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RESUMO 

A qualidade dos accruals fornece aos investidores um mapeamento contábil dos fluxos de 

caixas, em que revela o timing entre reconhecimento e recebimentos evidenciados nos fluxos 

de caixa. A presença de baixa qualidade dos accruals fragiliza este mapeamento contábil e 

conduz ao aumento do risco de fluxo de caixa. Portanto, a existência de riscos elevados, das 

empresas auditadas, contribui para o aumento dos honorários de auditoria. Com a proposta de 

identificar a qualidade dos accruals, a partir da perspectiva da remuneração de auditoria, esta 

pesquisa investiga o impacto da qualidade dos accruals sobre os honorários de auditoria no 

Brasil. Para alcançar esse objetivo, a metodologia foi baseada na estimação do modelo de 

Dechow e Dichev (2002) como medida de qualidade dos accruals e foi utilizada a base de 

dados da Thomson Reuters Eikon®, com observação anual das empresas listadas na 

BM&FBovespa do período de 2010 a 2014, com um total de 40 empresas. Os resultados 

sugerem que a variável de medição da qualidade dos accruals apresenta relação positiva com 

os honorários de auditoria no Brasil, indicando que maiores erros de estimação dos accruals 

corrente e defasado, incentivam os auditores a aumentar seus esforços na prestação dos 

serviços e assim, cobrar taxas mais elevadas nas empresas auditadas. Ademais, a qualidade 

dos accruals corrente exprime um prêmio por adesão ao risco de fluxo de caixa e os accruals 

defasado exibem o comportamento do serviço contratado, e juntos podem ser considerados 

parâmetros para orientar potenciais níveis de remuneração dos serviços de auditoria. 
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Área temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo investigou se os auditores independentes avaliam a qualidade dos 

accruals para determinação dos honorários de auditoria. Nesse contexto de avaliação, a baixa 

qualidade dos accruals pode representar um ambiente de maior risco de fluxo de caixa, sendo 

capaz de alavancar os riscos de auditoria (Cho, Ki & Know, 2015) e de trazer implicações 

diretas sobre os honorários de auditoria (Ghosh & Tang, 2015). 

Para compreender bem a relação existente entre a qualidade dos accruals e os 

honorários de auditoria, é importante entender, a princípio, que a contabilidade tem por 

objetivo proporcionar um conjunto adequado de informações econômicas, as quais irão 

suportar as decisões dos diversos usuários (Iudícibus, 2004). 

Os auditores independentes, por sua vez, possuem um papel importante no processo de 

asseguração da qualidade das informações produzidas pela contabilidade. Dessa forma, o 

propósito da auditoria é o de assegurar a credibilidade das informações produzidas pela 

gestão, proporcionando aos investidores bases confiáveis para tomada de decisão em função 

da menor probabilidade de distorções nas demonstrações financeiras (Paulo, 2007). Portanto, 

a auditoria independente é uma atividade capaz de adicionar valor à informação contábil 

(Bottom, 1998; Ruddock, Taylor & Taylor, 2006). 

De acordo com Martinez (1998), a contabilidade e a auditoria, seja ela interna ou 

externa, no contexto da Teoria da Agência, transformam-se em ferramenta para monitorar, 

validar e preservar as relações contratuais entre o principal e o agente. Os relatórios contábeis 

devidamente suportados pela opinião constante no relatório dos auditores independentes 

servem de base de monitoramento dos contratos existentes. 

O resultado dos procedimentos de auditoria deve evidenciar problemas de alocação 

intertemporal (timing) e a correlação entre receitas e despesas (mismatching) ao ser 

comparadas aos fluxos de caixa realizados. Essas diferenças temporais são definidas como 

accruals, em que Dechow e Dichev (2002) afirmam haver uma relação entre lucro, caixa e os 

accruals. Os auditores independentes, de modo geral, desempenham um importante papel na 

garantia de que os referidos accruals fornecem uma estimativa adequada dos fluxos de caixa 

futuros. 

Todavia, o risco de fluxo de caixa proveniente de uma baixa qualidade dos accruals, 

isto é, em que os accruals são menos propensos a serem convertido em caixa no futuro, 

aumenta o risco de auditoria, podendo resultar em uma maior exigência de honorários em 

função da assunção de riscos adicionais. Para o presente estudo, a qualidade dos accruals foi 

utilizada como proxy para avaliação do risco de realização do fluxo de caixa. Dessa forma, foi 

verificado se os auditores independentes consideram a respectiva qualidade dos accruals na 

determinação dos honorários.  

Sob as perspectivas conceituais mencionadas, destaca-se o estudo desenvolvido por 

Cho, Ki e Know (2015), que discutiram a relação entre a qualidade dos accruals e os 

honorários de auditoria. A referida pesquisa foi desenvolvida com 12.480 empresas situadas 

na Coreia do Sul, utilizando-se dados do período de 2000 a 2012 para verificar, dentre outros 

testes, se os auditores cobram honorários mais elevados para clientes com baixa qualidade dos 

accruals. Os achados do referido estudo demonstram uma relação negativa entre a qualidade 

dos accruals e os honorários de auditoria, sugerindo que os auditores aumentam seus esforços 

na prestação dos serviços de auditoria frente aos riscos de baixa perspectiva de realização dos 

fluxos de caixa e, dessa forma, tendem a cobrar taxas mais elevadas. 

Entretanto, ao aplicar o estudo apenas na Coreia do Sul, Cho, Ki e Know (2015) 

destacaram uma lacuna na literatura da temática apresentada, dando uma importante margem 



 

 

 

para aplicabilidade do referido estudo em outros países com perfis econômicos distintos. 

Desse modo, a presente pesquisa visa contribuir a corrente de estudos sobre honorários de 

auditoria, aplicando a metodologia de Cho, Ki e Know (2015) a realidade brasileira. 

Diante do exposto, o estudo apresenta a seguinte questão problema: Qual a relação 

entre a qualidade dos accruals e os honorários de auditoria no Brasil? Dessa forma, o presente 

artigo tem como objetivo avaliar a relação entre a qualidade dos accruals contábeis e os 

honorários de auditoria nas companhias abertas brasileiras. 

A contribuição da pesquisa, além de agregar aos estudos existentes sobre qualidade 

das informações contábeis e a remuneração da auditoria, consiste na avaliação de outra 

possível determinante para os honorários de auditoria no Brasil, baseada no risco de fluxo de 

caixa, o qual pode ser medida em função da qualidade dos accruals. A literatura existente 

aponta uma vasta lista de determinantes dos honorários de auditoria, baseadas muitas vezes 

em métricas estáticas, a exemplo das variáveis tamanho e alavancagem. O presente estudo 

avança com relação à avaliação de uma métrica dinâmica para determinação dos honorários 

de auditoria, a qual se baseia no desempenho das empresas em termos de fluxo de caixa 

medido por meio do modelo de Dechow e Dichev (2002). 

 

2 DESENVOLVIMENTO DA HIPÓTESE 

2.1 Qualidade dos Accruals 

Os accruals representam elementos das demonstrações dos resultados que ajustam o 

confronto contábil entre reconhecimento e o recebimento das informações no fluxo de caixa 

ao longo do tempo, com o objetivo de melhorar a mensuração do desempenho econômico da 

firma (Paulo, 2007). 

Paulo (2007) afirma que o modelo contábil baseado no regime de competência absorve 

o momento em que os efeitos econômicos das transações e eventos são reconhecidos, 

frequentemente, difere do momento da realização dos fluxos de caixa relacionados, em que o 

benefício dos accruals é realizar o ajuste entre o fluxo de caixa e o regime de competência. 

Portanto, os accruals surgem da diferença temporal entre os efeitos econômicos das 

transações e eventos financeiros dos fluxos de caixa correspondentes não realizados ou 

realizados anteriormente. Portanto, o papel dos accruals é ajustar o resultado da empresa no 

período, uma vez que a mensuração pelo caixa não reconhece o efeito econômico total da 

transação ou evento (Dechow & Dichev, 2002). 

A respeito da relevância dos accruals, Dechow (1994) sugere que, se a qualidade dos 

accruals reduzem os problemas de confrontação dos fluxos de caixa, então é esperado que 

lucros reflitam eventos mais relevantes quando lucros e fluxos de caixa diferem em grandes 

magnitudes.   

A dificuldade existente na alocação intertemporal está relacionado a propriedade dos 

fluxos de caixa em agrupar, em uma mesma demonstração, recebimentos e pagamentos de 

competência de períodos diferentes. Já́ a ausência de correlação entre as receitas e despesas 

está relacionado ao fato do fluxo de caixa, haver reconhecimentos de vendas ocorridas 

anteriores aos pagamentos de compras que serão recebidos em períodos posteriores, Portanto, 

é possível a existência de valores de diversas competências dentro do fluxo de caixa de um 

único período. 

Para compreender a qualidade das informações reportadas, faz-se necessário analisar a 

qualidade dos accruals para que eles proporcionem ao lucro uma melhor forma de avaliação 

de performance da empresa. Dechow e Dichev (2002) mostram que a qualidade dos accruals 

e do lucro decresce na medida em que a magnitude da estimação dos erros dos accruals 

aumenta. Também comprovam que algumas características das empresas tais como 

volatilidade dos accruals e dos lucros podem ser usadas como instrumento para a qualidade 



 

 

 

dos accruals.  

Dechow e Dichev (2002) revelam que as características observáveis de uma empresa, 

como o ciclo operacional, o tamanho, a magnitude dos accruals, as perdas consecutivas, e a 

volatilidade dos accruals, das vendas, dos fluxos de caixa e do lucro podem ser utilizadas 

como estimativa de referência para a qualidade dos accruals. A elevada volatilidade das 

vendas, dos fluxos de caixa e accruals, está relacionada a um ambiente operacional instável, o 

que leva a maiores erros de estimação, e consequentemente, uma baixa qualidade dos 

accruals. Consequentemente, maior magnitude dos accruals, também está ligada a um 

decréscimo da qualidade dos mesmos, pois quanto mais accruals a empresa tiver, maior é a 

probabilidade de erro de estimação. Relativamente ao ciclo operacional de uma empresa, se 

este for extenso, leva a uma maior exposição de incertezas, assim, quanto maior for o ciclo, 

menor é a qualidade dos accruals. Por outro lado, as empresas maiores, geralmente possuem 

operações mais estáveis e previsíveis, desta forma, podem com maior facilidade reduzir os 

erros de estimativa, e assim obterem maior qualidade de accruals. Por fim, as perdas podem 

apontar para grandes choques no ambiente operacional da empresa, os quais podem originar 

uma maior probabilidade de existirem erros de estimação, e o que leva a uma diminuição da 

qualidade dos accruals. 

Dechow e Dichev (2002) constroem um modelo de accruals, baseado no fato de que o 

lucro reflete a soma do fluxo de caixa (FC) e dos accruals (AC), conforme a Equação 1 

abaixo:  

              

                                                𝐸𝑡  =  𝐶𝐹𝑡 +  𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠𝑡                                                           (1) 

 

Em que: 𝐸𝑡  representa o lucro reportado no período t; 𝐶𝐹𝑡 é o fluxo de caixa da 

empresa no período t; e 𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠𝑡 representam os ajustes temporais para o período t. 

Conforme o modelo acima, os autores consideram que os accruals são ajustes que 

alteram o fluxo de caixa de vários períodos, para que os números contábeis possam expressar 

melhor a performance da firma. Entretanto, os accruals exigem que estimativas sejam feitas 

as quais podem conter erros. 

 

2.2 Qualidade dos Accruals e os Honorários de Auditoria 

Para avaliar a situação econômica de uma empresa, os usuários necessitam das 

demonstrações contábeis e, com base nestas, tomam suas decisões. Paulo e Martins (2007) 

apontam que para alcançar o seu objetivo de influenciar a tomada de decisão dos usuários, as 

informações contábeis devem apresentar a situação econômica da empresa. Nesse contexto, os 

auditores independentes assumem um papel fundamental na manutenção da qualidade das 

informações divulgadas, as quais refletem o grau de aceitação das demonstrações financeiras 

como determinantes para que os agentes tomem suas decisões no mercado. 

Todavia, a credibilidade, bem como a segurança depositada pelos investidores nas 

demonstrações financeiras, depende, antes de tudo, da capacidade do auditor independente em 

identificar os eventos que possam ter impacto direto sobre a qualidade das informações. A 

eficiência da auditoria, no que tange o atendimento dos objetivos de restrição das práticas 

oportunísticas por parte da administração, se baseia na adequada identificação dos riscos de 

auditoria, os quais podem exigir maiores esforços por parte dos auditores frente à assunção de 

riscos adicionais. 

De acordo com Cho, Ki e Know (2015), a auditoria se caracteriza como um processo 

de redução do risco informacional a um nível aceitável aos usuários das demonstrações 

financeiras. Os autores ainda destacam que os procedimentos de auditoria destinam-se a 

garantir que as demonstrações financeiras estão livres de informações adversas, que podem 



 

 

 

levar os usuários a uma equivocada tomada de decisão. Os referidos procedimentos de 

auditoria estão devidamente alinhados com os aspectos relacionados à qualidade dos accruals. 

Os auditores independentes, de modo geral, desempenham um importante papel na 

garantia de que os accruals fornecem uma estimativa adequada dos fluxos de caixa futuros. 

No entanto, o risco de fluxo de caixa proveniente de uma baixa qualidade dos accruals, ou 

seja, em que os accruals são menos propensos a serem convertido em caixa no futuro, 

aumenta o risco de auditoria, podendo resultar em uma maior exigência de honorários na 

aceitação do projeto, em função da assunção de riscos adicionais. 

No presente estudo, a qualidade dos accruals foi utilizada como proxy para avaliação 

do risco de realização do fluxo de caixa. A perspectiva de baixa qualidade dos accruals 

aumenta o risco de fluxo de caixa de uma empresa, uma vez que diminui a probabilidade de 

conversão dos accruals em caixa. Em outras palavras, a baixa qualidade dos accruals remete 

ao risco de que o lucro contábil não seja convertido em fluxos de caixa. 

Segundo Cho, Ki e Know (2015), a baixa qualidade dos accruals se caracteriza como 

um fator de risco para os auditores independentes, uma vez que a baixa correspondência entre 

lucro e fluxo de caixa pode levar a ideal de que as demonstrações financeiras não são 

adequadas e que as estimativas contábeis não são razoáveis. Para obter razoabilidade acerca 

do referido risco, os auditores independentes podem delegar membros com maior expertise 

para acompanhamento do projeto e fornecer uma maior supervisão sobre o gerenciamento do 

risco. Adicionalmente, os auditores podem incorporar elementos adicionais na seleção de 

procedimentos adicionais de auditoria para concluir sobre a razoabilidade das estimações dos 

fluxos de caixa futuros. 

A aplicação de procedimentos adicionais de auditoria, ou qualquer expansão no 

escopo da auditoria em função da assunção de riscos adicionais, exigem um maior esforço por 

parte dos auditores independentes e, por isso, demandam por honorários mais elevados. Nessa 

perspectiva, em um ambiente de baixa qualidade dos accruals, é possível que os auditores 

independentes estejam mais inclinados a despender esforços adicionais e cobrar honorários 

superiores, sugerindo uma relação negativa entre a qualidade dos accruals e os honorários de 

auditoria. 

Com base no foi apresentado anteriormente, tem-se a hipótese desta pesquisa: 

Hipótese de pesquisa: Os auditores cobram honorários superiores (inferiores) para 

clientes com baixa (alta) qualidade dos accruals. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Amostra e Dados 

Para realização do presente estudo, foram coletados os dados de todas as empresas 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa) durante o período de 2010 a 

2014. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exigiu, a partir de 2009, que as empresas 

revelassem, por meio do Formulário de Referência, os honorários pagos aos auditores 

independentes. Para tanto, efetuou-se a coleta de dados a partir de 2010, na perspectiva de que 

os efeitos dessa nova divulgação estivessem disseminados no mercado. As empresas do setor 

financeiro foram excluídas da amostra analisada devido à alta alavancagem apresentada por 

essas companhias, assim como por possuírem normas contábeis específicas, o que poderia 

distorcer as análises. Foram também subtraídas da amostra as empresas que não apresentaram 

as informações necessárias para o estudo em pelo menos um dos anos. Por fim, a amostra 

final analisada contou com 40 empresas, resultando em 200 observações. Os dados analisados 

neste estudo foram coletados na base de dados da Thomson Reuters Eikon®, com exceção 

dos honorários de auditoria, os quais foram coletados por meio dos formulários de referência 

disponibilizados no site das empresas. 



 

 

 

3.2 Modelo de Mensuração da Qualidade dos Accruals 
Conforme Dechow e Dichev (2002), a qualidade dos accruals representa uma métrica 

utilizada como instrumento de identificação do desempenho das empresas, com base no 

desvio padrão dos resíduos da regressão do capital de giro e o fluxo de caixa passado (t–1), 

presente (t) e futuro (t+1).  Os autores demonstram que o nível e a qualidade dos accruals são 

complementares para explicar a persistência dos resultados. 

A abordagem McNichols (2002) revela uma possível ligação entre o modelo de 

Dechow e Dichev (2002) de trabalhar com a qualidade de acumulação de capital e do modelo 

de acumulação anormal de Jones (1991), e propõe que a inclusão de fluxos de caixa 

operacionais melhora o poder explicativo do modelo Jones. Dessa forma, este artigo utiliza o 

modelo de Dechow e Dichev (2002) modificado com acréscimo das variações das receitas 

(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡) e os ativos imobilizados (𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡), conforme apresentado na Equação 2 a seguir: 

 

      𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡 = 𝜙0 + 𝜙1𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡−1 + 𝜙2𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝜙3𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡+1 + 𝜙4∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝜙5𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝔲𝑖𝑡      (2) 

 

                          𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡= ∆𝐶𝐴𝑖𝑡 − ∆𝐶𝐿𝑖𝑡 − ∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖𝑡 + ∆𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖𝑡                                         (3) 

Em que: 

𝑇𝐶𝐴𝑖𝑡= accruals corrente total da empresa i no tempo t;       

𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡−1= fluxo de caixa operacional da empresa i no tempo t – 1; 

𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡
1= fluxo de caixa operacional da empresa i no tempo t; 

𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡+1= fluxo de caixa operacional da empresa i no tempo t + 1; 

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡= variação de receitas da empresa i entre t – 1 e t; 

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡= valor bruto do ativo imobilizado em t; 

∆𝐶𝐴𝑖𝑡= variação do ativo circulante entre o período t – 1 e t; 

∆𝐶𝐿𝑖𝑡= variação do passive circulante entre o período t – 1 e t; 

∆𝐶𝑎𝑠ℎ𝑖𝑡= variação do caixa entre o período t – 1 e t; 

∆𝑆𝑇𝐷𝐸𝐵𝑇𝑖𝑡= variação entre os débitos de curto e longo prazo existente no passivo circulante. 

 

No âmbito desta pesquisa foi utilizada a variável do total dos accruals corrente em 

função dos fluxos de caixa operacionais das empresas no período anterior, atual e futuros. 

Conforme o modelo de McNichols (2002), foram incluídas as variações das receitas e valor 

bruto do ativo imobilizado das empresas para o presente período. O total dos accruals 

corrente refletem as estimativas de gestão dos fluxos de caixa de cada empresa. De acordo 

com Cho, Ki e Know (2015), na medida em que os accruals corrente não são mapeados pelos 

fluxos de caixa, ocorrem mudanças na receita do período corrente e nos ativos imobilizados, 

explicado pelos erros de estimação sobre a diferença temporal entre reconhecimentos e 

recebimentos. 

Conforme a especificação do modelo (Equação 4), os accruals possuem um termo de 

erro, representado pelos resíduos das regressões das variações no capital de giro das empresas, 

cujo desvio padrão determina sua qualidade. A qualidade dos accruals tem relação direta com 

a qualidade dos lucros, no que diz respeito à persistência; o processo de erro e correção 

subsequente dos accruals cria ruídos na informação reportada, diminuindo seu conteúdo 

preditivo. Posteriormente à estimativa da Equação 2, foi calculado a medida de qualidade dos 

accruals, por meio dos resíduos da regressão, conforme Equação 4 apresentada a seguir: 

 

                  𝐷𝑖𝑠𝑐𝑄𝐴𝑖𝑡 = �̂�𝑖𝑡                                                                 (4)           

                                                           
1 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡= fluxo de caixa operacional, calculado pela diferença entre 𝑁𝐼𝐵𝐸𝑖𝑡  e 𝑇𝐴𝑖𝑡 , em que 𝑁𝐼𝐵𝐸𝑖𝑡 representa o 

valor líquido das receitas extraordinárias e 𝑇𝐴𝑖𝑡  são os accruals totais da empresa i no tempo t. 



 

 

 

 De acordo com a Equação 4, valores mais elevado de QA (estimativas dos erros) 

indica que o mapeamento dos accruals em fluxos de caixa é mais volátil, e esta, por sua vez, 

implica em potenciais inconsistências contábeis. Assim, uma empresa com um valor maior 

(menor) de QA demonstra pior (melhor) qualidade das informações contábeis. Portanto, 

quanto maior o erro, menor a qualidade dos accruals. Dechow e Dichev (2002) obtiveram 

ainda evidências de que a qualidade dos accruals é um dos principais fatores determinantes 

para a persistência dos lucros; e afirmam que a medida de qualidade dos accruals pode ser 

utilizada para diversos fins.  

 

3.3 Modelo dos Honorários de Auditoria com a Qualidade dos Accruals 
A qualidade dos accruals mensurada nesta pesquisa seguiu a abordagem anterior do 

trabalho desenvolvido por Cho, Ki e Know (2015), o qual procedeu com a regressão dos 

accruals corrente totais com as variáveis de fluxo de caixa das atividades operacionais 

(Dechow & Dichev, 2002) e com as variações das receitas e do imobilizado (McNichols, 

2002). Os resíduos dessa regressão foram utilizados como proxy para a qualidade dos 

acrruals, ou seja, o erro estocástico (ε) da Equação 2 representa a variável independente QA. 

Para testar a H1 relacionada à avaliação da relação existente entre os honorários dos auditores 

independentes e a qualidade dos accruals, o presente estudo realizou as regressões 

apresentadas a seguir (Equações 5 e 6), também em linha com a metodologia de Cho, Ki e 

Know (2015): 

 

                𝐻𝑜𝑛𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑄𝐴𝑖,𝑡+𝛽2𝑇𝑎𝑚𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑀𝐵𝑖,𝑡−1 + 𝛽4𝐵𝑖𝑔4𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐴𝑙𝑎𝑣𝑖,𝑡−1              (5) 

 

             𝐻𝑜𝑛𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑄𝐴𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝑇𝑎𝑚𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑀𝐵𝑖,𝑡−1 + 𝛽4𝐵𝑖𝑔4𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐴𝑙𝑎𝑣𝑖,𝑡−1            (6) 

 

Em que: 

𝐻𝑜𝑛𝑖,𝑡= logaritmo das despesas com serviço de auditoria externa no período t;  

𝑄𝐴𝑖,𝑡 = a qualidade dos accruals em t, resultante dos resíduos da Equação 2;  

𝑄𝐴𝑖,𝑡−1= a qualidade dos accruals em t-1, resultante dos resíduos da Equação 2; 

𝐵𝑖𝑔4𝑖,𝑡=  dummy que assume o valor 1 se a firma contratada pertence ao grupo das 4 grandes 

(PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young e KPMG);  

𝑇𝑎𝑚𝑖,𝑡−1= logaritmo natural do ativo total em t-1;  

𝑀𝐵𝑖,𝑡−1 = market-to-book da empresa auditada em t-1 (valor de mercado dividido pelo 

patrimônio líquido); 

𝐴𝑙𝑎𝑣𝑖,𝑡−1= alavancagem da empresa auditada em t-1 [(passivo circulante + passivo não 

circulante) / passivo total].  

 

A base para formação do preço dos honorários de auditoria consiste na utilização das 

informações das demonstrações contábeis divulgadas no período anterior ao fechamento do 

contrato da prestação de serviço dos auditores independentes. Desse modo, a mensuração da 

qualidade dos accruals definida com defasagem em t-1, é explicada pelo fato de que os 

honorários de auditoria são determinados com base nas características das empresas no 

período passado (Choi, Kim & Zang, 2010; Cho, Ki & Know, 2015).  

Adicionalmente, a determinação dos honorários de auditoria é estabelecida, também, 

com base nas informações correntes das empresas, em que os auditores independentes exigem 

um prêmio em decorrência do aumento do risco de fluxo de caixa, medido em função da 

qualidade dos accruals, verificado durante a prestação do serviço de auditoria das 

demonstrações contábeis (Cho, Ki & Know, 2015). Nesse contexto, quanto maior o erro de 



 

 

 

estimação da variável que representa a proxy para a qualidade dos accruals (QA), menor será 

a qualidade dos respectivos accruals em função de uma possível não conversão dos lucros em 

fluxo de caixa. Assim, prevê-se uma relação positiva entre o coeficiente da QA e os 

honorários de auditoria. Por exemplo, um coeficiente positivo indicaria que os auditores 

ajustariam seus esforços de auditoria e exigiriam um prêmio para o aumento do risco de fluxo 

de caixa devido à má qualidade dos accruals corrente e passado. 

De acordo com a literatura que trata da precificação dos serviços de auditoria, o valor 

dos honorários dos auditores independentes pode ser influenciado por um conjunto de 

variáveis, como mostrado, por exemplo, no trabalho desenvolvido por Francis (1984). Entre 

as variáveis apontadas naquele trabalho, foram escolhidas como variáveis de controle do 

modelo empírico a qualidade da auditoria, o tamanho da empresa auditada, o índice market-

to-book e a alavancagem, pois de acordo com o estudo de Hallak e Silva (2012) tais variáveis 

podem ser apropriadas para determinar os honorários de auditoria no Brasil. 

A variável de controle qualidade da auditoria (Big4) foi introduzida no modelo, pois se 

espera que as empresas denominadas Big Four cobrem honorários premium em relação às 

empresas de auditoria não Big Four (Francis, 1984) em razão da perspectiva de manutenção 

de uma reputação mais robusta por parte das maiores firmas de auditoria (DeAngelo, 1981). 

Corroborando essa perspectiva, o estudo de Waresul, Karim e Moizer (1996) demonstra que a 

parcela adicional de honorários cobrados se deve a maior qualificação dos serviços prestados 

pelas firmas de auditoria Big Four. No Brasil, o estudo Castro, Peleias e Silva (2015) também 

aponta para a cobrança de honorários premium por parte das firmas de auditoria Big Four. 

O tamanho da empresa auditada (Tam) também foi introduzido no modelo como 

variável de controle com base nos achados da literatura, que documentam uma relação 

positiva e significante entre o tamanho das empresas auditadas e o custo do serviço de 

auditoria (Francis, 1984; Simunic, 1980; Joshi & Al Bastaki, 2000). De forma específica, os 

achados do estudo de Brinn, Peel e Roberts (1994) demonstram que o tamanho da empresa 

auditada, medido em função do seu ativo total, é a variável mais significativa para explicação 

dos honorários de auditoria. Aplicando essa perspectiva a realidade brasileira, Hallak e Silva 

(2012) também encontraram uma relação positiva entre o tamanho das empresas auditadas e 

as despesas com auditoria.  

O presente estudo utilizou o market-to-book (MB) como variável de controle que 

representa a proxy para a expectativa de crescimento da empresa auditada, que pode refletir 

no aumento dos honorários de auditoria. De acordo com Doidge, Karolyi e Stulz (2007) a 

noção de crescimento reflete uma maior inclinação das empresas na adoção de mecanismos 

mais robustos de governança corporativa, que por sua vez resulta na busca de uma auditoria 

de maior qualidade, a qual, de acordo com DeAngelo (1981), é acompanhada de um custo 

adicional (premium). 

Por fim, o presente estudo incluiu no modelo empírico a variável de controle 

alavancagem (Alav) como proxy do risco financeiro do cliente auditado, o que também pode 

levar ao aumento dos honorários de auditoria em razão de um maior esforço dos auditores 

independentes no processo de avaliação de empresas com dificuldades financeiras. Nesse 

contexto, o estudo de Zaman, Hudaib e Haniffa (2011) apresenta uma relação positiva entre a 

alavancagem das empresas auditadas e os honorários de auditoria, e destaca o fato de que 

empresas com problema de insolvência demandam uma avaliação mais cuidadosa por parte 

dos auditores independentes, os quais buscam se resguardar da assunção de riscos adicionais 

por meio da elevação dos honorários. 

Com base nas expectativas apresentadas acima, se espera que os coeficientes se 

comportem de acordo com os sinais apresentados no Quadro 1. 

 



 

 

 

Quadro 1: Sinais esperados dos coeficientes das variáveis independentes (Equações 5 e 6) 

Variável Independente Sinal Esperado do Coeficiente 

Qualidade dos accruals (QAt; QAt-1) + 

Qualidade do auditor (Big4) + 

Tamanho da empresa (Tam) + 

Market-to-Book (MB) + 

Alavancagem (Alav) + 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Antes de apresentar os resultados da pesquisa, é importante destacar que para 

aperfeiçoar a procedência da regressão, os dados referentes ao tamanho da empresa (Tam), o 

market-to-book (MB) e a alavancagem (Alav) foram defasados em t–1, uma vez os efeitos das 

respectivas métricas sobre os honorários de auditoria se dá no fechamento da proposta do 

exercício subsequente.  

 

4 RESULTADOS 

4.1 Estatística Descritiva das Variáveis 

A Tabela 1 demonstra as estatísticas descritivas das variáveis do modelo multivariado 

estabelecido para o presente estudo. 

 
Tabela 1: Estatística descritiva das variáveis analisadas. Amostra com dados de 2010 a 2014. 

Variável Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Máximo 

Hont ª        1.561.121         3.715.298         21.609         504.650         27.188.000  

QAt               2,580                1,270          -9,160            2,570                  3,880  

QAt-1               2,580                1,270          -9,160            2,570                  3,880  

Big4t               0,840                0,368                0                   1                         1  

Tamt-1             21,839                1,444         19,208           21,688                27,400  

MBt-1               2,662                5,211           0,119             1,394                63,784  

Alavt-1                0,553                0,187           0,113             0,567                  0,974  

Notas: amostra composta por 200 observações, no período de 2010 a 2014. Em que: Hont = honorários de 

auditoria em t, QAt = qualidade dos accruals em t, resultante dos resíduos da Equação 2, QAt-1 = qualidade dos 

accruals em t-1, também resultante dos resíduos da Equação 2, Big4t = variável dummy que assume o valor 1 se 

a firma contratada pertence ao grupo das Big Four, Tamt-1 =  logaritmo natural do ativo total defasado, MBt-1 = 

market-to-book da empresa em t-1, Alavt-1  =  alavancagem da empresa defasada. 

ª Valores expressos em reais (R$). 

 

Destaca-se na Tabela 1 que os honorários de auditoria (Hon) têm média, desvio padrão 

e mediana de R$ 1.561 mil, R$ 3.715 mil e R$ 504 mil, respectivamente. Dessa forma, fica 

evidente as discrepâncias e a falta de normalidade entre os dados referentes aos honorários 

pagos aos auditores independentes. Para tanto, foi utilizado o logaritmo natural dos 

respectivos honorários, sendo esta a melhor transformação para normalizar a distribuição. 

Por outro lado, a medida de qualidade dos accruals (QA), seja em t ou em t-1, 

apresenta normalidade em sua distribuição, com média de 2,58, desvio padrão de 1,27 e 

mediana de 2,57. Adicionalmente, é possível constatar um maior volume de accruals 

positivos, retratando um ambiente com maior perspectiva de incidência de erros de estimação 

nos fluxos de caixa, em que os erros de estimativa dos accruals podem aumentar o risco de 

auditoria, bem como seus honorários. 

Adicionalmente, a Tabela 1 também evidencia que cerca de 84% do total de empresas 

que compõem a amostra são auditadas por firmas de auditoria Big Four. Em seguida, a análise 



 

 

 

da variável tamanho das empresas (Tam) indica que a dimensão das firmas apresentam média 

de 21,84, com intervalos de valores mínimo de 19,02 e máximo de 27,4. Uma vez que a 

amostra do presente estudo considerou empresas de referência e boa perspectiva de 

crescimento no mercado de capitais brasileiro, o índice market-to-book (MB) apresentou 

média positiva de 2,66 e mediana de 1,39. Por fim, as empresas que compõem a amostra 

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

ordem de 55%. 

 

4.2 Matriz de Correlação 

A Tabela 2 apresenta a matriz de correlação de Pearson referente às variáveis do 

modelo multivariado estabelecido para o presente estudo. 

 
Tabela 2: Matriz de correlação de Pearson. Amostra com dados de 2010 a 2014. 

  Hont   QAt   QAt-1   Big4t   Tamt-1   MBt-1     Alavt-1   

Hont 1 

                   QAt -0,491 *** 

 

1 

                QAt-1 -0,497 *** 

 

0,993 *** 

 

1 

             Big4t 0,487 *** 

 

-0,082 

  

-0,082 

  

1 

          Tamt-1 0,767 *** 

 

-0,624 *** 

 

-0,623 *** 

 

0,407 *** 

 

1 

       MBt-1 0,020 

  

0,047 

  

0,053 

  

0,151 ** 

 

0,094 

  

1 

    Alavt-1 0,085     0,044     0,026     0,239 ***   0,315 ***   0,336     1   

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

descritas da seguinte forma: Hont = logaritmo natural dos honorários de auditoria em t, QAt = qualidade dos 

accruals em t, resultante dos resíduos da Equação 2, QAt-1 = qualidade dos accruals em t-1, também resultante 

dos resíduos da Equação 2, Big4t = variável dummy que assume o valor 1 se a firma contratada pertence ao grupo 

das Big Four, Tamt-1 =  logaritmo natural do ativo total defasado, MBt-1 = market-to-book da empresa em t-1, 

Alavt-1  =  alavancagem da empresa defasada. 

 

Observa-se, por meio da matriz de correlação de Pearson apresentada na Tabela 2, que 

de maneira geral, as variáveis de controle do modelo de regressão apresentam baixa 

correlação entre si, com coeficientes de correlação positivos e abaixo de 0,50. 

Complementarmente, as respectivas variáveis apresentam correlação estatística significante 

nos níveis de significância de 5% e 1%. Em uma perspectiva inicial, é possível inferir que a 

hipótese nula de ausência de multicolinearidade não será rejeitada. 

Identifica-se que a qualidade dos accruals (QA), seja em t ou em t-1, apresenta 

correlação negativa e significante, no nível de 1%, com a variável tamanho da empresa 

auditada (Tam). Este resultado sugere que empresas com menores complexidades em termos 

de dimensão, apresentam accruals de menor qualidade. 

As variáveis de controle Big Four (Big4) e tamanho da empresa (Tam) apresentam 

forte correlação, no nível de significância de 1%, com a variável dependente honorários de 

auditoria (Hon). Os respectivos resultados estão dentro do previsto para a presente pesquisa, 

sugerindo que honorários mais elevados são cobrados em função da demanda por maior 

qualidade da auditoria e por conta dos esforços adicionais para avaliar uma estrutura 

organizacional mais complexa. 

Verifica-se, por fim, na Tabela 2, que a variável honorários de auditoria (Hon) é 

negativamente correlacionada a variável qualidade dos accruals (QA), seja em t ou em t-1, no 

nível de significância de 1%. 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. Para tanto, o estudo procedeu 



 

 

 

com a análise da regressão, a qual demonstra as relações entre as variáveis explicativas do 

modelo empírico. 

 

4.3 Análise dos Resultados Multivariados 

Para atingir o objetivo proposto na pesquisa foi realizado o modelo de regressão 

multivariado OLS. A estimação do modelo econométrico foi efetuada com base na 

especificação do modelo, conforme as Equações 5 e 6, e seus resultados estão apresentados a 

seguir nas Tabelas 3 e 4.  

Para atender aos pressupostos de regressão de Dados em Painel, foram aplicados os 

testes F de Chow, LM de Breusch-Pagan e Hausman, em que testam o método mais adequado 

dentre o método pooling, efeitos fixos ou efeitos aleatórios. De acordo com o resultado do 

teste de Hausman, a hipótese nula foi rejeitada, assim, o modelo de efeitos fixos é o mais 

adequado para identificar dentre as variáveis, o efeito da qualidade dos accruals em relação 

ao comportamento dos honorários da auditoria das empresas listadas na BM&FBovespa. 

Adicionalmente foram analisados os pressupostos de regressão, como: a) heterocedasticidade, 

por meio do teste Breusch-Pagan para efeitos fixos e a estatística de Wald apresentada em 

Wooldridge (2001); b) correlação serial empregando o teste de Wooldridge (2001).  
 

Tabela 3: Resultado da regressão (Equação 5) – Accruals Corrente. Amostra com dados de 2010 a 2014. 

 Painel A 

Variável Explicativa Coeficiente Erro Padrão Estatística t p-valor 

Qualidade dos accruals (QAt) 2,960 4,490 6,580   0,000*** 

Tamanho (Tamt-1) 0,377 0,151 2,490     0,017** 

Big Four (Big4t) 1,141 0,455 2,510     0,016** 

Market-to-Book (MBt-1)         -0,002 0,004          -0,410     0,680 

Alavancagem (Alavt-1)         -1,408 3,095        -1,730     0,091* 

Painel B 

Descrição Valor Descrição Valor 

R2 Ajustado 0,387 Numero de Observações        200 

Teste F (t) 15,23 Teste Wooldridge (F)     17,30 

Teste F (p) 0,000 Teste Wooldridge (p)     0,000 

Jarque-Bera (t)**  23,44 Teste Wald (Chi2)    26957 

Jarque-Bera (Chi2) 0,000 Teste Wald (p)*     0,000 

*Erros-padrão estimados com correção para heterocedasticidade de White, uma vez que a hipótese nula de 

variâncias homocedásticas foi rejeitada, ao nível de 5%. **De acordo com o teorema do limite central e 

considerando que foram utilizadas 200 observações para 40 grupos de empresas, o pressuposto da normalidade 

pode ser relaxado (BROOKS, 2002). Adicionalmente, a correção de White aumenta o erro padrão, diminuindo a 

estatística t, tornando sua estimativa mais robusta. ***coeficientes QA significante ao nível de 1%, **Tam e 

Big4 significantes ao nível de 5% e o coeficiente Alav  significativo ao nível de 10%. 

 

De acordo com os resultados observados, verifica-se também que a hipótese de 

ajustamento global do modelo é significativa, uma vez que o valor p da estatística F é nulo (p 

= 0,0000). Isto significa que o modelo é valido para a explicação da variação dos honorários 

de auditoria independente.   

O resultado referente à regressão, conforme a Tabela 3, identifica o comportamento da 

relação entre a qualidade dos accruals e os honorários de auditoria para as empresas listadas 

na BM&FBovespa. Os resultados sugerem que as variáveis: qualidade dos accruals (QA), 

tamanho da empresa (Tam), empresas auditadas por Big4 e alavancagem (Alav) apresentam 

significância estatística para explicar o comportamento dos honorários de auditoria. Por meio 

da avaliação estatística é possível observar que o coeficiente de determinação ajustado se 

apresentou significativo (R2 = 0,387), demonstrando a existência de causalidade entre as 



 

 

 

variáveis do modelo, isto é, cerca de 39% das variações dos honorários de auditoria estão 

sendo explicados pelas variações das variáveis que compõem o modelo estimado. 

A Tabela 3 exprime o resultado central da pesquisa, em que a qualidade dos accruals 

corrente exerce impacto positivo e significativo (p-valor = 0,000) sobre o total do valor pago 

aos auditores independentes para a amostra em estudo. Dessa forma, quanto maior a 

incidência de accruals positivos, maior a diferença entre reconhecimento e recebimento dos 

fluxos de caixa e, portanto, menor a qualidade dos accruals (QA). Assim, verifica-se uma 

relação positiva entre o coeficiente da QA e os honorários de auditoria. Em função da possível 

falta de conversão dos fluxos de caixa, os auditores independentes formam os honorários 

adicionais (prêmio) de auditoria a serem pagos com base na incidência de riscos de fluxo de 

caixa corrente, ou seja, aqueles identificados durante a prestação do serviço de auditoria das 

demonstrações contábeis.  

Ao realizar uma análise individual da variável de controle é possível identificar o 

coeficiente positivo da variável tamanho da empresa (Tamt-1), indicando que quanto maior for 

a magnitude da empresa, maior será o valor cobrado pelos honorários de auditoria. Estes 

resultados estão em linha com o que era esperado e com os resultados apresentados na 

literatura (Antle, Gordon, Narayanamoorthy & Zhou, 2006; Hay, Knechel & Wong, 2006; 

Gotti, Han, Higgs & Kang, 2011; Zaman, Hudaib & Haniffa, 2011), os quais suportam a 

relação positiva entre a dimensão da empresa e os honorários de auditoria. 

O resultado da variável Big4, também em linha com a literatura, apresentou relação 

positiva com os honorários de auditoria, no nível de significância de 5%, sugerindo que 

empresas auditadas por firmas de auditoria, classificadas como Big4, tendem a pagar maiores 

honorários de auditoria.  

As variáveis de controle alavancagem e market-to-book resultaram em uma relação 

diferente do esperado da literatura. A variável market-to-book não apresentou significância 

estatística para explicar as variações dos honorários de auditoria. Já a variável de controle 

alavancagem apresentou significância estatística no nível de 10% (p-valor = 0,091), 

resultando em uma relação negativa com os honorários de auditoria. 

 
Tabela 4: Resultado da regressão (Equação 6) – Accruals Defasado. Amostra com dados de 2010 a 2014. 

Painel A 

Variável Explicativa Coeficiente Erro Padrão Estatística t p-valor 

Qualidade dos accruals (QAt-1) 1,090 3,920 2,770   0,008*** 

Tamanho (Tamt-1) 0,356 0,150 2,360 0,023** 

Big Four (Big4t) 1,144 0,459 2,500 0,017** 

Market-to-Book (MBt-1)         -0,002 0,004        -0,610     0,545 

Alavancagem (Alavt-1)       -1,332 0,810        -1,640     0,108 

Painel B 

Descrição Valor Descrição Valor 

R2 Ajustado 0,557 Numero de Observações       200 

Teste F (t) 14,11 Teste Wooldridge (F)    17,78 

Teste F (p) 0,000 Teste Wooldridge (p)    0,000 

Jarque-Bera (Chi2)** 16,02 Teste Wald (chi2)   34215 

Jarque-Bera (t) 0,000 Teste Wald (p)*    0,000 

*Erros-padrão estimados com correção para heterocedasticidade de White, uma vez que a hipótese nula de 

variâncias homocedásticas foi rejeitada, ao nível de 5%. **De acordo com o teorema do limite central e 

considerando que foram utilizadas 200 observações para 40 grupos de empresas, o pressuposto da normalidade 

pode ser relaxado (BROOKS, 2002). Adicionalmente, a correção de White aumenta o erro padrão, diminuindo a 

estatística t, tornando sua estimativa mais robusta. **coeficientes QA, Tam e Big4 significantes ao nível de 5%. 

 

Para o modelo de regressão com a variável accruals defasado, conforme apresentado 

na Tabela 4, verifica-se também que a hipótese de ajustamento global do modelo, teste F, é 



 

 

 

estatisticamente significativo, o que significa que o modelo é valido para a explicação das 

variações dos honorários de auditoria. Com a mudança da variável qualidade dos accruals no 

formato defasado, o coeficiente de determinação do modelo apresentou maior poder de 

explicativo, resultando no R² = 0,557, sugerindo que o modelo é capaz de explicar cerca de 

56% das variações dos honorários de auditoria em função das variações da qualidade dos 

accruals defasado e das demais variáveis de controle do modelo estimado.  

Especificamente, a qualidade dos accruals defasado em t-1 apresentou significância ao 

nível de 1%, o que sustenta o resultado esperado da relação positiva entre a qualidade dos 

accruals defasado e os honorários de auditoria. Este resultado sugere que a incidência de 

maior volume de resíduos positivos implicam em mais erros de estimativas, logo, maior risco 

aos auditores. Portanto, ao passo que as empresas demonstram maiores níveis de accruals 

positivo, isto implica em menor qualidade nas estimativas dos resultados, estabelecendo assim 

a expectativa de maior incidência de erro, de modo que os auditores verificam maior risco de 

fluxo de caixa e demandam maiores valores de honorários. A defasagem da variável QA é 

sustentada pela concepção de que os auditores independentes utilizam informações das 

demonstrações contábeis divulgadas no período anterior para formação do preço dos serviços 

que serão prestados (Cho, Ki & Know, 2015).  

As variáveis de controle alavancagem e market-to-book resultaram em uma relação 

diferente do esperado da literatura, em que não apresentaram nível de significância adequado 

para explicar as variações dos honorários de auditoria.  

Ao realizar uma análise individual das variáveis de controle é possível identificar que 

o coeficiente positivo da variável tamanho da empresa (Tam), sugere que quanto maior for a 

dimensão da empresa, maior será o valor dos honorários de auditoria. Estes resultados estão 

em linha com o que era esperado e com os resultados apresentados por Cho, Ki e Know 

(2015), os quais identificaram uma relação positiva entre a dimensão da empresa e os 

honorários de auditoria. Em adicional foi verificado que a variável Big4 apresenta um 

coeficiente positivo (1,134) e estatisticamente significativo (p-valor = 0,015), o que sugere 

que as empresas que são auditadas por firmas de auditoria Big4 tendem a pagar maiores 

honorários de auditoria.  

Para ambas regressões estimadas, diferente do resultado esperado, a variável 

alavancagem apresentou resultado inverso em relação aos honorários de auditoria. Isto 

implica que, empresas mais alavancadas apresentam menores despesas com serviço de 

auditoria. Entretanto, a referida relação inversa está em linha com os resultados apresentados 

por Antle et al. (2006), Naser e Nuseibeh (2008), Hallak e Silva (2012) e Kaveski e Cunha 

(2015), os quais verificaram uma relação negativa e significativa entre a alavancagem e os 

gastos com honorários das empresas de auditoria. 

 De acordo com Castro (2015), tal comportamento poderia estar relacionado ao fato de 

que os clientes com dificuldades financeiras tendem a pressionar mais seus auditores para 

terem menores gastos com auditoria. Em adicional, por se tratar de empresas listadas na 

BM&FBovespa, com nível significativo de liquidez de negociações, estas apresentam maior 

poder de barganha e as empresas de auditoria demonstram maior flexibilidade na oferta dos 

honorários de auditoria com a finalidade de manutenção da carteira de clientes.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por objetivo verificar a relação entre os honorários de auditoria e o 

risco de fluxo de caixa, utilizando como proxy a qualidade dos accruals observada nas 

empresas listadas na BM&FBovespa. A análise compreende o período de 2010 a 2014, sendo 

utilizado como base o estudo de Cho, Ki e Know (2015). Para atingir tal objetivo, a presente 



 

 

 

pesquisa definiu um modelo multivariado, conforme metodologia de Dechow e Dichev (2002) 

modificado por McNichols (2002), para determinação da qualidade dos accruals. 

A perspectiva de baixa qualidade dos accruals coloca em questão o risco dos fluxos de 

caixa das empresas, em que as más práticas de gestão das informações contábeis podem levar 

a diminuição da probabilidade de conversão dos accruals em caixa. Nesse contexto, os 

auditores independentes assumem uma importante função no processo de estimação adequada 

dos accruals. Este aspecto pode trazer implicações ao tramite de alocação de recursos dos 

auditores independentes, em função da retenção da extensão do risco de fluxo, o qual irá 

demandar maiores esforços no processo de avaliação.  

Os resultados encontrados no presente estudo corroboram os achados de Cho, Ki e 

Know (2015), em que os honorários de auditoria apresentam influência com relação inversa à 

qualidade dos accruals reportados, ou seja, a avaliação da qualidade dos accruals é feita pelos 

auditores independentes para determinação dos honorários de auditoria. Adicionalmente, os 

resultados encontrados são robustos para utilização de outras variáveis de controle, a exemplo 

das variáveis Big Four (Big4) e tamanho da empresa auditada (Tam), as quais se apresentaram 

no sentido previsto incialmente pelo estudo. 

Outro achado relevante foi o aumento do poder explicativo do modelo de 

determinação dos honorários de auditoria com a inclusão da variável qualidade dos accruals 

defasado, em que refere-se a determinação dos honorários contratados com base nas 

informações contábeis do período anterior. Por outro lado, auditores demandam uma parcela 

adicional como prêmio aos riscos de conversão de fluxo de caixa incorridos durante a 

vigência do contrato da auditoria. Dessa forma, é possível afirmar que os honorários de 

auditoria são determinados com base nas informações das características das empresas no 

período corrente e passado (Choi, Kim & Zang 2010; Calderon, Wang & Klenotic, 2012; 

Cho, Ki & Know, 2015).  

Apesar da sua relevância, a relação entre a remuneração dos auditores independentes e 

a qualidade dos accruals é ainda um tema incipiente no Brasil. Portanto, por se tratar de um 

tema ainda em ascendência no cenário brasileiro, os resultados colaboram para o 

desenvolvimento da corrente de estudo sobre auditoria em diversas perspectivas. Com a 

exigência da divulgação dos honorários de auditoria no Brasil a partir de 2009, é procedente o 

desenvolvimento de estudos que avaliem os esforços dos auditores independentes na alocação 

dos recursos em função de premissas que visam proporcionar maior qualidade às 

demonstrações financeiras. 

Os resultados demonstram que o entendimento sobre da qualidade dos accruals é uma 

importante ferramenta para avaliação da qualidade da auditoria. A baixa qualidade dos 

accruals pode trazer riscos adicionais para o auditor, no entanto, este deve dispor de 

capacidade técnica para detecção da extensão da qualidade dos accruals. Os achados sobre a 

relação negativa entre a baixa qualidade dos accruals e os honorários de auditoria 

demonstram que os auditores aplicam maiores esforços no desenvolvimento de procedimentos 

de controle dos riscos de fluxo de caixa. 

Todavia, 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. Portanto, 

para dar mais relevâncias as discussões a respeito da influência da qualidade dos accruals 

sobre os honorários de auditoria, sugere-se a realização de novas pesquisas no sentido de 

avaliar a origem da qualidade dos accruals (discricionário ou não discricionário), com o 

objetivo de compreender se os honorários de auditoria são mais influenciados pelas práticas 

de gerenciamento de resultado da administração ou pelas características operacionais e 

ambientais das empresas (mercado). 
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