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RESUMO  

A Book-Tax Differences (BTD) pode ser uma proxy para risco e esforço do auditor, elevando 

os honorários da auditoria como forma de compensação. Assim, o objetivo desta pesquisa é 

verificar se existe relação entre os tipos de BTD (total, temporária, permanente, anormal, 

normal, positiva e negativa) e os honorários de auditoria que foram pagos pelas companhias 

abertas brasileiras. A amostra é composta por 214 companhias e os dados em painel 

correspondem ao período de 2010 a 2014. De acordo com resultados da pesquisa, apenas a BTD 

positiva e a BTD normal têm relação com a remuneração dos auditores. Especificamente, 

identificou-se que os honorários de auditoria aumentam em 8,8% e 70,3% a cada 1% de 

aumento na BTD positiva e na BTD normal, respectivamente, sugerindo que os auditores 

atribuem maiores esforços e riscos de perda na presença desses tipos de BTD. Infere-se que o 

fato da empresa divulgar lucro contábil superior ao lucro tributável (BTD positiva) e a 

flexibilidade e as escolhas contábeis inerentes ao processo de representação fidedigna 

incentivado pelas IFRS (BTD normal) representam alertas para os auditores, fazendo com que 

estes elevem os seus honorários como forma de compensação dos riscos e esforços adicionais 

envolvidos nos serviços de auditoria.  

 

Palavras-chave: Honorários de auditoria; Book-tax Differences; Riscos de auditoria. 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 
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1 INTRODUÇÃO 

A Book-Tax Differences (BTD), diferença entre o lucro contábil (LC) e o lucro tributável 

(LT), pode ser um dos fatores determinantes dos honorários de auditoria, pois sugere-se que ela 

crie complexidade adicional ao trabalho do auditor e aumente os riscos advindos de problemas 

na qualidade da informação contábil (Hanlon, Krishnan & Mills, 2012). Gul, Chen e Tsui 

(2003) e Oliveira, Souza e Vieira (2004) defendem que a formação de preço do trabalho de 

auditoria deve refletir os riscos assumidos e a possibilidade de ocorrência de perdas para os 

auditores. Assim, a BTD pode estar associada a honorários mais elevados de auditoria, que 

refletem a avaliação de risco e esforço do auditor (Hanlon et al., 2012). 

A BTD pode elevar os honorários de auditoria em razão de os auditores incorrerem em 

maiores riscos ao analisarem as escolhas contábeis intrínsecas às International Financial 

Reporting Standards (IFRS), o que aumenta também a possibilidade de perdas (Hanlon et al., 

2012). A adoção das IFRS permite aos gestores maior poder de escolha de práticas contábeis, 

o que pode aumentar a BTD e incrementar o esforço e o risco do auditor na determinação do 

nível de discricionariedade do diferimento das informações contábeis (Hanlon et al., 2012). 

Além disso, o gerenciamento de resultados e o gerenciamento tributário podem afetar o 

nível de BTD e, consequentemente, os honorários de auditoria. O comportamento oportunístico 

do gestor está associado à assimetria informacional, o que pode degradar a qualidade da 

informação contábil (Iudícibus, Martins & Carvalho, 2005) e aumentar o risco e a complexidade 

percebidos pelo auditor e, consequentemente, afetar a precificação da prestação de serviços 

(Heltzer, 2009). Ademais, Hanlon et al. (2012) alertam que valores extremos de BTD 

representam maior influência no risco de auditoria e determinação dos honorários, pois podem 

indicar discricionariedade do gestor para maximização do lucro.  

Hanlon et al. (2012) analisaram as companhias abertas norte-americanas (de origem 

common law) e verificaram que, para essas, a BTD total, a permanente e a temporária estão 

associadas com a avaliação do risco e do esforço do auditor e são capazes de elevar os 

honorários de auditoria. No entanto, esses resultados podem ser distintos quando analisada uma 

amostra de companhias de países de origem code law, como o Brasil. Esses países possuem 

histórico de maior vinculação entre a contabilidade societária e fiscal e, consequentemente, 

menor BTD em relação aos países de origem common law (Costa & Lopes, 2015), o que pode 

configurar maior risco para o auditor. Porém, a adoção das IFRS no Brasil (Brasil, 2008) pode 

ter provocado um crescimento no volume da BTD, uma vez que a desvinculação entre a 

contabilidade societária e fiscal é um pré-requisito para a adoção dessas normas (Costa & 

Lopes, 2015).  

Contudo, Jeanjean e Stolowy (2008) asseveram que a adoção das IFRS nos países code 

law impulsionou a prática do gerenciamento de resultados, enquanto em países common-law 

ela não trouxe qualquer impacto no gerenciamento. Além disso, as estruturas formais da maioria 

das organizações tendem a refletir os mitos de seu ambiente institucionalizado em detrimento 

das reais necessidades das atividades de trabalho (Meyer & Rowan, 1977), e que as companhias 

sofrem pressões de aspectos técnicos e institucionais (Scott & Meyer , 1991), conjectura-se que 

o sistema contábil brasileiro ainda possua forte influência das normas tributárias (mesmo após 

a adoção das IFRS), o que poderia contribuir para que os gestores ainda não efetuassem escolhas 

contábeis baseados na representação fidedigna e na relevância, o que não aumentaria 

significativamente a BTD, e não afetaria os honorários de auditoria. Percebe-se então que a 

relação entre a BTD e os honorários de auditoria em países code law pode ser distinta daquela 



 

 

encontrada por Hanlon et al. (2012) para uma amostra de companhias dos Estados Unidos da 

América (EUA).  

Diante desse contexto, o objetivo deste estudo é verificar se existe relação entre os tipos 

de BTD e os honorários de auditoria que foram pagos pelas companhias abertas brasileiras. A 

amostra desta pesquisa é constituída por 246 companhias abertas brasileiras que negociaram 

ações na Bolsa de Mercadorias & Futuros Bovespa (BM&FBovespa) de 2010 a 2014. A análise 

envolveu dados em painel. 

Esta pesquisa considera que a percepção dos auditores acerca qualidade da informação 

contábil é influenciada pela presença dos tipos de BTD, motivando o auditor a dedicar mais 

horas ao trabalho, a contratar profissionais experts e/ou a aplicação de testes de auditoria mais 

robustos, que elevam o custo da auditoria (Bedard & Johnstone, 2004). Supõe-se ainda que as 

empresas de auditoria elevam os honorários como forma de compensação do esforço e 

complexidade envolvidos na presença das BTD, bem como pela possibilidade de ocorrência de 

perdas financeiras advindas de processos judiciais contra o trabalho de auditor e/ou da perda de 

reputação decorrente de escândalos (Gul et al., 2003). 

A presente pesquisa diferencia-se por considerar além dos tipos de BTD estudados por 

Hanlon et al. (2012), as possibilidade de relações da BTD normal, anormal, positiva e negativa 

junto aos honorários de auditoria. Hanlon et al. (2012) conjecturam que os valores extremos de 

BTD podem estar relacionados com maior risco e honorários de auditoria em decorrência do 

gerenciamento de resultados, mas não testam a relação entre os honorários de auditoria e a BTD 

anormal que representa justamente a diferença entre o lucro contábil e tributário derivada do 

gerenciamento de resultados contábil e fiscal. Esta pesquisa avança testando essa relação. Além 

disso, esta pesquisa é desenvolvida no contexto brasileiro, um ambiente de origem code-law, 

distinto das companhias analisadas por Hanlon et al. (2012), e que pode conduzir a resultados 

distintos dos obtidos no cenário norte-americano devido ao histórico de maior gerenciamento 

de resultados nesses países.  

Este estudo enseja contribuir com a construção do arcabouço teórico que apresenta a 

BTD como proxy para risco, complexidade e esforço do auditor, fatores esses que influenciam 

na precificação do trabalho da auditoria, principalmente quando se considera que ainda não é 

concreto se há relação da BTD como os honorários de auditoria nos países code-law como o 

Brasil. Os resultados desta pesquisa podem ser úteis para auditores avaliarem como a BTD pode 

auxiliar na determinação dos honorários de auditoria. Também podem ser úteis para analistas 

avaliarem a utilidade da BTD na avaliação de riscos.  

2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 Determinantes dos honorários de auditoria 

Oliveira et al. (2004) destacam que a formação dos honorários de auditoria deve refletir 

os riscos envolvidos na execução do trabalho e não somente a estimação dos custos diretamente 

relacionados à atividade. A elevação dos honorários se dá como forma de compensação pelos 

riscos assumidos pela empresa de auditoria e pela possibilidade de ocorrência de perdas 

financeiras advindas de processos judiciais contra o trabalho do auditor e/ou da perda de 

reputação decorrente de escândalos (Gul et al., 2003). Logo, cabe aos honorários de auditoria 

refletir as diferenças do risco entre os níveis de responsabilidade do auditor (Seetharaman, Gul 

& Lynn, 2002).  

Simunic (1980), Francis (1984), Whisenant, Sankaraguruswamy e Raghunandan (2003) 

e Suwaidan e Qasim (2010) apontam o tamanho da empresa como fator de interferência na 



 

 

precificação dos honorários, por considerarem que as grandes companhias possuem operações 

mais complexas, que exigem maior esforço e mais horas do profissional de auditoria. Assim, 

quando comparadas às demais empresas, as grandes companhias exigem maior esforço do 

auditor para que o trabalho realizado não apresente nenhum viés (Hallak & Silva, 2012).  

A quantidade de segmentos operacionais é apontada como elemento que aumenta 

substancialmente a complexidade das operações das empresas, o que impacta positivamente na 

determinação dos honorários de auditoria (Simunic, 1980). Nessa linha de pensamento, Hanlon 

et al. (2012) consideram que empresas que possuem negociações no mercado externo possuem 

maior complexidade no trabalho de auditoria, em virtude dos critérios que devem ser cumpridos 

em atendimento às bolsas de valores internacionais. Desse modo, esses autores conjecturam 

que os auditores independentes requerem honorários mais elevados quando a companhia 

apresenta negociações no mercado exterior, comparadas àquelas que não negociam. 

Os honorários de auditoria podem também ser influenciados pela representatividade dos 

investimentos em estoques (Simunic, 1980) e pelos montantes expressivos de recebíveis (Wu, 

2012). Auditar esses ativos demanda esforço e implicam em riscos para o auditor, que deve 

validar os métodos de mensuração e critérios aplicados (Simunic, 1980, Wu, 2012).  Assim, os 

honorários requeridos para as empresas que apresentam movimentações significativas nos 

estoques e nos recebíveis são maiores que aquelas que não possuem.  

Os honorários de auditoria também são afetados pelas manipulações discricionárias 

(accruals), pois aumentam o risco de litígios para o auditor e elevam a necessidade de seu 

esforço (Hanlon et al., 2012). Embora a natureza dos accruals esteja relacionada à 

temporalidade do reconhecimento de valores no resultado (Aharony, Lim & Loeb, 1993), o 

gestor pode utilizá-los de forma oportunística, o que pode impactar na percepção do auditor 

quanto às operações da companhia e, consequentemente, nos honorários a serem cobrados. 

O fato de a empresa de auditoria ser uma das BIG4 (PricewaterhouseCoopers, Deloitte 

ToucheTohmatsu, KPMG, Ernst & Young) também pode influenciar o montante de honorários 

de auditora requeridos. As empresas que demandam maior competência e/ou melhor reputação 

(status) no trabalho de auditoria cobram honorários mais caros pela diferenciação da prestação 

de serviço, como um prêmio pela maior qualidade dos serviços prestados (Francis, 1984; 

Whisenant et al. 2003; Carson, 2009; Zaman, Hudaib & Haniffa, 2011). 

Outro fator de influência na remuneração dos auditores é a alavancagem financeira, 

utilizada pelos auditores como medida de risco (Zaman et al., 2011). As empresas que possuem 

maior grau de endividamento ou apresentam prejuízos, possuem maiores chances de 

insolvência, e, por isso, aumentam os riscos do profissional de auditoria, que, por sua vez, eleva 

os honorários requeridos (Arruñada, 1997).  

A rentabilidade é também um fator apontado como influente na remuneração dos 

auditores. Empresas mais rentáveis oferecem menos riscos aos auditores, pois a possibilidade 

de essas apresentarem dificuldades financeiras é significativamente menor que para as empresas 

não rentáveis, reduzindo os riscos e os honorários de auditoria (Hanlon et al., 2012).  

Tem-se ainda a opinião do auditor como fator capaz de impactar os honorários de 

auditoria. Para Seetharaman et al. (2002), quando o trabalho de auditoria pode representar risco 

e perdas financeiras e morais, os honorários de auditoria refletem as diferenças entre os níveis 

de responsabilidade do auditor. Assim, para esses autores, os honorários de auditoria são 

maiores quando a firma de auditoria independente é propensa a emitir parecer com ressalvas, 

pois são firmas mais independentes que as demais. 

Hanlon et al. (2012) consideram a BTD como fonte de risco e esforço para auditor, 

impactando diretamente na remuneração desse profissional. As implicações do desalinhamento 



 

 

entre as normas societárias e fiscais na qualidade da informação contábil são consideradas sob 

duas vertentes da literatura que se constituem ponto de divergência. A primeira vertente 

considera que a qualidade dos relatórios financeiros aumenta à medida que a BTD diminui, pois 

a influência das normas fiscais na contabilidade societária reduziria as chances de os gestores 

fazerem escolhas contábeis discricionárias (Desai, 2005). A segunda linha de entendimento 

considera que a redução da BTD prejudicaria a qualidade da informação (Guenther & Young, 

2000). As escolhas contábeis utilizadas na tentativa de minimizar a carga tributária quando 

aplicadas aos dados contábeis a serem fornecidos aos demais usuários, enviesariam as 

informações financeiras reportadas, distorcendo a realidade econômica da empresa (Hanlon & 

Shevlin, 2005; Hanlon, Maydew & Shevlin, 2008). 

Se a BTD pode afetar a qualidade da informação evidenciada, espera-se que os auditores 

sejam capazes de atribuir maiores riscos, esforços e complexidade na presença delas nas 

informações contábeis (Heltzer & Shelton, 2011), o que geraria um impacto positivo sobre os 

honorários. A possibilidade de a BTD ser oriunda de escolhas contábeis discricionárias dos 

gestores pode afetar a percepção do auditor no planejamento dos trabalhos a serem realizados, 

o que fará com que considerem maiores esforços, riscos e complexidade na execução das 

atividades (Hribar, Kravet & Wilson, 2014). Os impactos dessa percepção diferenciada na 

precificação do serviço de auditoria podem ser traduzidos na dedicação de mais horas de 

trabalho (ou elevação do custo da hora), na contratação de profissionais mais especializados 

e/ou aplicação de testes de auditoria mais robustos (Bedard & Johnstone, 2004).  

2.2 Relação entre os tipos de BTD e honorários de auditoria 

A BTD pode ser dividida conforme sua origem (normal e anormal), natureza 

(permanente e temporária) e magnitude (positiva e negativa). Quanto à origem, Tang (2006) 

subdividiu a BTD em normal e anormal. Nota-se que Tang (2005a; 2006) consideraram que a 

BTD pode surgir especificamente da diferença entre as normas contábeis e fiscais, que resulta 

em uma diferença normal (BTDN) e de manipulações discricionárias sobre o lucro contábil e/ou 

sobre o lucro tributável, gerando assim a diferença anormal (BTDAN).  

A limitação dos critérios de mensuração dos resultados tributários, bem como a 

divergência de objetivo frente à norma societária, pode fazer com que de uma mesma operação 

de negócios sejam extraídos resultados diferentes (Mills, Newberry, & Trautman, 2002). Isso 

acontece em razão de as IFRS permitirem uma diversidade maior de escolhas contábeis, 

consentindo aos gestores a opção de utilizar os métodos que mais se adequam à realidade 

econômico-financeira da empresa, o que por vezes diverge dos interesses do Fisco (Pereira, 

2013). A BTDN pode elevar os honorários de auditoria em razão de os auditores incorrerem em 

maiores esforços ao analisar se as escolhas contábeis aplicadas na elaboração dos relatórios 

financeiros foram intrínsecas às IFRS e/ou se foram utilizadas para manipulações 

discricionárias (Hanlon et al., 2012).  

Por outro lado, a BTDAN decorre do comportamento oportunístico dos gestores, 

configurado pelo gerenciamento de resultados (GR) e pelo gerenciamento de tributos (GT) 

(Tang, 2005b). Quando o LC é manipulado no sentido de aumentar ou diminuir, mas mantendo 

o LT constante, está ocorrendo o GR (Tang, 2005b). Por outro lado, quando o LT é manipulado 

para mais ou para menos e o LC é constante, tem-se o GT (Tang, 2005b). Tang (2005b) defende 

ainda que o GR e o GT podem ocorrer simultaneamente, onde o gestor manipula tanto o lucro 

contábil quanto o lucro tributário, não mantendo nenhum deles constante. 

O GR, “é um conjunto de práticas adotadas por gestores no intuito de obter resultados 

contábeis desejáveis, seja pela geração de valor com gerenciamento adequado ou pela criação 



 

 

de artifícios contábeis” (Rezende & Nakao, 2012, p. 9). O GR compromete a qualidade da 

informação contábil, por “proporcionar sérias ineficiências alocativas entre empresas, bem 

como provocar distribuições de riquezas injustificáveis, com danosas consequências negativas 

para o incipiente mercado de capitais brasileiro” (Martinez, 2001, p. 5). Ele promove, ainda, a 

assimetria informacional, que pode ter como motivação a dicotomia de interesses entre gestores 

e acionistas (Iudícibus et al., 2005) e, quando identificada com fator degradante da qualidade 

da informação, aumenta o risco e a complexidade percebidos pelo auditor. 

O GT é descrito por Tang (2005a) como é um modo de o gestor utilizar as lacunas e 

intepretações alternativas da normatização tributária de forma a otimizar a carga tributária 

incidente sobre suas operações. Para essa autora, o GT é uma prática benéfica para as 

companhias, que podem maximizar seu resultado de forma lícita. Apesar da licitude, fica claro 

que, assim como o GR, o GT é condicionado por incentivos e está associado a estratégias de 

manipulações discricionárias por parte dos gestores. A análise da BTDAN é dificultada pela “(a) 

falta de uma medida apropriada para mensurar o GR e o GT; (b) pela divulgação mais 

transparente dos critérios contábeis e tributários adotados e (c) pela confidencialidade dos dados 

tributários” (Formigoni, Antunes & Paulo, 2009, p. 47), o que aumenta a complexidade para o 

auditor determinar a origem da BTDAN (GR ou GT), demanda um esforço adicional do auditor 

e incrementa os riscos envolvidos, elevando os honorários requeridos (Hanlon et al., 2012). 

Outra categorização da BTD se dá quanto à natureza: permanente ou temporária. Tang 

(2005a) considera como permanente (BTDP) a diferença que jamais será equalizada entre as 

normas societária e fiscal por proceder do reconhecimento de valores que são registrados apenas 

sob tutela de uma das normas (Tang, 2006). Hanlon et al., (2012) comentam que a BTDP 

normalmente não é apontada como proxy para qualidade da informação contábil, pois não está 

relacionada ao reconhecimento de accruals. Ou seja, a precificação do serviço de auditoria não 

poderia ser afetada pela BTDP por esta se tratar de um aspecto inerente ao processo contábil. 

Entretanto, Desai e Dharmapala (2006) argumentam que estratégias bem elaboradas de 

minimização da carga tributária podem envolver a BTDP e resultar no desvio de recursos 

financeiros oriundos da prática de evasão fiscal. Assim, sob a ótica desses autores, para o 

auditor verificar quanto a BTDP está afetando a qualidade da informação, ele deverá incorrer 

em maior esforço, conjecturando-se que esse esforço e o risco a ele atrelado seja representado 

pela associação positiva com os honorários requeridos. 

Já a BTDTE origina-se de transações que são reconhecidas em ambos os sistemas, mas 

que divergem quanto ao período da sua mensuração e podem ocorrer “quando determinadas 

operações são reconhecidas contabilisticamente, mas não têm qualquer efeito em termos fiscais, 

ou vice-versa” (Pereira, 2013, p. 9). Hanlon et al. (2012) explicam que a BTDTE é estimada 

pelos impostos deferidos escalonados pela alíquota máxima do imposto de renda e possuem 

caráter tempestivo por terem como característica a sua reversão em um dado momento. Tang 

(2006) considera que a BTDTE é proveniente da diferença no registro de accruals e 

incrementam o risco para o auditor (Hanlon et al., 2012). Na percepção de Martinez (2008) os 

accruals são mais suscetíveis a maior aplicação de escolhas contábeis, o que pode aumentar a 

discricionariedade no comportamento dos gestores e deixa a associação com o esforço e o risco 

do auditor mais axiomático.  

A BTD pode ser classificada ainda quanto à sua magnitude, positiva (BTD+) e negativa 

(BTD-). A BTD + ocorre quando LC é maior que o LT, e a BTD– ocorre quando a magnitude 

do LT é maior que o LC. Hanlon et al. (2012) apontam que a BTD+ representa maior influência 

no risco de auditoria e na determinação dos honorários, pois é mais suscetível ao 

comportamento oportunístico do gestor em ter interesse na maximização do lucro ou na redução 



 

 

do impacto da carga tributária nos resultados. Para os autores, os valores extremos de BTD+ 

podem representar alta complexidade das operações e requerer uma análise de risco mais 

ponderada por parte do auditor, que deverá identificar se a origem da BTD é da manipulação 

discricionária com vista ao GR ou ao planejamento tributário (Hanlon et al., 2012). Por outro 

lado, os autores comentam que a BTD– pode não incrementar os riscos de auditoria porque 

reduzem a chance de litígios com o Fisco (o LT maior resulta uma carga tributária mais 

elevada), não sendo capaz de capturar a superestimação das receitas registradas contabilmente 

em relação às receitas fiscais. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A amostra desta pesquisa é constituída por companhias abertas brasileiras que 

negociaram ações na BM&FBovespa de 2010 a 2014. Esse período foi escolhido por 

contemplar a adoção das IFRS no Brasil, sendo esse propício ao surgimento da BTD em 

decorrência do aumento das escolhas contábeis. Ademais, o período escolhido coincide ainda 

com a emissão da Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 480 

(CVM, 2009), que instituiu a obrigatoriedade da divulgação de informações relativas aos 

auditores independentes, como o montante de remuneração do exercício, discriminando os 

honorários relativos a serviços de auditoria e os relativos a quaisquer outros serviços prestados.  

Foram consideradas as companhias pertencentes aos 20 setores básicos do 

Economática™, com exceção daquelas pertencentes a “Fundos”, “Seguros” e “Finanças”, tendo 

em vista que esses possuem especificidades não aplicáveis aos demais setores.  

A amostra da pesquisa é composta apenas por empresas que divulgaram os honorários 

de auditoria em todo o período analisado, resultando em um painel balanceado com 246 

empresas (Tabela 1). 
 

Tabela 1 - Tratamento dos dados 

 Companhias por ano Observações  

Companhias abertas brasileiras não financeiras  347 1.735 

(505) (-) Companhias que não divulgaram os honorários de auditoria (101) 

(=) Amostra final 246 1.230 
 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
 

Para mitigar a influência dos outliers na amostra, os dados foram winsorizados a 1%, o 

que “que elimina, de forma ordenada, um número igual de observações de cada lado da 

distribuição” (Fávero, Belfiore, Silva & Chan, 2009, p. 56). 

O modelo a ser utilizado como base nesta pesquisa para o estudo da relação dos 

honorários de auditoria e a BTD está especificado na Equação 1.  
 

𝐻𝐴𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽1  𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖𝑡 +  𝛽3 𝐵𝐼𝐺4 𝑖𝑡 + 𝛽4   𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑆𝐸𝐺𝑖𝑡  +  𝛽6 𝐴𝐷𝑅𝑖𝑡 + 𝛽7 𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡
+ 𝛽8 𝑅𝐸𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑅𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝛽11 𝑁𝐸𝐺 𝑖𝑡 + 𝛽12 𝑂𝑃𝐼𝑁 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡            (1) 

 

Em que:  

HA é o logaritmo dos honorários de auditoria; 

BTD é o logaritmo do valor absoluto da diferença entre o lucro antes do imposto de renda 

(LAIR) e o LT; 

ACCR é o logaritmo do valor absoluto da diferença entre o LAIR e o fluxo de caixa líquido das 

operações; 

BIG4 é uma dummy igual a 1 para as empresas auditadas por uma Big4, e 0 caso o contrário; 

AT é o logaritmo do ativo total; 



 

 

SEG é o logaritmo do número de segmentos operacionais. No caso das companhias que 

consideram somente as regiões geográficas como segmentos reportáveis, foi considerado o 

logaritmo do número de regiões; quando foram divulgados segmentos operacionais e regiões 

geográficas, considerou-se apenas o logaritmo do número de segmentos operacionais; 

ADR é uma dummy igual a 1 para as empresas que emitiram ADRs no ano t ou nos períodos 

anteriores, e 0 caso contrário; 

EST é o somatório dos estoques de curto e longo prazo, escalonado pela média do ativo total; 

REC é o somatório das contas a receber de curto e longo prazo, escalonado pela média do ativo 

total; 

DIV é o somatório do passivo oneroso de curto e longo prazo, escalonado pela média do ativo 

total; 

REN é o earning before interest and taxes (EBIT) escalonado pela média do ativo total; 

NEG é uma dummy igual a 1 se o resultado da empresa i for negativo no período t ou nos dois 

últimos períodos, e 0 caso contrário; 

OPIN é uma dummy igual a 1 se a empresa i recebeu opinião de auditoria com ressalva no ano 

t, e 0 caso o contrário. 

A variável dependente do modelo econométrico é HA, encontrada com base nos valores 

declarados no Formulário de Referência da CVM. A variável de interesse é BTD, sendo o 

modelo especificado na Equação 1 testado para cada tipo de BTD: total (BTD), normal (BTDN), 

anormal (BTDAN), permanente (BTDP), temporária (BTDTE), positiva (BTD+) e negativa 

(BTD-).   

Analogamente ao estudo de Hanlon et al. (2012), para estimação da variável BTD foi 

considerado o logaritmo do valor absoluto da diferença entre o LAIR, LT e prejuízo fiscal. 

Entretanto, o LT e o prejuízo fiscal não são amplamente evidenciados pelas companhias 

brasileiras nas notas explicativas. Visando mitigar esse aspecto, optou-se neste estudo por 

eliminar a variável de prejuízo fiscal do cálculo, como o desenvolvido por Costa e Lopes (2015) 

e Marques, Costa e Silva (2016). Considerou-se, então, a Equação 2. 
 

 Log (BTD)it = Log (∣ LAIRit −  
 DIRCit − DIRDit 

Ait

  ∣) (2) 

 
Em que, 

LAIR é o lucro antes do IR; 

DIRC é a despesa com IR corrente; 

DIRD é a despesa com IR diferido; 

A é a alíquota máxima do IR. 

Alternativamente, a variável de interesse BTD será substituída pelos seus tipos. Para a 

BTDTE e a BTDP, as estimações foram feitas com base nos cálculos utilizados por Hanlon et 

al. (2012). A BTDTE foi obtida pelo logaritmo do valor absoluto da despesa de Imposto de 

Renda diferido do ano, e a BTDP calculado conforme a Equação (3). 
 

  Log(BTDP)𝑖𝑡 =  Log (∣  
BTD 𝑖𝑡−DIRD  𝑖𝑡

A𝑖𝑡
 ∣)     (3) 

 
Em complemento ao estudo de Hanlon et al. (2012), esta pesquisa testou ainda a BTD+ 

(Equação 4), e a BTD- (Equação 5). 
 

Log(BTD+)𝑖𝑡 = Log  ∣ LC𝑖𝑡 − LT𝑖𝑡 ∣ , se  LC𝑖𝑡 > LT𝑖𝑡    4  
Log(BTD−)𝑖𝑡 = Log  ∣ LC𝑖𝑡 − LT𝑖𝑡 ∣ , se LC𝑖𝑡 < LT𝑖𝑡   (5)  

 



 

 

Testou-se ainda a BTDN, que é a parcela normal da diferença entre o LAIR e o LT, 

mensurada neste estudo pelo logaritmo do valor obtido da aplicação da Equação 6, provinda de 

uma adaptação do modelo de Tang (2006), Piqueras (2010) e Martinez e Passamani (2014).  
 

BTDit =  α𝑖 + β1INVit + β2 ∆REVit + β3 NOLit + β4 DIRDit + β5  PL − LL it +  β6 ∆ESTit + ε𝑖𝑡        (6) 

 Em que: 

BTD é a diferença total entre o LAIR e o LT, ponderada pelo ativo total defasado;  

INV é o somatório das contas investimentos, imobilizado, intangível e diferido (saldo 

remanescente da conta, caso exista), ponderada pelo ativo total defasado; 

ΔREV é a variação da receita da empresa i do ano t-1 para o ano t, ponderada pelo ativo total 

defasado;  

NOL é o IR/contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) corrente positivo dividido por 

0,34. Caso o IR/CSLL corrente não seja positivo, assume-se o valor 0; 

DIRD é a despesa com imposto de renda diferido, ponderada pelo ativo total defasado; 

PL-LL é o patrimônio líquido subtraído do lucro líquido, ponderada pelo ativo total defasado; 

ΔEST é a variação dos estoques da empresa i do ano t-1 para o ano t, ponderada pelo ativo total 

defasado. 

Na Equação 6, as variáveis INV e ΔREV são consideradas proxies para mudanças na 

economia. Assim, quanto maior for o valor para essas variáveis, maior será a probabilidade de 

existirem despesas indedutíveis, o que culminará na expectativa de sinal negativo para o 

coeficiente de ambas (Passamani, 2011). 

A variável NOL é uma proxy para prejuízo fiscal, tendo em vista que o prejuízo fiscal 

compensado geralmente não é evidenciado nas demonstrações contábeis. Passamani (2011) 

comenta que essa ausência pode ser explicada pela determinação estabelecida no art. 510 do 

Regulamento de Imposto de Renda (RIR) (Brasil, 1999), que estabelece o máximo de 30% do 

lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas no respectivo regulamento, como 

limite para compensação. Quanto ao sinal, espera-se que coeficiente seja positivo, pois à medida 

que os prejuízos fiscais forem compensados haverá uma variação positiva na BTD (Passamani, 

2011). 

A variável DIRD é uma proxy para controlar os efeitos dos prejuízos fiscais em virtude 

de esta variável ser constituída por diferença temporária entre as normas fiscais e societárias. 

Desse modo, se esta variável for positiva, pode-se dizer que a constituição de diferença 

temporária foi maior que a compensação de diferença temporária passadas. Quanto ao 

coeficiente, espera-se que este seja negativo, o que impactaria positivamente na BTD. 

A variável PL-LL é considerada pelo fato de, no Brasil, os juros sobre o capital próprio 

(JSCP) poderem ser dedutíveis da base de cálculo dos tributos sobre o lucro, o que impacta 

significativa na BTD (Passamani, 2011). Assim, estima-se que seu coeficiente seja positivo. 

A variável ΔEST é pertinente pelo fato de os estoques possuírem “em seus valores de 

formação parcelas relacionadas a incentivos ligados à produção (custos) e alteram a formação 

de BTD conforme a realização ou não desses estoques” (Piqueras, 2010, p. 55). 

Espera-se que a Equação 6 seja capaz de captar as variações nas receitas e no prejuízo 

fiscal, além do nível de investimentos em ativos tangíveis e intangíveis, em função da BTD 

total. Considera-se que os resíduos (εit) da referida regressão abarcam a parcela anormal, ou 

seja, proveniente de manipulações discricionárias dos gestores. Assim, a determinação da 

parcela anormal da BTD é dada conforme a Equação 7. 
 

𝐵𝑇𝐷𝑁𝑖𝑡 = 𝐵𝑇𝐷it − 𝐵𝑇𝐷𝐴𝑁𝑖𝑡         7  



 

 

Espera-se uma associação positiva entre o BTD e os accruals discricionários (ACCR), 

uma vez essa variável é uma proxy para complexidade e risco das operações, pois, embora a 

natureza dos accruals esteja relacionada à temporalidade dos reconhecimentos de valores no 

resultado (Aharony et al., 1993), existe “a possibilidade do gestor agir discricionariamente para 

aumentar ou diminuir os accruals, com o intuito de gerenciar o resultado da entidade” (Morais; 

Quaresma & Farias, 2014, p. 5), o que pode impactar na percepção do auditor quanto às 

operações da companhia e, consequentemente, nos honorários a serem cobrados. 

Para a variável SEG, espera-se uma associação positiva com os honorários de auditoria, 

pois a divisão em segmentos de negócios potencializa a complexidade do trabalho do auditor 

porque aumenta a diversificação de relatórios financeiros da entidade e o número de centros de 

decisão a serem monitorados (Simunic, 1980). 

As grandes companhias de auditoria (BIG4) possuem mais recursos para o 

desenvolvimento do trabalho de auditoria bem como maior nível de especialização, o que pode 

estar positivamente relacionado com honorários de auditoria devido à demanda com maior 

qualidade de serviço e status da companhia de auditoria (Simunic, 1980; Francis, 1984).  

Simunic (1980) e Wu (2012) defendem que maiores companhias possuem mais 

atividades de negócios, o que implica maior trabalho para a auditoria independente e, 

consequentemente, cobrança de maiores honorários. Assim, espera-se uma relação positiva 

entre o tamanho da empresa auditada e os honorários de auditoria.  

As variáveis EST e REC representam proxies para o risco de perdas e esforço do auditor. 

Isso se dá pela dificuldade de se auditar essas áreas, que são duas das que apresentam maiores 

problemas de auditoria (Hanlon et al., 2012). Procedimentos de auditoria específicos 

(confirmação e observação) são recomendados para essas contas. Assim, espera-se uma relação 

positiva entre essas variáveis e os honorários de auditoria.  

A variável DIV descreve o nível de endividamento da empresa auditada, sendo uma 

proxy para dificuldades financeiras. O fator de risco do negócio é substancialmente 

potencializado quando há maiores chances de insolvência da empresa auditada, o que pode 

aumentar os honorários de auditoria (Simunic, 1980; Yatim, Kent & Klarkson, 2006; Hallak & 

Silva, 2012). 

As variáveis binárias NEG e OPIN também são proxies para dificuldades financeiras e 

buscam captar, respectivamente, o lucro negativo antes de itens extraordinários e operações 

descontinuadas, e se a empresa recebeu relatório de auditoria com modificação. Similarmente 

à variável DIV, espera-se associação positiva de NEG e OPIN com os honorários de auditoria.  

Por outro lado, espera-se uma associação negativa entre a variável REN e os honorários 

de auditoria. Quanto maior for a rentabilidade, menor será a chance de a empresa apresentar 

dificuldades financeiras, e, consequentemente, menor o risco e os honorários do auditor. 

Foi excluída desta pesquisa a variável FGN, presente no modelo de Hanlon et al. (2012), 

que visa a indicar a participação das companhias auditadas no mercado exterior com base no 

lucro antes dos impostos estrangeiros. Esta informação não configura na divulgação obrigatória 

nas demonstrações financeiras da CVM e também não consta nos complementos das 

demonstrações contábeis publicadas. Em substituição à FGN foi incluída a variável ADR, que 

identifica as empresas brasileiras que emitem recibos de valores mobiliários em bancos 

depositários no exterior. Essa variável é considerada uma proxy para complexidade das 

operações, sendo esperado que os honorários de auditoria sejam maiores não somente no ano 

de emissão de ADR, mas que sejam maiores para as companhias que, em algum momento, 

foram emissoras destes recibos quando comparadas àquelas que não o foram.  



 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva para as variáveis do estudo. Observa-se que, 

em média, os honorários de auditoria é de aproximadamente 5,2, o que em termos monetários 

equivale a aproximadamente R$ 169 mil reais (os valores apresentados para honorários de 

auditoria estão em ordem logarítmica, sendo necessário um cálculo auxiliar de antilogaritmo 

para que para sejam encontrados os valores em termos monetários). Verifica-se ainda que 25% 

das companhias pagam honorários anuais de aproximadamente R$ 53 mil reais (4,75) e mais 

de 50% da amostra remunera o serviço de auditoria em mais de R$ 230 mil. O menor honorário 

de auditoria (aproximadamente R$ 3 mil) foi pago por uma companhia do setor de prestação de 

serviços em transporte para uma firma não-BIG4 no ano de 2013, enquanto o honorário mais 

elevado (R$ 10.506 mil) foi pago a uma BIG4 no ano de 2010 por uma companhia do setor de 

siderurgia e metalurgia.  
 

Tabela 2 - Estatística descritiva das variáveis quantitativas 

Variável 
Número de 

Observações 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo 25% Mediana 75% Máximo 

HA 1.230 5,227 0,732 3,466 4,724 5,362 5,708 7,002 

BTD 1.132 4,854 1,247 1,869 4,211 5,096 5,771 7,000 

BTDTE 846 4,030 0,888 1,602 3,476 4,107 4,605 5,977 

BTDP 1132 4,896 1,247 1,869 4,260 5,167 5,803 7,015 

BTDN 826 5,187 0,824 3,307 4,497 5,234 5,794 6,999 

BTDAN 826 0,002 0,314 -1,123 -0,108 0,015 0,139 0,864 

BTD+ 805 5,201 1,021 1,869 4,660 5,369 5,916 7,000 

BTD- 327 4,000 1,341 1,869 2,674 4,228 5,031 6,928 

ACCR 1.222 4,518 1,320 0,091 3,957 4,765 5,400 6,873 

AT 1.227 5,843 1,415 1,000 5,375 6,176 6,704 8,332 

SEG 1.230 0,108 0,213 0,000 0,000 0,000 0,000 0,778 

EST 1.218 0,080 0,108 0,000 0,000 0,012 0,137 0,446 

REC 1.218 0,162 0,179 0,000 0,033 0,111 0,220 0,887 

DIV 1.222 0,279 0,258 0,000 0,049 0,261 0,428 1,405 

REN 1.222 -0,256 1,823 -15,200 -0,008 0,054 0,116 0,470 
 

Nota: As variáveis são:  HA = log dos honorários de auditoria;  BTD = log do valor absoluto da diferença entre o 

LAIR e o LT;  BTDTE = log  do valor absoluto da despesa de Imposto de Renda diferido;  BTDP = log  do valor 

absoluto da BTD total deduzida da despesa de imposto de renda diferido e escalonado pela alíquota máxima do IR 

e CSLL;  BTDAN = parcela anormal da diferença entre o LAIR e o LT da empresa i no ano;  BTDN = parcela 

normal da diferença entre o LAIR e o LT da empresa i no ano; BTD+ = diferença positiva entre o LAIR e o LT; 

BTD– = diferença negativa entre o LAIR e o LT;  ACCR = log do valor absoluto da diferença entre o LAIR e 

Fluxo de Caixa Líquido das Operações;  AT = log do ativo total;  SEG = log do número de segmentos no caso das 

companhias que consideram somente as regiões geográficas como segmentos reportáveis, foi considerado o log 

do número de regiões; quando foram divulgados segmentos operacionais e regiões geográficas, considerou-se 

apenas o log do número de segmentos operacionais; EST = estoques escalonados pela média do ativo total; REC 

= somatório das contas a receber de curto e longo prazo, escalonado pela média do ativo total; DIV = somatório 

do passivo oneroso de curto e longo prazo, escalonado pela média do ativo total; REN= Earning Before Interest 

and Taxes (EBIT), escalonado pela média do ativo total.  

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
 

Nota-se que, com exceção da BTDAN, para todos os tipos de BTD a média superou 4,00 

(Tabela 2). Esses resultados diferenciam-se do apresentado por Hanlon et al. (2012), que 

encontraram valores próximos de 2,00. Esperava-se que o Brasil apresentasse menores BTD em 

virtude da influência do sistema tributário nas escolhas contábeis, o que atenuaria a diferença 

entre o LC e o LT. Entretanto, esse resultado pode indicar que as companhias abertas brasileiras 

praticam mais escolhas contábeis e/ou mais gerenciamento de resultados que as companhias 



 

 

norte-americanas, possivelmente em virtude da responsabilidade atribuída aos gestores nos 

EUA (que podem sofrer punições se a informação divulgada não for confiável) tornando-os 

mais conservadores com as escolhas contábeis. Seja qual for a causa, esse resultado, associado 

aos maiores honorários cobrados no Brasil, corrobora com André, Broye, Pong e Schatt (2011), 

que apontaram que os honorários de auditoria tendem a ser maiores em países do code-law. 

Seria plausível inferir que em países code-law (como o Brasil), em que o gerenciamento 

de resultados é mais expressivo que em relação aos países commow-law (como os EUA), 

houvesse maior representatividade da BTD, implicando maior atribuição de riscos, 

complexidade e esforços do auditor, que elevaria os seus honorários de auditoria. 

O fato de praticar mais escolhas contábeis não significa necessariamente maior índice 

de gerenciamento de resultados nas companhias brasileiras. Um indício pode estar na média 

atribuída à BTDAN, que foi de 0,002, sendo este um valor relativamente baixo se comparado à 

média da demais BTD. Ainda, a separatriz mediana aponta que 50% das companhias tiveram 

BTDAN inferiores a 0,015.  

Para as variáveis de controle, as médias se assemelharam às encontradas por Hanlon et 

al. (2012) (os autores apresentaram média de 5,438 para AT, 0,117 para EST, 0,148 para REC, 

0,204 para DIV e -0,024 para REN), sendo que apenas a variável ACCR apresentou um 

desalinhamento com o resultado internacional (4,518 contra 2,634). 

Na Tabela 3 é apresentada a correlação entre as variáveis do estudo e os tipos de BTD. 

Todos os tipos de BTD, exceto a BTDAN, apresentam associação positiva com HA.O grau de 

associação da BTD (0,5810) e a direção (+) dessa relação está em harmonia com a associação 

apresentada por Hanlon et al. (2012), que encontraram um coeficiente de 0,528 no estudo 

realizado nos EUA.  
 

Tabela 3 - Matriz de correlação entre as variáveis do modelo e os tipos de BTD 

  BTD BTDTE BTDP BTDAN BTDN BTD+ BTD- 

HA 0,581** 0,220** 0,595** -0,016 0,352** 0,435** 0,690** 

ACCR 0,839** 0,582** 0,847** 0,074** 0,680** 0,754** 0,904** 

AT 0,876** 0,713** 0,882** 0,006 0,856** 0,860** 0,875** 

SEG 0,242** 0,142** 0,241** -0,004 0,183** 0,191** 0,332** 

EST 0,109** -0,170** 0,099** -0,010 -0,161** -0,039 0,259** 

REC 0,142** -0,096** 0,145** 0,018 -0,118** -0,004 0,184** 

DIV 0,322** 0,127** 0,328** 0,022 0,081** 0,232** 0,434** 

REN 0,370** -0,031 0,376** 0,026 0,201** 0,361** 0,406** 

Nota: **denota a significância estatística a 5%. As variáveis são: HA = log dos honorários de auditoria;  ACCR = 

log do valor absoluto da diferença entre o LAIR e Fluxo de Caixa Líquido das Operações;  AT = log do ativo total;  

SEG = log do número de segmentos no caso das companhias que consideram somente as regiões geográficas como 

segmentos reportáveis, foi considerado o log do número de regiões; quando foram divulgados segmentos 

operacionais e regiões geográficas, considerou-se apenas o log do número de segmentos operacionais; EST = 

estoques escalonados pela média do ativo total; REC = somatório das contas a receber de curto e longo prazo, 

escalonado pela média do ativo total; DIV = somatório do passivo oneroso de curto e longo prazo, escalonado pela 

média do ativo total; REN= Earning Before Interest and Taxes (EBIT), escalonado pela média do ativo total.  

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
 

Todos os tipos de BTD, exceto a BTD anormal (BTDAN), estão positivamente 

relacionados com os honorários de auditoria (HA), o que sugere que as companhias que 

apresentam maior BTD representam maior risco e complexidade, o que pode elevar os 

honorários dos auditores (Tabela 3).  

Para a realização dos testes com a BTDAN e BTDN, foi necessária a aplicação dos 

modelos especificados nas Equações 6 e 7. Os resíduos do modelo indicado foram winsorizados 

a 1% e considerados como parcela anormal da BTD. Em seguida, definiu-se a parcela normal 



 

 

como a diferença da BTD (total) pelos resíduos BTDAN do modelo. O modelo proposto na 

Equação 1 considera como variável de interesse o BTD, que alternativamente foi substituída 

pelos tipos de BTD, com as quais se testou individualmente o modelo Pols, EF e EA de dados 

em painel. As variáveis não apresentaram problemas de multicolinearidade ao se considerar o 

limite de 10 para a estatística VIF. Os resultados dos testes de LM de Breusch e Pagan, 

Hausman e Chow para todos os tipos de BTD, com exceção da BTDTE e da BTD+, demonstram 

melhor adequação do modelo de efeitos fixos. Esses últimos foram analisados pelo modelo de 

efeitos aleatórios. Assim, na Tabela 4 são apresentados os resultados dos testes da Equação 1 

para todos os tipos de BTD, sendo as equações para BTDTE e BTD+ estimadas por efeitos 

aleatórios e as equações para os demais tipos de BTD estimadas por efeitos fixos.  
Tabela 4 - Resultados da Equação 1 

𝐻𝐴𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽1  𝐵𝑇𝐷𝑖𝑡 +  𝛽2  𝐴𝐶𝐶𝑅𝑖𝑡 +  𝛽3 𝐵𝐼𝐺4 𝑖𝑡 + 𝛽4  𝐴𝑇𝑖𝑡 + 𝛽5  𝑆𝐸𝐺𝑖𝑡  +  𝛽6 𝐴𝐷𝑅𝑖𝑡 +  𝛽7 𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡
+ 𝛽8 𝑅𝐸𝐶 𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑅𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝛽11 𝑁𝐸𝐺 𝑖𝑡 + 𝛽12 𝑂𝑃𝐼𝑁 𝑖𝑡 + 𝜀 𝑖𝑡            (1)  

Variáveis  BTD BTDP BTDAN BTDN BTD- BTDTE BTD+ 

BTD C. Beta 0,012 0,044 -0,027 0,703 -0,038 -0,002 0,088 

 Estat.  0,420 1,180 -0,750 1,930* -0,670 -0,080 2,160** 

ACCR C. Beta -0,026 -0,031 -0,017 -0,021 0,025 -0,018 -0,043 

 Estat.  -1,250 -1,450 -0,740 -0,930 0,750 -0,720 -1,560 

BIG4 C. Beta 0,155 0,152 0,146 0,142 0,171 0,170 0,233 

 Estat.  3,770*** 3,680*** 3,210*** 2,910*** 1,920* 4,210*** 4,780*** 

AT C. Beta 0,004 -0,003 0,199 0,232 0,002 0,264 0,235 

 Estat.  0,090 -0,070 1,660* 1,890* 0,050 4,030*** 3,720*** 

SEG C. Beta -0,068 -0,067 -0,042 -0,033 0,161 -0,056 -0,112 

 Estat.  -0,680 -0,670 -0,370 -0,290 1,180 -0,530 -0,990 

ADR C. Beta 0,060 0,063 0,076 0,069 0,089 0,035 -0,050 

 Estat.  0,810 0,840 0,780 0,710 0,690 0,390 -0,580 

EST C. Beta -0,135 -0,118 -0,136 -0,087 -0,426 0,518 0,580 

 Estat.  -0,240 -0,210 -0,250 -0,160 -0,630 1,490 1,950* 

REC C. Beta -0,569 -0,574 -0,732 -0,778 -0,246 -0,278 -0,222 

 Estat.  -3,040*** -3,060*** -2,660*** -2,710*** -1,870* -1,290 -1,240 

DIV C. Beta 0,030 0,027 0,024 0,074 0,078 -0,091 0,066 

 Estat.  0,420 0,380 0,240 0,680 1,510 -0,800 0,510 

REN C. Beta 0,017 0,018 0,052 0,096 0,021 0,019 -0,030 

 Estat.  1,610 1,720* 0,430 0,740 1,800* 0,130 -0,140 

NEG C. Beta 0,055 0,054 0,043 0,049 0,086 0,041 -0,007 

 Estat.  1,610 1,610 1,020 1,200 3,130*** 0,900 -0,100 

OPIN C. Beta -0,025 -0,021 -0,003 0,017 0,003 -0,054 0,038 

 Estat.  -0,440 -0,370 -0,040 0,210 0,060 -0,690 0,330 

cons C. Beta 5,269 5,174 4,260 0,404 4,892 3,750 3,453 

 Estat.  22,000*** 21,740*** 5,800*** 0,200 20,290*** 9,690*** 13,220*** 

R-sq: within 0,029 0,031 0,030 0,038 0,107   

Prob > F 0,000 0,000 0,003 0,001 0,000   

R-sq:  overall      0,098 0,242 

Prob > chi2      0,000 0,000 

theta min      0,363 0,338 

theta 5%      0,495 0,338 

theta média      0,653 0,596 

theta 95%      0,653 0,632 

Nota: ***, ** e * denotam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente. As variáveis são:  HA = 

logaritmo dos honorários de auditoria;  BTD = logaritmo do valor absoluto da diferença entre o LAIR e o LT;  

BTDTE = log  do valor absoluto da despesa de imposto de renda diferido;  BTDP = log  do valor absoluto da 

BTD total deduzida da despesa de Imposto de Renda diferido e escalonado pela alíquota máxima do IR e CSLL;  

BTDAN = parcela anormal da diferença entre o LAIR e o LT da empresa i no ano;  BTDN = parcela normal da 



 

 

diferença entre o LAIR e o LT da empresa i no ano; BTD+ = diferença positiva entre o LAIR e o LT; BTD– = 

diferença negativa entre o LAIR e o LT;  ACCR = log do valor absoluto da diferença entre o LAIR e Fluxo de 

Caixa Líquido das Operações;  AT = log do ativo total;  SEG = log do número de segmentos no caso das 

companhias que consideram somente as regiões geográficas como segmentos reportáveis, foi considerado o log 

do número de regiões; quando foram divulgados segmentos operacionais e regiões geográficas, considerou-se 

apenas o log do número de segmentos operacionais; EST = estoques escalonados pela média do ativo total; 

REC = somatório das contas a receber de curto e longo prazo, escalonado pela média do ativo total; DIV = 

somatório do passivo oneroso de curto e longo prazo, escalonado pela média do ativo total; REN= Earning 

Before Interest and Taxes (EBIT), escalonado pela média do ativo total; NEG = Dummy igual a 1 se o resultado 

da empresa for negativo no período t ou nos dois últimos períodos, e 0 caso contrário; OPIN = Dummy igual a 

1 se a empresa i recebeu opinião de auditoria com ressalva no ano t, e 0 caso o contrário.  

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

O coeficiente de 0,088 positivo e significante a 5% da BTD+ sugere que esse tipo de 

BTD afeta os honorários de auditoria. Especificamente, o parâmetro de β1 da BTD+ aponta que 

para cada 1% de aumento na BTD+ (LAIR maior que LT) há um aumento de 8,8% nos 

honorários de auditoria (Tabela 4). Esse resultado pode indicar que as companhias que possuem 

lucro contábil superior ao LT representam maiores riscos de perda e maior esforço aos 

auditores, o que eleva a remuneração desses profissionais. Altos valores de BTD+ podem ser 

derivados das escolhas contábeis inerentes às IFRS, mas também podem ser derivados de 

manipulação discricionária de uma instituição com problemas de agência, por exemplo. Assim, 

os auditores elevam os seus honorários diante de um cenário de BTD+. Esse resultado corrobora 

aquele encontrado por Hanlon et al. (2012). Para esses autores o fato da BTD positiva poder 

incluir tanto o gerenciamento de resultados quando as práticas de evasão fiscal pode justificar 

a relação entre essa variável e os honorários de auditoria.  

Ao nível de 10% de significância, a BTD normal (BTDN) também apresentou relação 

positiva e com os honorários de auditoria (HA). O coeficiente indica que para cada 1% de 

aumento na BTDN há um aumento de 70,3% nos honorários de auditoria (Tabela 4). A BTDN 

está relacionada com as escolhas contábeis e o subjetivismo inerente às normas contábeis. 

Assim, é possível que a BTDN aumente a percepção de risco e esforço do auditor, que deverá 

realizar mais testes de auditoria para identificar o nível de subjetividade das escolhas contábeis 

praticadas pelos gestores. Infere-se que a adoção das IFRS aumentou os honorários de auditoria 

no Brasil, uma vez que essas normas permitem um volume maior de escolhas contábeis com o 

objetivo de aumentar a representação fidedigna.  Hanlon, Krishnan e Mills (2012) explicam que 

a elevação dos honorários de auditoria se dá como remuneração não só pelo aumento do 

trabalho de auditoria, mas ainda pela possibilidade de perdas por parte dos auditores, caso o 

surgimento da BTDN esteja relacionada a discricionariedade das escolhas.  

O coeficiente dos demais tipos de BTD não apresentaram significância estatística, o que 

sugere que esses tipos de BTD não estão relacionados com a remuneração dos auditores (Tabela 

4). Esses resultados diferenciam-se daqueles encontrados por Hanlon et al. (2012). Esses 

autores identificaram que os honorários aumentam em $ 4,6 mil dólares para cada incremento 

de 10% na BTD. Além disso, esses autores encontraram que os honorários de auditoria 

aumentam diante de aumentos em todos os tipos de BTD (total, permanente e temporária). Uma 

possível justificativa para a não significância dos tipos de BTD ora analisados nos honorários 

de auditoria praticados no Brasil, pode se dar pela forma como os ajustes fiscais são realizados 

sobre o lucro contábil. O volume de ajustes realizados pode desestimular os auditores a uma 

análise mais aprofundada da BTD, levando-os a interpretar que esses tipos de BTD não 

incrementam risco para a auditoria, e por isso, não são refletidos nos honorários requeridos. 



 

 

As variáveis de controle ACCR, SEG, ADR, EST, DIV, REN e OPIN não apresentaram 

coeficiente significativo ao nível de 5%, o que sugere que os accruals, o número de segmentos 

operacionais, a emissão de ADR, os estoques, as dívidas, o EBIT e o parecer de auditoria não 

estão relacionados com os honorários de auditoria. Esses resultados são diferentes daqueles 

encontrados por Hanlon et al. (2012). Esses autores encontraram que os honorários de auditoria 

são geralmente maiores para empresas com maiores níveis de dívidas e com parecer de auditoria 

modificado.  

Os coeficientes das variáveis de controle BIG4, AT, REC e NEG são significantes a 1% 

para alguns modelos testados na Tabela 4, sugerindo os honorários de auditoria aumentam 

quando a empresa de auditoria é uma BIG4, quando o tamanho da empresa auditada cresce 

(AT), quando o valor dos recebíveis diminui (REC) e quando a empresa apresenta dificuldades 

financeiras (NEG).  

O coeficiente da variável BIG4 foi positivo e significante em todos os modelos, 

indicando que o status da firma de auditoria influencia os honorários de auditoria. Ou seja, 

quando a empresa de auditoria é uma BIG4, os honorários de auditoria se elevam. Esses 

resultados corroboram com Simunic (1980), Francis (1984) e Yatim et al. (2006), que sugeriram 

que há incremento nesses honorários em virtude da elevada reputação e competência 

reconhecida. 

O sinal negativo da variável REC é contrário àquele apontado por Simunic (1980) e 

Hanlon et al. (2012), que consideram que a complexidade envolvida no trabalho de auditar esse 

ativo incrementaria o risco do auditor, fazendo-o aumentar os honorários requeridos. Para todos 

os modelos, a estatística VIF para REC foi analisada, e não atingiu o limite de 10 considerado 

nesta pesquisa. Desse modo, a hipótese de que a multicolinearidade pudesse ter influenciado na 

inversão de sinal foi descartada em todos os casos. 

No modelo que considera a BTD-  como variável de interesse, a proxy para dificuldades 

financeiras, a dummy NEG, foi estatisticamente significante com associação positiva com os 

honorários de auditoria. Esse resultado indica que as firmas de auditoria cobram maiores 

honorários daquelas companhias que apresentam indícios de insolvência, em virtude da 

elevação do fator de risco do negócio, conforme descrito por Simunic (1980), Yatim et al. 

(2006), e Hallak e Silva (2012).  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa foi verificar se existe relação entre os tipos de BTD e os 

honorários de auditoria que foram pagos pelas companhias abertas brasileiras. A amostra desta 

pesquisa é constituída por 246 companhias abertas brasileiras com dados em painel para o 

período de 2010 a 2014. Foram testadas a relação entre a BTD total, permanente, temporária, 

anormal, normal, positiva e negativa e a remuneração dos auditores.  

De maneira inesperada, apenas a BTD positiva (BTD+) e a BTD normal (BTDN) 

apresentaram relação positiva e significante com os honorários de auditoria. Especificamente, 

os resultados apontam que para cada 1% de aumento na BTD+ há um aumento de 8,8% nos 

honorários de auditoria. Esses resultados sugerem que os honorários de auditoria se elevaram 

no Brasil quando o lucro contábil é maior que o lucro tributável (BTD+), uma vez que essa 

variável pode incluir tanto o gerenciamento de resultados quanto práticas de evasão fiscal. Nos 

casos de presença da BTD+ a avaliação de risco do gestor deve ser mais criteriosa em virtude 

de essa poder ser oriunda de diversas ações como, por exemplo, operações de fusão, cisão e 

incorporação, planejamento tributário, aproveitamento de benefícios fiscais, aproveitamento de 



 

 

prejuízos fiscais, incorporação às avessas, conservadorismo condicional para reconhecimento 

tempestivo de ganhos, manipulações discricionárias. Logo, a presença da BTD+ incrementa os 

riscos, que incluem nesse caso, processos movidos pela autoridade tributária pela prática de 

evasão fiscal, perdas financeiras e a perda da reputação da firma de auditoria. Sugere-se que 

todos esses riscos, somados ao esforço que o auditor demandará (maior número de horas e 

testes, maior rigor e profundidade de análises) para determinar a origem da BTD+, são 

retratados pela elevação dos honorários de auditoria. 

Quanto à BTDN, os resultados sugerem que para cada 1% de aumento na BTDN há um 

aumento de 70,3% nos honorários de auditoria. Esse tipo de BTD está relacionado com 

percepção de risco e esforço do auditor quanto às escolhas contábeis praticadas pelos gestores. 

Infere-se que a adoção das IFRS aumentou os honorários de auditoria no Brasil, uma vez que 

essas normas permitem um volume maior de escolhas contábeis com o objetivo de aumentar a 

representação fidedigna.   

Este estudo contribui para a literatura que investiga a informação refletida na BTD e a 

relevância dessa variável no processo de auditoria. A não evidenciação de algumas variáveis 

nas demonstrações contábeis das companhias abertas componentes da amostra desta pesquisa 

(lucro tributável, prejuízo fiscal, alíquota efetiva e lucro antes dos tributos estrangeiros) fez com 

que fossem utilizadas proxies, o que representa uma limitação desta pesquisa. Sugere-se para 

pesquisas futuras a ampliação da amostra para outros países, buscando verificar existe relação 

entre a BTD e os honorários em amostras com outras características. 
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