Auditada e ε: erro estocástico. 

4 RESULTADOS 

4.1 Estatística Descritiva das Variáveis  

As estatísticas descritivas apresentadas na Tabela 2 demonstram que cerca de 85% do 

total de empresas que compõem a amostra são auditadas por firmas de auditoria Big Four. Uma 

vez que a demanda por qualidade de auditoria (DQA) se caracteriza como a variável dependente 

do estudo, tal situação pode trazer limitações para os resultados da pesquisa, uma vez que se 

observa uma tendência comum de contratação de auditoria Big Four no mercado de capitais 

brasileiro. 

As variáveis dualidade do CEO (CEO-dual), comitê de auditoria (CoAud) e auditoria 

interna (AudIn) apresentaram falta de normalidade em suas respectivas distribuições, 

evidenciada pelos elevados desvios padrão. Essa circunstância é justificável, pois ao 

considerarmos o período inicial de nossa amostra (2010), poucas empresas apresentavam tais 

mecanismos de governança corporativa, ou seja, as competências das empresas sobre os 

aspectos relacionados ao controle corporativo foram sendo desenvolvidas durante o período 

analisado. Todavia, em se tratando da realidade atual sobre as referidas variáveis, é possível 



 

 
 

constatar que poucas empresas analisadas, menos de 30%, possuem comitê de auditoria e 

auditoria interna. 

Identificou-se que a variável tamanho (Tam) também não apresenta normalidade em sua 

distribuição (desvio padrão = 2,058). O pressuposto da falta de normalidade dessa variável se 

baseia no fato de que após o processo de limpeza dos dados, a amostra do presente estudo 

contemplou empresas do mercado de capitais brasileiro com montantes de receitas (proxy para 

o tamanho das empresas) não equiparados. Para solução do referido problema, o presente estudo 

procedeu com a logaritmização das receitas, tendo em vista a diminuição da assimetria na 

distribuição dos dados.  

Por outro lado, a variável retorno sobre o ativo (ROA) apresentou normalidade em sua 

distribuição, com média, desvio padrão e mediana de 0,072, 0,154 e 0,062, respectivamente. 

Todavia, os dados sobre o ROA indicam uma baixa relação média de apenas 7% entre o lucro 

operacional de cada uma das empresas que compões a amostra e os seus respectivos ativos 

totais.  
 

Tabela 2: Estatística descritiva das variáveis analisadas. Amostra com dados de 2010 a 2015. 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo 

Demanda por Qualidade (DQA)         0,852 0,356 0 1 1 

Percentual de Controle Concentrado (Pcc) 0,587 0,227 0,001 0,593 1,000 

Dualidade de CEO (CEO-dual) 0,164 0,370 0 0 1 

Retorno sobre o Ativo (ROA) 0,072 0,154 -1,788 0,062 2,246 

Alavancagem (Alav) 0,483 1,998 0,000 0,314 32,172 

Comitê de Auditoria (CoAud) 0,252 0,435 0 0 1 

Auditoria Interna (AudIn) 0,184 0,388 0 0 1 

Tamanho (Tam) 20,829 2,058 10,859 21,091 25,816 

Notas: amostra composta por 702 observações, no período de 2010 a 2015. Em que: DQA = demanda do cliente 

por qualidade de auditoria, Pcc = soma das participações dos cinco maiores acionistas ordinários, CEO-dual = 

variável dummy que assume o valor 1 para a existência de dualidade e 0 para os demais casos, ROA = retorno sobre 

o ativo, Alav = alavancagem financeira (dívida total/ativo total), CoAud = variável dummy que assume o valor 1 

para a existência de comitê de auditoria e 0 para os demais casos, AudIn  =  variável dummy que assume o valor 1 

para a existência de auditoria interna e 0 para os demais casos, Tam = logaritmo das receitas de vendas. 

 

Em adicional, a Tabela 2 também evidencia que o controle concentrado é cerca de 59% 

para as empresas que compõem a amostra. Como esperado, o controle concentrado é comum 

para as empresas pertencentes ao mercado de capitais brasileiro e corrobora com a baixa 

variabilidade da referida variável (desvio padrão = 0,227). Por fim, as empresas que compõem 

a amostra demonstraram endividamento médio (Alav), em linha com a estrutura ótima de 

capital, na ordem de 50%. 

 

4.2 Matriz Bivariada 

A Tabela 3 apresenta a matriz de correlação de Pearson referente às variáveis do modelo 

estabelecido para o presente estudo. Observa-se que, de maneira geral, as variáveis de controle 

do modelo de regressão apresentam baixa correlação entre si, onde a maioria dos coeficientes 

de correlação se mostrou abaixo de 0,50. Apenas a relação entre as variáveis AudIn e CoAud 

(0,580) ficou sensivelmente acima de 50%, o que ainda é suportável no sentido de inferir que a 

hipótese nula de ausência de multicolinearidade das variáveis de controle não será rejeitada. 

Adicionalmente, muitas das relações entre as respectivas variáveis de controle apresentam 

correlação estatística significante no nível de significância de 1%. 



 

 
 

As variáveis independentes percentual de controle concentrado (Pcc) e dualidade do 

CEO (CEO-dual) apresentam baixa correlação entre si (-0,248), suportando a ideia de que cada 

uma dessas variáveis se relaciona com a variável dependente demanda por qualidade de 

auditoria (DQA) de maneira independente. A correlação negativa entre as referidas variáveis, 

sustentada por uma significância estatística de 1%, indica que quanto maior o controle 

concentrado das empresas brasileiras, menor será a perspectiva da dualidade do CEO nessas 

empresas. 

A Tabela 3 também demonstra que a variável dualidade do CEO (CEO-dual) apresenta 

correlação positiva com as variáveis comitê de auditoria (CoAud), auditoria interna (AudIn) e 

tamanho (Tam). Estes resultados indicam que empresas maiores, e que apresentam mecanismos 

de governança corporativa (a exemplo do comitê de auditoria e da auditoria interna), 

apresentam mais casos relacionados à dualidade do CEO. 

Já a variável percentual de controle concentrado (Pcc) apresenta correlação negativa 

com as variáveis comitê de auditoria (CoAud), auditoria interna (AudIn) e tamanho (Tam). Estes 

resultados sugerem que, mesmo sendo comum no mercado de capitais brasileiro, o controle 

concentrado é menos recorrente em empresas maiores e que apresentam mecanismos mais 

robustos de governança corporativa. 

 

Tabela 3: Matriz de correlação de Pearson. Amostra com dados de 2010 a 2015. 

  DQA  Pcc  CEO-dual  ROA  Alav  CoAud  AudIn  Tam 

DQA 1                             

Pcc -0,203 *** 1             
CEO-dual 0,044  -0,248 *** 1           
ROA 0,207 *** -0,077 ** 0,040  1         
Alav -0,200 *** 0,068 * -0,038  -0,060  1       
CoAud 0,122 *** -0,261 *** 0,381 *** 0,065 * -0,042  1     
AudIn 0,115 *** -0,188 *** 0,267 *** 0,120 *** -0,038  0,580 *** 1   
Tam 0,457 *** -0,152 *** 0,273 *** 0,209 *** -0,394 *** 0,350 *** 0,311 *** 1 

Notas: *, **, *** representam a significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. As variáveis estão descritas 

da seguinte forma: DQA = demanda do cliente por qualidade de auditoria, Pcc = soma das participações dos cinco 

maiores acionistas ordinários, CEO-dual = variável dummy que assume o valor 1 para a existência de dualidade e 0 

para os demais casos, ROA = retorno sobre o ativo, Alav = alavancagem financeira (dívida total/ativo total), CoAud = 

variável dummy que assume o valor 1 para a existência de comitê de auditoria e 0 para os demais casos, AudIn  =  

variável dummy que assume o valor 1 para a existência de auditoria interna e 0 para os demais casos, Tam = logaritmo 

das receitas de vendas. 

 

Verifica-se, por fim, na Tabela 3, que a variável independente dualidade do CEO (CEO-

dual) demonstrou insignificância estatística na relação com a variável demanda por qualidade 

de auditoria (DQA). Em contrapartida, a variável dependente demanda por qualidade da 

auditoria apresentou correlação negativa e significante, no nível de 1%, com a variável 

independente percentual de controle concentrado (Pcc). Este resultado não suporta a nossa 

hipótese de pesquisa, uma vez que é esperado um coeficiente de correlação positivo entre as 

respectivas variáveis. Todavia, o resultado dessa correlação deve ser interpretado com cautela, 

pois os efeitos das demais variáveis explicativas não estão sendo considerados. 

Buscando analisar a relação entre a variável demanda por qualidade de auditoria (DQA) 

e as variáveis adotadas para mensurar os custos de agência de forma separada, foram rodadas 

regressões Logit simples, conforme Tabela 4 a seguir.  

 

  



 

 
 

Tabela 4: Resultado da Logit Simples. Amostra com dados de 2010 a 2015.   
Painel A 

Variável Explicativa Coeficiente Erro Padrão Estatística t p-valor 
      

Constante 1,0381 0,058 28,44 0,000 *** 

Percentual de Controle Concentrado (Pcc) -0,3156 0,0364 -5,70 0,000 *** 
 

Descrição Valor Decrição Valor 

Prob > chi 2 0,0000 Nº de observações 702 

    Pseudo R² 0,0513 

Painel B 

Variável Explicativa Coeficiente Erro Padrão Estatística z p-valor 
      

Constante 1,6957 0,3158 1,15 0,0000 *** 

Dualidade de CEO (CEO-dual) 0,0419 0,3309 1,27 0,205   
 

Descrição Valor Decrição Valor 

Prob > chi 2 0,237 Nº de observações 702 

    Pseudo R² 0,0024 

Notas: *, **, *** representam a significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente.  
 

No Painel A têm-se os resultados da regressão Logit tendo como variável dependente a 

DQA e o Pcc como variável explicativa. A relação entre as duas variáveis é inversa e 

significante a 1%, indicando que quanto maior a concentração acionária, menor seria a demanda 

por qualidade de auditoria. Todavia, apesar do modelo se mostrar significante, o Pseudo R2 

evidencia um valor apenas 5,13% denotando o baixo poder explicativo que o Pcc tem, de forma 

isolada, sobre a demanda por qualidade de auditoria. 

Por sua vez, o Painel B traz os resultados da regressão entre as variáveis DQA e o CEO-

dual. Pode-se observar uma relação positiva entre as variáveis, indicando que quando há a 

presença de dualidade do CEO as empresas demandariam por maior qualidade de auditoria.  

Esse resultado vai de encontro ao descrito pela literatura já que o esperado seria que na presença 

de dualidade do CEO os mecanismos de governança corporativa, a exemplo do Conselho de 

Administração e do Comitê de Auditoria, poderiam ser menos eficazes ou independentes no 

desempenho dos seus papeis. No entanto, a relação entre a DQA e o CEO-dual, bem como o 

modelo empírico não são significantes.  

Por fim, o estudo procedeu com a análise da regressão múltipla, a qual demonstra as 

relações entre todas as variáveis explicativas e a explicada. 

 

4.3 Análise da Regressão 

Tendo como variável dependente a demanda por qualidade de auditoria cuja proxy é a 

presença de firma de auditoria classificada como Big Four, pode-se observa na Tabela 5 os 

resultados da regressão logística para as variáveis explicativas. Os respectivos resultados 

demonstram que quatro variáveis são estatisticamente significantes, nos níveis de significância 

de 5% e 1%, para explicar a demanda por qualidade de auditoria (DQA) no mercado de capitais 

brasileiro.  

A primeira variável é o percentual de controle concentrado (Pcc) que foi a proxy usada 

para medir o custo de agência por este ser considerado um dos incentivos para a demanda por 

qualidade de auditoria (DeFond & Zhang, 2014). A relação negativa e significante encontrada 

entre o DQA e o Pcc sugere que a medida que o percentual de controle concentrado aumenta, a 

demanda por qualidade de auditoria diminui. Esse mesmo resultado foi encontrado por 

Niskanen et al., (2011) em empresas privadas finlandesas que são consideradas mais 

assimétricas do que seus pares (empresas de capital aberto) no que tange a divulgação de 



 

 
 

informações. De fato, pode esperar que se o gestor-proprietário possui participação acionária 

representativa ou crescente nesse sentido, e por definição esteja à frente da gestão da empresa, 

pode-se cogitar que este não estaria inclinado a pagar caro por auditores de alta qualidade, se 

este gestor tem acesso a toda informação sobre a empresa e objetivamente pode avaliar a 

qualidade dessa informação produzida. 

A segunda variável que se mostrou significante e inversamente relacionada à DQA foi 

a dualidade do CEO (CEO-dual), a qual também representa uma proxy que caracteriza o 

ambiente de conflito de agência. A referida relação negativa entre as variáveis indica que na 

presença de casos relacionados à dualidade do CEO não haverá uma correspondente demando 

por serviços de auditoria de alta qualidade. A demanda pela qualidade da auditoria (DQA) pode 

ser entendida como um proxy da decisão do Conselho de Administração em aumentar o 

monitoramento da gestão. Dessa forma, é possível observar por meio da relação negativa 

identificada entre as variáveis um indicativo de que os gestores, os quais também presidem o 

Conselho de Administração, podem estar limitando a supervisão externa. Este resultado 

corrobora os achados de O’Sullivan (2000), de que a presença de dualidade do CEO está 

negativamente relacionada com o nível de qualidade da auditoria externa. 

A terceira variável que se mostrou significante e positivamente relacionada com a DQA 

foi o retorno sobre o ativo (ROA). De acordo com Simunic (1980), o ROA como medida de 

rentabilidade do cliente pode ser considerada uma medida de risco para o auditor na aceitação 

do trabalho, no que tange a perspectiva de o cliente não ser financeiramente viável. Tal risco 

pode resultar no aumento dos honorários cobrados pelos auditores independentes (Ghosh & 

Tang, 2015), tornando o serviço prestado por esses auditores bastante oneroso para as empresas. 

Adicionalmente, Francis (1984) destaca que as empresas denominadas Big Four cobram 

honorários premium em relação às empresas de auditoria não Big Four. Dessa forma, é possível 

inferir que a relação positiva identificada entre a DQA e o ROA indica que a demanda por 

qualidade de auditoria é mais recorrente para as empresas que demonstram boa capacidade 

financeira (rentabilidade) para contratar serviços com um alto valor agregado.  

 

Tabela 5: Resultado da regressão Logit Multivariada (Equação 1). Amostra com dados de 2010 a 

2015.   
Painel A 

Variável Explicativa Coeficiente Erro Padrão Estatística z p-valor 
      

Constante -8,465 1,574 -5,380 0,000 *** 

Percentual de Controle Concentrado (Pcc) -0,231 0,667 -4,000 0,000 *** 

Dualidade de CEO (CEO-dual) -0,162 0,433 -3,030 0,002 *** 

Retorno sobre o Ativo (ROA) 0,262 1,304 2,320 0,020 ** 

Alavancagem (Alav) -0,012 0,447 -0,300 0,763  
Comitê de Auditoria (CoAud) 0,025 0,433 0,710 0,477  
Auditoria Interna (AudIn) -0,024 0,489 -0,520 0,603  
Tamanho (Tam) 0,051 0,081 7,330 0,000 *** 

Painel B 

Descrição Valor Decrição Valor 
      

Teste F (t) 159,880 

Nº de 

observações       702 

Teste F (p) 0,000 Pseudo R²    0,272 

Notas: *, **, *** representam a significância estatística a 10%, 5% e 1%, respectivamente. A Tabela 5 

demonstra as estimativas feitas a partir da seguinte regressão: 

DQA = α + β1Pcc + β2CEO-dual + β3ROA + β4Alav + β5CoAud + β6AudIn + β7Tam + ε 



 

 
 

Por fim, a variável tamanho (Tam) apresentou relação positiva com a variável 

dependente demanda por qualidade de auditoria (DAQ), no nível de significância estatística de 

1%. A respectiva relação positiva sugere uma expectativa de maior demanda por qualidade de 

auditoria por parte das empresas de maior porte. As demais variáveis do modelo empírico 

demonstraram insignificância estatística na relação com a variável dependente. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por objetivo verificar a relação entre os custos de agência e a demanda 

por qualidade da auditoria das companhias abertas no Brasil, utilizando como proxies 

explicativas aspectos que caracterizam um ambiente de conflito de agência. Com base na lacuna 

da literatura brasileira sobre o tema, torna-se relevante o desenvolvimento de novas 

perspectivas de análise sobre os fatores que influenciam a demanda por qualidade de auditoria.  

A análise compreende o período de 2010 a 2015, totalizando 702 observações. Para atingir o 

objetivo supramencionado, a presente pesquisa definiu um modelo empírico, o qual se baseia 

no pressuposto definido por DeFond e Zhang (2014) de que a demanda para a qualidade de 

auditoria é função de incentivos e competências dos clientes. 

 Entretanto, os resultados encontrados no presente estudo não corroboram com as 

afirmações de DeFond e Zhang (2014), de que empresas que incorrem em altos custos de 

agências teriam incentivos para demandar auditoria de alta qualidade. Com base nas análises 

realizadas, foi possível constatar que o ambiente de conflito de agência, caraterizado pelo 

controle concentrado, não implica em uma maior demanda por qualidade de auditoria. Esses 

resultados contrários ao esperado pela literatura, possivelmente, se devem ao ambiente 

mercadológico brasileiro onde existe a concentração de controle corporativo e o potencial tipo 

de custo de agência (entre acionistas majoritários e minoritários) não influenciaria a demanda 

por qualidade de auditoria, uma vez que o acionista-gestor  poderia não está inclinado a pagar 

caro por auditores de alta qualidade para certificar e/ou atribuir qualidade as informações 

contábeis as quais ele mesmo pode, por ser um insider, avaliar de forma objetiva. 

O que se destaca com esses resultados é a necessidade de esclarecimentos adicionais 

sobre a relação entre a demanda por qualidade de auditoria e os tipos de conflitos de agência 

documentados na literatura: o tipo I (entre o principal e agente) e o tipo II (entre majoritários e 

minoritários). Para o tipo I de conflito de agência, infere-se que a relação positiva descrita pela 

literatura pode ser adequada, uma vez que o principal incorre em assimetria informacional e 

veria a auditoria independente como um custo de monitoramento menor do que os custos 

residuais que pode incorrer se o agente agir de forma oportunista e sem qualquer monitoramento 

das suas ações. Todavia, para o tipo II de conflito de agência, a relação com a demanda por 

qualidade de auditoria possivelmente seria inversa já que o acionista-gestor pode ver a auditoria 

independente como um custo adicional de monitoramento que não lhe traria maiores benefícios 

como a redução de assimetria de informação.  

Por fim, ressalta-se que os resultados do presente estudo se limitam à amostra analisada, 

dessa forma, o estudo não tem o propósito de esgotar as discussões sobre o problema 

investigado. Na verdade, os resultados também mostraram a necessidade de novos estudos para 

validar, com base em outros critérios que possam captar o ambiente de conflito de agência, a 

relação entre os custos de agência e a demanda por qualidade da auditoria no mercado de 

capitais brasileiro.  
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