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RESUMO  

Esse trabalho investiga uma das consequências da assimetria informacional, que é o atraso de 

auditoria, definido como o intervalo de tempo entre a data de encerramento das demonstrações 

contábeis e a data de emissão do parecer do auditor. Esse intervalo de tempo configura-se como 

a medida quantitativa do tempo gasto no processo de auditoria para cumprir seu papel de 

intermediário informacional e permitir a divulgação das informações das empresas. Assim, o 

objetivo deste estudo é identificar quais os fatores determinantes para o aumento do delay em 

auditoria nas empresas brasileiras de capital aberto listadas na BMF&Bovespa. Para análise do 

atraso de auditoria no cenário brasileiro baseou-se em dez variáveis ou fatores determinantes 

relacionados com a contabilidade, auditoria, características da empresa e mercado. Foi avaliado 

os fatores determinantes do delay em 311 empresas listadas na BMF&Bovespa no exercício 

divulgado em 2015. A pesquisa é descritiva, com abordagem quantitativa e procedimentos 

estatísticos utilizando o software SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences), valendo-

se da regressão linear múltipla. Os resultados apontam que fatores determinantes relacionados 

ao tamanho da empresa medido pelo total do ativo, o porte da empresa de auditoria e o nível de 

endividamento das empresas influenciaram o atraso de auditoria no cenário brasileiro. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade informacional de usuários internos e externos à entidade é suprida pela 

contabilidade por meio de seu objetivo principal. A contabilidade oferece por meio de seus 

relatórios um conjunto de informações para atender essa necessidade e prover utilidade à 

tomada de decisão econômico financeira de seus usuários (HENDRICKSEN; VAN BREDA, 

1999; IUDÍCIBUS, 2005). 

A responsabilidade pela elaboração e divulgação das demonstrações contábeis é da 

administração da entidade, que também as utiliza para sua gestão e melhor desempenho de suas 

responsabilidades. Os problemas que derivam dessa questão de cruzamento da responsabilidade 

e da utilização das demonstrações contábeis levam a assimetria informacional e aos conflitos 

de interesse. Neste cenário, a auditoria exerce papel fundamental, atuando como intermediário 

da informação entre a empresa e o usuário final, interferindo no fluxo de informações com 

objetivo de reduzir a assimetria informacional e mitigar eventuais custos de agência (HEALY; 

PAPELU, 2001). 

Esse trabalho investiga uma das consequências da assimetria informacional, que é o 

atraso de auditoria, definido como o intervalo de tempo entre a data de encerramento das 

demonstrações contábeis e a data de emissão do parecer do auditor (AFIFY, 2009). Esse 

intervalo de tempo configura-se como a medida quantitativa do tempo gasto no processo de 

auditoria para cumprir seu papel de intermediário informacional e permitir a divulgação das 

informações das empresas. 

O estudo se concentra no mercado acionário brasileiro e considera uma amostra de 

empresas listadas na BMF&Bovespa no triênio 2011 à 2013. A perspectiva do atraso da 

auditoria em um novo ambiente contábil, tanto em termos de princípios de contabilidade como 

em relação à amplitude das informações divulgadas, além das implicações desse novo conjunto 

de padrão de normas contábeis e de auditoria, é ainda uma questão em aberto e pouco discutida.  

Além dos aspectos contábeis, fatores mercadológicos devem ser considerados como possíveis 

determinantes no atraso da auditoria, já que o mercado de capital no Brasil aumentou 

substancialmente nos últimos anos, o que aumenta a pressão no processo de elaboração e 

divulgação dos relatórios contábeis.  

Neste contexto, o problema do estudo se baseia no atraso de auditoria como um dos 

problemas da assimetria informacional e atributo de qualidade da informação contábil. A 

pergunta de pesquisa que surge a partir disto é: quais os fatores determinantes do atraso de 

auditoria nas empresas brasileiras? O objetivo do estudo é identificar quais os fatores 

determinantes para o aumento do atraso de auditoria nas empresas brasileiras de capital aberto 

listadas na BMF&Bovespa. Nesse sentido, os fatores determinantes são analisados com base 

em complexidade dos negócios, características das empresas, situação financeira e mecanismos 

de monitoramento. 

O estudo contribui com a literatura sobre o tema auditoria e, em especial a agilidade no 

processo de auditoria e os fatores determinantes do delay do parecer de auditoria. A segregação 

em quatro grupos de características dos fatores determinantes (contábeis, empresa, auditoria e 

mercado) também contribui para o entendimento desses fatores no cenário brasileiro. A revisão 

de estudos anteriores aponta para uma diversidade de resultados em diferentes países, mas com 

pouca preocupação nessa segregação por natureza de determinantes. 

Ressalta-se que é fundamental no contexto desse estudo contribuir para o conhecimento 

da interação entre o tema delay em auditoria e as forças do mercado de auditoria. Conhecer 

essas forças de mercado e essa interação é um insumo fundamental para a qualidade da auditoria 



 

e a regulamentação no setor. Esses achados podem contribuir para a comunicação das empresas 

através de suas informações em tempo hábil.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Delay em Auditoria  

A auditoria das demonstrações contábeis é discutida por sua qualidade, a partir de um 

nível de competência adequado para que o auditor possa detectar falhas relevantes, o que denota 

sua condição de independência (ARRUÑADA, 1997). A qualidade do trabalho do auditor 

pressupõe que este leva um tempo para ser executado, com probabilidade de descoberta de 

inconformidades existentes que devem ser relatadas em seu parecer (WATTS; ZIMMERMAN, 

1986).  

A data de encerramento das demonstrações contábeis e o prazo limite de divulgação das 

informações contábeis, que no Brasil são quatro meses, compreende o que o estudo identifica 

como atraso de auditoria. É evidente que um menor número de dias entre as duas datas é 

benéfico para que a informação chegue ao usuário interno e externo, de forma a permitir a 

redução do delay em auditoria, que é um dos fatores que contribuem para a assimetria 

informacional. 

A SEC (2004) destaca que os relatórios anuais devem ser oportunos para serem 

apresentados ao público, bem como atrasá-los significa perda de valor da informação para os 

investidores. Neste sentido, a SEC emitiu regras que reduziram os prazos para arquivamento 

para 90 dias após o encerramento do exercício financeiro e 60 dias para as grandes empresas 

(filers acelerados). Essa redução mostra que a pontualidade é uma característica-chave de 

relatórios financeiros em ambientes competitivos como o norte americano e que o delay em 

auditoria deve ser reduzido, em busca da tempestividade da informação. 

Para Hashim e Abdul Rahman (2011), os investidores e o público devem ser plenamente 

informados pelos emissores listados de todos os fatos e informações que possam afetar seus 

interesses e, em particular, de forma completa, rigorosa e tempestiva, para que possa ser 

razoavelmente esperado um efeito material sobre o preço e valor no mercado sobre os títulos 

dos emitentes listados. Contudo, para essa divulgação depende do tempo que a auditoria leva 

para emissão do seu relatório opinativo. 

No esforço para a realização do trabalho dentro do prazo legal e, se possível, com uma 

redução deste, é preciso observar a competência técnica, que depende do volume de recursos 

da auditoria e da probabilidade de reporte relacionado à independência do auditor em relação 

ao cliente.  

A competência técnica, conceito quase sempre abstrato, pode ser avaliada pelo grau de 

especialização e treinamento das equipes (CARSON, 2009), pelo desenvolvimento e aplicação 

de sistemas, metodologia de trabalho, gerenciamento de riscos da firma de auditoria e também 

pelos honorários cobrados (WATKINS, HILLISON; MORECROFT, 2004). A especialização 

dos auditores estão geralmente associadas à informações contábeis de maior qualidade 

(BRAUNBECK, 2010). Além disso, a relação de qualidade das auditorias apontam pagamentos 

de honorários superiores para auditores mais competentes (CARSON, 2009), para  menor 

assimetria informacional em contextos de auditores mais competentes (ALMUTAIRI; DUNN; 

SKANTZ, 2009) e menor gerenciamento de resultados quando a informação for auditada por 

auditores mais competentes (GUL; FUNG; JAGGI, 2009). Em todos esses estudos, o conceito 

ainda abstrato de competência foi operacionalizado mediante construtos que visaram capturar 



 

a especialização da auditoria por meio de participações de mercado pelo auditor, em um 

segmento específico de indústria (BRAUNBECK, 2010). 

Na história recente do mercado financeiro brasileiro, por força de crises e também do 

seu próprio desenvolvimento, abriu-se um singular espaço para reflexão sobre a qualidade das 

auditorias independentes de demonstrações contábeis e, particularmente, sobre as ameaças à 

independência do auditor no mercado local (BRAUNBECK, 2010). 

Conforme Beatty, Chamberlain e Magliolo (1995), quando uma empresa contrata os 

serviços de uma auditoria Big Four sinaliza desejar que sua contabilidade seja examinada por 

profissionais altamente treinados. Para Teoh e Wong (1993), os investidores confiam mais nos 

resultados divulgados por firmas auditadas por grandes empresas de auditoria do que em firmas 

auditadas pelas demais companhias de auditoria. 

Davidson e Neu (1993) partiram da hipótese de que os resultados contábeis são 

gerenciados para que haja redução de erros, em relação às projeções previamente divulgadas 

pelos administradores, utilizando como variável independente do estudo o tamanho das firmas 

que executaram a auditoria. Os resultados divulgados de forma definitiva dependem da análise 

do auditor e da emissão de forma tempestiva da sua opinião. 

A independência é outro atributo, além da competência técnica, relevante no que diz 

respeito à qualidade de uma auditoria, pois esta subentende a forma como o auditor desempenha 

seu papel no contexto da informação contábil. Independência é o alicerce da estrutura filosófica 

da profissão (BOYNTON; JOHNSON; KELL, 2002).  

A ocorrência do delay pode ser mais significativo em casos em que o parecer do auditor 

apresente ressalva ou pela gravidade desta (WHITTRED, 1980). Além da opinião modificada, 

a opinião emitida por auditores mais qualificados, maior trabalho de campo na auditoria, 

empresas com reporte de prejuízos e controles internos fracos são determinantes para dilatação 

do delay em auditoria (ASHTON; WILLINGHAM; ELLIOT, 1987). 

A pressão regulatória, como o caso da implantação da SOX, trouxe elementos para a 

literatura sobre o delay em auditoria. O aumento do delay pós-SOX foi resultado da mudança 

de políticas contábeis por parte das companhias que experimentaram a regulação mais restrita 

e de maior complexidade (KRISHNAN; YANG, 2009). Para Krishnan e Yang (2009), as 

companhias com maior atraso na entrega do relatório de auditoria evidenciaram queda na 

qualidade dos lucros e foram obrigadas a implementar ações, além da pressão regulatória para 

criar comitês de auditoria e certificação dos controles internos. Ainda segundo os autores, as 

empresas reduziram a prática de anunciar os resultados antes do término da emissão do relatório 

de auditoria, o que mostra um efeito positivo e rápido da regulação.  

Na presente pesquisa, devido à importância dos resultados, considera-se a visão de que 

a qualidade da auditoria passa pela competência, mas deve incluir, também, o conceito de 

agilidade. A agilidade deve estar associada à qualidade resultante da competência do auditor ou 

da firma de auditoria, e deve ser considerada como fator imperativo para que o trabalho resulte 

em relatório adequado e em tempo hábil para disseminar a informação aos usuários.  

A agilidade lança a ideia de interação da empresa, graças a suas características 

econômico-financeiras e a seus aspectos contábeis ou de auditoria, com as forças do mercado, 

no estabelecimento do intervalo de tempo para os auditores cumprirem suas tarefas obrigatórias 

(AFIFY, 2009). 

 

2.2 Fatores determinantes do delay em auditoria 

Os determinantes do delay em auditoria neste estudo foram segregados em quatro 



 

grupos: complexidade dos negócios, características da empresa, situação financeira e 

mecanismos de monitoramento.  

Esses grupos representam, em tese, que devido aos mesmos a empresa se estrutura de 

maneira diferente em relação ao seus sistema de controles internos, o que pode acarretar em um 

número maior ou menor de deficiências (TEIXEIRA; CUNHA, 2015). Essa relação pode 

acarretar em volume maior ou menor de atividade do auditoria, gerando assim uma conexão 

com o atraso na emissão do relatório do auditor independente.  

Atuar em ambientes complexos de negócios, como por exemplo em um determinado 

segmento, em razão de maior regulação em alguns setores, pode exigir mais tempo para 

aperfeiçoamento do sistema de controle interno (GE; McVAY, 2005) e, por extensão, associar 

negativamente em relação ao atraso em auditoria. Da mesma forma, empresas que possuem 

operações ou unidades no exterior apresentam uma complexidade que pode afetar o sistema de 

controle interno, devido à maior exigência de sua estrutura (BEDARD; HOITASH; HOITASH, 

2008). De modo contrário, empresas em processo de reestruturação, que passam por processos 

de fusão, cisão ou incorporação, tendem a identificar maior atraso em auditoria (BEDARD et 

al., 2008).  

Outro grupo de variáveis que pode influenciar no delay em auditoria relaciona-se com 

as próprias características da empresa. Nesse grupo encontram-se fatores relacionados ao porte 

da empresa, ao tempo de sua existência e à taxa de crescimento. Em relação ao porte da 

empresa, o valor maior no total dos ativos e empresas com melhor taxa de retorno se apresentam 

mais estruturadas e espera-se que produzam seus relatórios contábeis em menor espaço de 

tempo, devido a melhoria no sistema de controles internos (LEE; JAHNG, 2008; BARUA; 

SMITH, 2013; SINGHVI, 2013). 

Em complemento as características da empresa, a idade da firma para avaliar e confirmar 

se empresas com maior tempo de existência têm melhor estrutura e consequente redução no 

delay em auditoria. Doyle, Ge e McVay (2007) encontraram evidências de que empresas mais 

jovens tendem a ter deficiências em sua estrutura de controles internos, o que também foi 

confirmado por Nagy (2008) e Goh, Krishnan e Li (2013), o que levaria a um atraso na 

auditoria.   

A situação financeira da empresa também pode interferir no delay em auditoria, em 

especial pela fragilidade financeira que interfere na implementação ou manutenção dos 

controles internos, já que tais ações requerem dispêndio de recursos financeiros, que nessa 

situação, podem ser restringidos (KEANE; ELDER; ALBRING, 2012). Nesse contexto, 

entende-se que, baseado em uma ampla gama de estudos anteriores sobre controles internos,  

que os prejuízos reportados (ETTREDGE; LI;  SCHOLZ, 2007; LI; WANG, 2007; BEDARD 

et al., 2008; RICE; WEBER, 2012; BARUA; SMITH, 2013), nível de endividamento, 

representado pelo ingresso de recursos de terceiros, em volumes maiores, sobre o ativo 

investido, (ETTREDGE et al., 2007; GRIFFIN; LONT; SUN, 2008; LEE; JAHNG, 2008; 

BARUA; SMITH, 2013; SINGHVI, 2013) e composição do endividamento, medido pela 

participação das obrigações de curto prazo, em relação ao capital de terceiros empregado na 

companhia (GRIFFIN et al., 2008; MITRA, 2009; WAN-HUSSIN; BAMAHROS, 2013), são 

adotados como variáveis da situação financeira determinante do delay em auditoria.  

O último grupo de determinantes do delay em auditoria é composto por mecanismos de 

monitoramento. Foram adotadas as variáveis baseadas no trabalho da auditoria, medidas pela 

tamanho da firma de auditoria, pela mudança do auditor e por mecanismos de governança 

corporativa.  



 

Com relação ao trabalho de auditoria, diversos autores entendem que empresas 

auditadas por firmas de auditoria que compõem o grupo denominado, mundialmente, como Big 

Four, tendem a ter estruturas mais consistentes de controles internos (GE; McVAY, 2005; 

ASHBAUGH-SKAIFE; COLLINS; KINNEY JR, 2007; RICE; WEBER, 2012) e, portanto, 

reduzir o tempo de emissão do relatório do auditor independente. Da mesma forma, forte 

atuação com maior independência do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria 

pode indicar maior garantia para a qualidade do trabalho a ser auditado (MOHAMAD-NOR; 

ROHAMI; WAN-HUSSIN, 2010; SHUKERI; ISLAM, 2012; SUN; YANG; LIN, 2012; WAN-

HUSSIN; BAMAHROS, 2013), o que reduz o tempo de auditoria. Em contra ponto, a troca do 

auditor pode representar determinante no atraso de auditoria, em especial no período inicial de 

até dois anos da mudança, conforme observado por Krishnan (2005), Ashbaugh-Skaife et al. 

(2007), Rice e Weber (2012).  

Pressupõe, ainda, que empresas atuantes em níveis mais altos de governança na 

BM&FBovespa tendem  a adotar melhores práticas e, devido a tais exigências superiores, 

demandarem mais tempo para finalizar o trabalho da auditoria independente. 

 

2.3 Estudos anteriores sobre delay em auditoria 

Os estudos anteriores sobre o objeto de estudo pontam para a utilização de muitas 

variáveis para observar  associações com o atraso em auditoria e explicar a variação desses 

atrasos nos relatórios apresentados por empresas, geralmente, listadas em bolsas de valores nos 

locais estudados. Em geral, os estudos utilizam dados de domínio público sobre as empresas, 

entretanto, alguns usam dados fornecidos por empresas de auditoria, sendo que as 

características das empresas são as variáveis mais utilizadas. A seguir, são apresentados os 

estudos mais focados na avaliação dos atrasos em auditoria, em diversos cenários e com 

diversas amostras. 

Ashton et al., (1987) estudaram atraso no relatório de auditoria em 488 companhias dos 

EUA, a partir de 14 variáveis. Por meio da regressão linear e do método dos mínimos 

quadrados, encontraram sete variáveis significantes associadas ao atraso em auditoria, 

referentes ao melhor controle interno, à auditoria interna e ao planejamento do calendário de 

fechamento das empresas. 

No Canadá, no estudo de 465 companhias listadas no mercado aberto, Ashton, Graul e 

Newton (1989) utilizaram oito variáveis independentes com aplicação de modelos de 

regressão. Encontraram associação com o tamanho da auditoria, da indústria, de itens 

extraordinários e do lucro líquido. 

Em outro estudo, Newton e Ashton (1989) com base em dados de 465 companhias 

canadenses, utilizaram seis variáveis e do modelo de regressão linear. Concluíram que as 

empresas que usam abordagens estruturadas de auditoria tendem a ter atraso médio maior do 

que as empresas que usam abordagens não estruturadas ou abordagens intermediárias, a cada 

cinco anos. 

Na Nova Zelandia, Carslaw e Kaplan (1991) investigaram 263 e 239 companhias 

listadas no mercado aberto em 1987 e 1988, respectivamente. O estudo abordou o tamanho da 

companhia, o setor, o faturamento, itens extraordinários, a opinião do auditor, a propriedade e 

o endividamento, por meio da regressão linear, associando, significativamente, o tamanho da 

empresa e sua renda ao atraso em auditoria. 

Kinney e McDaniel (1993) avaliaram 85 empresas americanas, no período ente 1986 e 

1988, e encontraram associação positiva entre empresas com ganhos interinos ou alternados, 



 

com queda de lucratividade, e o aumento do atraso de auditoria, com o crescimento de lucros 

intermediários. 

Outros fatores que podem elevar o delay aparecem em outros estudos, como o tamanho 

da companhia auditada, situação financeira e grau de diversificação das operações, que 

determinam maior complexidade ou entraves para emissão da opinião e aumentam o trabalho 

da auditoria (CARSLAW; KAPLAN, 1991; NG; TAI, 1994). 

O atraso em auditoria em 31 empresas egípcias, com dados de 1990, foi avaliado por 

Mohamad (1995). O estudo utilizou, como determinantes, o tamanho da empresa, o tipo de 

indústria, o desempenho, a listagem no mercado, a complexidade da atividade, itens 

extraordinários, tipo de auditoria, início da auditoria e opinião do auditor. Com  o uso da 

regressão linear, encontrou significância, nas empresas listadas, nos itens extraordinários e na 

opinião do auditor. 

A pesquisa de Hossain e Taylor (1998) em 103 companhias listadas no Paquistão 

utilizou dados de 1993. Os pesquisadores avaliaram as variáveis independentes associadas ao 

nível de endividamento, rentabilidade, ligação da empresa como subsidiária de multinacionais 

e tamanho da empresa de auditoria. Encontraram resultados significativos que associaram o 

perfil de subsidiárias de multinacionais ao atraso em auditoria, utilizando a regressão linear 

múltipla. 

Imam, Ahmed e Khan (2001) concentraram estudos em 117 companhias asiáticas de 

Bangladesh, no período de 1997 a 1998. Avaliaram a existência de associação entre o atraso 

em auditoria e a internacionalização ou origem das firmas de auditoria, mas não encontrando 

resultado positivo nessa associação. 

No mercado acionário norte-americano, Ettedge, Li e Sun (2005) realizaram estudo com 

dados de 2.465 e 2.350 companhias, em relação ao exercício fiscal de 2003 e 2004, 

respectivamente. Como variáveis independentes, testaram os controles internos adequados à 

legislação da Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley, o tamanho, o segmento, a concentração de 

propriedade, a condição financeira, itens extraordinários, complexidade de negócios, prejuízos 

líquidos, custos de auditoria e opinião do auditor. Encontraram maior atraso da auditoria em 

2003 em relação a 2004, no que diz respeito ao cumprimento das exigências dos controles 

internos impostos pela legislação americana da época. Além disso, verificaram que empresas 

com maiores fraquezas materiais ocasionaram maiores atrasos em auditoria. 

As observações de Ahmad e Kamarudin (2003), entre 1996 e 2000, na Malásia, 

alcançaram 100 companhias listadas. As variáveis foram: o tamanho da companhia, o tipo de 

indústria, o faturamento, itens extraordinários, auditor, o tamanho da empresa de auditoria, o 

parecer, o ano de encerramento e o endividamento. Os resultados associaram as variáveis 

indústria, opinião do auditor, faturamento, ano de encerramento e tamanho da firma de 

auditoria com o atraso em auditoria. 

Hossain e Taylor (2008), também utilizando dados de Bangladesh, abordaram 78 

companhias listadas e encontraram o tipo de indústria como variável associada ao atraso em 

auditoria. Haviam pesquisado outros fatores, como o tamanho da companhia, o endividamento, 

a lucratividade, subsidiárias de multinacionais, o tamanho da firma de auditoria e o custo da 

auditoria, que se mostraram sem significância. 

O estudo de Lee e Jahng (2008) buscou analisar o efeito de fatores relacionados com o 

auditor e o atraso do relatório de auditoria, em uma amostra de 8.833 observações realizadas 

no período entre 1999 e 2005, na Koreia. Os pesquisadores concluíram que as taxas de auditoria 

incrementais estão, negativamente, associadas ao atraso do relatório de auditoria. Esta 



 

evidência contrária sugere que taxas de auditoria mais elevadas do que o esperado não afetam 

a eficiência da auditoria e, em vez disso, longas horas de auditoria são usadas para encurtar o 

atraso do relatório de auditoria. 

A pressão regulatória, por imposições legais, aliada a fatores como o tamanho da 

companhia devem ser considerados, e apareceram significantes para o delay nos estudos de 

Bonsón-Ponte, Escobar-Rodriguez e Borrerro-Domínguez (2008), que investigaram o 

comportamento de 105 empresas espanholas entre 2002 e 2005. 

Na Malásia, Mohamad-Nor et al. (2010) examinaram o atraso do relatório de auditoria 

em empresas listadas seguindo a implementação do Código de Governança Corporativa da 

Malásia. Os dados coletados são de 2002 e compreendem 628 relatórios. Os resultados indicam 

que comitês de auditoria ativos encurtam o atraso da auditoria. No entanto, não foram 

encontradas evidências de que a independência do comitê de auditoria esteja associada à 

oportunidade do relatório de auditoria. 

Em outro cenário, na Nova Zelândia, Habib e Bhuiyan (2011) examinaram o atraso de 

auditoria em empresas daquele mercado acionário, comparando auditores especializados e não 

especializados na indústria. A amostra de empresas listadas na Nova Zelândia Stock Exchange 

(NZX), entre 2004 e 2008, demonstrou que o delay é menor para as empresas auditadas por 

auditores especializados, e que a adoção do padrão IFRS aumentou esse atraso para todos os 

auditores, exceto para os auditores especializados. 

Os longos atrasos de auditoria que levam a mudanças do auditor no ano subsequente 

foram avaliados por Mande e Son (2011). A hipótese buscava levantar se uma interação longa 

entre clientes e seus auditores refletiria fatores de auditoria de alto risco relacionados a: 

integridade da gestão, controles internos e processo de informação financeira. Os resultados 

apoiam a hipótese de que a auditoria realizada por Big Four permite maior realinhamento entre 

auditor e cliente, após maiores atrasos de auditoria. Além disso, com a extensão do aumento 

do delay, os resultados apontaram que há menor número de alterações do auditor. 

Na Malásia, Wan-Hussin e Bamahros (2013) investigaram a associação entre as 

atribuições da função de auditoria interna e o atraso em auditoria. A amostra compreendeu 432 

empresas listadas na Malaysia, em 2009, por meio da utilização de dados públicos disponíveis 

sobre investimentos e terceirização da função de auditoria. Os resultados apontaram relação 

negativa entre os custos incorridos na função de auditoria interna e o atraso em auditoria. Não 

foi encontrada qualquer associação significativa entre os mecanismos de função de auditoria 

interna e o atraso de auditoria, além disso, não ficou evidente que uma maior independência do 

comitê de auditoria e do auditor-cliente pode reduzir o atraso em auditoria. 

Outros estudos, que também avaliaram o atraso em auditoria, abordaram a defasagem 

do relatório de auditoria (ARL – Audit Report Lag) ou a defasagem dos relatórios financeiros, 

conceitos estes diferentes do proposto por este estudo, mas que, entretanto, também se 

encontram em um contexto que abrange o atraso em auditoria. 

 Como em estudos anteriores, existe uma gama enorme de outras possibilidades de 

fatores a serem testados, mas com alguns testes prévios realizados foram descartados, como por 

exemplo, índices de liquidez, fluxo de caixa livre e outros. A segregação dos fatores em áreas 

também pode ser explorada de forma diversa, mas a investigação por grupo permite uma 

observação mais crítica dos resultados da pesquisa. 

 

4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

Para solução dos problemas teóricos ou práticos, com emprego do processo científico, 



 

cada tipo de pesquisa possui um núcleo comum de procedimentos e peculiaridades próprias 

(KERLINGER, 2007). Este estudo propõe descrever, analisar ou verificar a relação entre fatos 

e fenômenos (variáveis), para buscar conhecimento do que, com quem, como e qual a 

intensidade do fenômeno em estudo. Essa estrutura de pesquisa é criada para medir as 

características descritivas na questão de pesquisa (HAIR JR et al., 2009). 

A forma de abordagem caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa, devido à 

natureza do problema, operacionalização das hipóteses, coleta e tratamento estatístico dos 

dados (RICHARDSON, 1989). 

Os procedimentos utilizados no processo de pesquisa deste estudo o classificam como 

documental. A pesquisa documental apresenta vantagens como a estabilidade dos dados, 

sobrevida ao longo do tempo, baixo custo para obtenção e inexigibilidade do contato direto com 

os sujeitos da pesquisa (GIL, 2008).  

O estudo concentra análise do atraso de auditoria nas empresas brasileiras de capital 

aberto listadas na BMF&Bovespa, excluídas as empresas inativas, com valores nulos e 

incompletos ou ausências de valores em dados necessários para a pesquisa. A amostra 

intencional resultou num total de 891 observações no período, que compreende 63,51% da 

população válida para o período. 

 
Tabela 1 – Divulgação dos Formulários de Referência sobre controles internos 

Observações - FR 10.6 
2011 2012 2013 Total 

Qtde % Qtde % Qtde % Qtde % 

Observações Válidas  452 100,00% 471 100,00% 478 100,00% 1.403 100,00% 

Exclusão – observações nulas -173 38,27% -179 38,00% -160 33,47% -512 36,49% 

Amostra Final  279 61,73% 292 62,00% 318 66,53% 891 63,51% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados foram coletados basicamente no sítio eletrônico da BM&FBovespa e, apenas 

a variável participação no segmento na base de dados Economática®. A composição das 

variáveis ficou estabelecida conforme o quadro abaixo: 

  



 
Variável Sub Variável Como Medir Autores 

Complexidade  

dos  

Negócios 

(FD_CN) 

Participação  

no  

Segmento de 

Negócios 

(FD_CN_PS) 

Receita Operacional 

Líquida Empresa ÷ 

Receita Operacional 

Líquida do Segmento 

 

Goh et al. (2013); Keane et al. (2012). 

 

Operações  

com  

Exterior 

(FD_CN_OE) 

1 = Reportou operações 

de vendas em moeda 

estrangeira 

0 = Não reportado 

Ge; McVay (2005); Doyle et al. (2007); Bedard et al. 

(2008); Barua; Smith (2013); Singhvi (2013). 

Reestruturação 

(FD_CN_R) 

1 = Empresa em fase de 

reestruturação societária 

0 = caso contrário 

Bedard et al. (2008).  

Características 

 da  

Empresa 

(FD_CE) 

 

Ativo Total 

(FD_CE_AT) 
Log do Ativo Total 

Lee; Jahng (2008); Nagy (2008); Mitra (2009); Barua; 

Smith (2013); Singhvi (2013); Wan-Hussin; 

Bamahros (2013). 

Retorno do  

Ativo 

(FD_CE_RA) 

Lucro Líquido ÷  

Ativo  Total 

Lee; Jahng (2008); Nagy (2008); Mande; Son (2011); 

Calderon; Wang; Klenotic (2012); Barua; Smith 

(2013); Singhvi (2013). 

Idade da firma 

(FD_CE_IF) 

Idade da firma  

(em anos) 

Doyle et al. (2007); Nagy (2008). 

Taxa de  

Crescimento  

(FD_CE_TC) 

Vendas  (t – (t – 1)) 

Lee; Jahng (2008); Nagy (2008); Mitra (2009); Barua; 

Smith (2013); Singhvi (2013); Keane et al (2012). 

Situação  

Financeira 

(FD_SF) 

Prejuízos  

Reportados 

(FD_SF_PR) 

1 = Prejuízos reportados 

ano 

0 = caso contrário 

Ettredge et al. (2007); Li; Wang (2007); Bedard et al. 

(2008); Rice; Weber (2012); Barua; Smith (2013). 

Nível  

de Endividamento 

(FD_SF_NE) 

Capital de Terceiros ÷ 

Ativo Total 

Griffin et al. (2008); Lee; Jahng (2008); Barua; Smith 

(2013); Singhvi (2013).   

Composição do  

Endividamento 

(FD_SF_CE) 

Passivo Circulante ÷ 

Capital de Terceiros 

Griffin et al. (2008); Lee; Jahng (2008); Barua; Smith 

(2013); Singhvi (2013).   

Mecanismos  

de 

Monitoramento 

(FD_MM) 

Empresa de  

Auditoria 

(FD_MM_EA) 

1 =  Auditada por  

Big Four  

0 = caso contrário. 

Ge; McVay (2005); Ashbaugh-Skaife et al. (2007); 

Rice; Weber (2012).   

Mudança do  

Auditor 

(FD_MM_MA) 

1 = Mudança do auditor 

nos 2 últimos exercícios 

0 = caso contrário 

Krishnan (2005); Ashbaugh-Skaife et al. (2007); Rice; 

Weber (2012). 

Independência do 

Conselho de 

Administração 

(FD_MM_CAD) 

Membros Independentes 

do CAD ÷ Total de 

Membros CAD 

Mohamad-Nor et al. (2010); Shukeri; Islam (2012); 

Wan-Hussin; Bamahros (2013). 

Independência do 

Comitê de 

Auditoria 

(FD_MM_CADT) 

Membros Independentes 

do CADT ÷ Total de 

Membros CADT 

Mohamad-Nor et al. (2010); Shukeri; Islam (2012); 

Wan-Hussin; Bamahros (2013). 

Participação nos 

Níveis de 

Governança 

Corporativa 

(FD_MM_NGC) 

1 = Nível 1, 2 e Novo 

Mercado na 

BM&FBovespa 

0 = caso contrário 

Do estudo. 

Variável Dependente: Delay em Auditoria. 

Variáveis Independentes Numéricas: 1) FD_CN_PS;  2) FD_CE_AT;  3) FD_CE_RA;  4) FD_CE_IF;  5) FD_CE_TC;  

6) FD_SF_NE;  7) FD_SF_CE;  8) FD_MM_CAD;  9) FD_MM_CADT. 

Variáveis Independentes Categóricas: 1) FD_CN_OE;  2) FD_CN_R;  3) FD_SF_PR;  4) FD_MM_EA;  5) 

FD_MM_MA; 6) FD_MM_NGC. 

Quadro 1 – Construto dos determinantes do delay em auditoria 

Fonte: Elaboração própria. 

 



 

No tratamento estatístico para avaliar a relação entre os determinantes das deficiências 

do controle interno, disposto acima no Quadro 1, com  o delay em auditoria, adota-se um 

modelo de regressão linear que pode ser escrito da seguinte forma: Y = a +  β1X1  + β2X2 +
⋯ βnXn + ε. A partir do modelo de regressão linear múltipla a equação é assim estabelecida: 

FCDELAY = α =  β0 + β1FD_CN_PS + β2FD_CE_AT + β3CE_RA + β4FD_CE_IF
+ β5FD_CE_TC + β6FD_SF_NE + β7FD_SF_CE + β8FD_MM_CAD
+ β9FD_MM_CADT + β10FD_CN_OE + β11FD_CN_R + β12FD_SF_PR
+ β13FD_MM_EA + β14FD_MM_MA + β15FD_MM_NGC + ε 

A análise da associação dos determinantes das deficiências do controle interno com o 

delay em auditoria, tratado estatisticamente pela regressão linear múltipla apresentada, é 

demonstrada a seguir. 

Como limitação do estudo, não estão segregados as empresas por segmento de negócio, 

bem como o triênio apresentado pode ser ampliado ou observados por ano divulgado ou ainda 

em período maior de tempo. Também não foi objeto de estudo a inclusão de outras variáveis 

relacionados à outros custos de agência ou mecanismos de vinculação, como remuneração dos 

administradores ou gerenciamento de resultados. Também não se aplicou a interferência pela 

moderação das deficiências de controle interno nas empresas, que seguramente ampliam a 

explicação para o delay em auditoria (TEIXEIRA; CUNHA, 2016). 

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Estatísticas Descritivas 

Os valores de 891 observações válidas para as variáveis do estudo no período publicado 

de 2011 à 2013 são apresentados nesta seção. Para tanto foram ordenados em sequência na 

Tabela 2 os quinze determinantes e o delay em auditoria. Foi utilizado, sem prejuízo de outros 

dados, a média, mediana e desvio padrão de cada variável selecionada para o estudo. A Tabela 

2 apresenta a estatística descritiva dos resultados: 
Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis do estudo 

Variáveis Média Mediana Desvio Padrão 

Determinante – FD_CN_PS 13,36 13,64 2,23 

Determinante – FD_CN_OE 0,27 0,00 0,44 

Determinante – FD_CN_R 0,42 0,00 0,49 

Determinante – FD_CE_AT 14,31 14,42 1,98 

Determinante – FD_CE_RA 0,02 0,04 0,32 

Determinante – FD_CE_TC 0,18 0,13 0,45 

Determinante – FD_CE_IF 36,47 30,23 28,59 

Determinante – FD_SF_PR 0,22 0,00 0,41 

Determinante – FD_SF_NE 0,46 0,44 0,24 

Determinante – FD_SF_CE 14,82 6,93 90,54 

Determinante – FD_MM_EA 0,78 1,00 0,41 

Determinante – FD_MM_MA 0,26 0,00 0,44 

Determinante – FD_MM_CAD 0,27 0,18 0,31 

Determinante – FD_MM_CADT 0,06 0,00 0,18 

Determinante – FD_MM_NGC 0,10 0,00 0,30 

Consequente – FC_DELAY 70,84 73,00 25,51 

Fonte: Dados da pesquisa.    



 

Os determinantes referentes complexidade dos negócios possuem no estudo duas 

variáveis dicotômicas, referente as operações com exterior e empresas em processo de 

reestruturação. A primeira, FD_CN_OE indica que 27% das observações são inerentes às 

empresas atuando com vendas ao mercado internacional; enquanto a segunda variável, 

FD_CN_R indica que em torno de 42% da população teve algum tipo de reestruturação 

societária no período analisado. A outra variável referente às características dos negócios 

aponta que a participação no segmento das empresas analisadas, medidas pela variável 

FD_CN_PS, representa em média 13,36% da amostra, com baixo desvio padrão (2,23). 

As características das empresas tiveram um comportamento uniforme. O determinante 

medido pelo log do Ativo Total (FD_CE_AT) obteve média de 14,31; as variáveis referentes à  

taxa de crescimento de vendas (FD_CE_TC) e ao retorno dos ativos (FD_CE_RA) também 

apresentaram médias próximas às medianas, com algum crescimento no desvio padrão já 

esperado, já que essas medidas tendem a não ser constantes em toda a população. A variável 

idade da firma (FD_CE_IF) registrou média de 36,47 de anos de existência para as empresas 

estudadas. 

Na dimensão situação financeira foi encontrada média de 22% para empresas com 

reporte de prejuízos no período, o que indica que a maioria das empresas analisadas 

experimentaram resultados positivos no período. O nível de endividamento (FD_SF_NE) 

apontou média de 0,46 com baixo desvio padrão (0,24), com muita variabilidade na composição 

do endividamento (FD_SF_CE), que apresentou média de 14,82. Os resultados podem indicar 

que as dívidas não estão equilibradas em termos de curto e longo prazo na amostra, com 

indicações de dispersão na gestão dos passivos das empresas brasileiras. 

Os mecanismos de monitoramento descrevem a predominância das empresas de 

auditoria Big Four auditando a população (FD_MM_EA), com média de 78% na amostra,  além 

da baixa mudança de auditores (FD_MM_MA) no período, com média de 26%. A 

independência do Conselho de Administração (FD_MM_CAD) e Comitê de Auditoria 

(FD_MM_CADT) apresentaram baixos índices em sua composição, com 27% de membros 

independentes e 6% de membros independentes, respectivamente. Em complemento, observa-

se que a média de empresas enquadradas nos níveis de governança corporativa da 

BM&FBovespa representam 10% no período. 

O atraso na emissão do relatório do auditor (FC_DELAY) indicou um prazo médio de 

70,84 dias, abaixo do prazo legal para 120 dias para publicação das demonstrações contábeis e, 

ainda, com margem para o desvio padrão de 25,51 dias que foi constatado. O maior atraso 

verificado foi de 319 dias e o menor 23 dias. O atraso médio das auditorias BIG Four foi de 

1,07 dias e as demais firmas de auditoria atrasaram 83,52 dias.  

Comparado com outros países encontramos no caso brasileiro atrasos superiores, por 

exemplo, aos EUA com 62,5 dias de atraso (Ashton et al., 1987), Canadá com 54 dias (Newton 

e Ashton, 1989) e inferiores a outros, como no caso da Nova Zelandia com 87,7 dias (Carslaw 

e Kaplan, 1991 e França com 108,5 dias (Soltani, 2002). 

 

4.2 Análise dos Resultados 

O objetivo  do estudo é observar a capacidade preditiva do conjunto das quinze variáveis 

determinantes, que são pertinentes à Complexidade dos Negócios, Características da Empresa, 

Situação Financeira e Mecanismos de Monitoramento, sobre o delay em auditoria. Esta 

capacidade preditiva apresenta os resultados iniciais estão na Tabela 3.  
 

  



 
Tabela 3 – Modelo: coeficientes e ANOVA da relação entre o delay em auditoria e os determinantes  

Modelo R 
R 

Quadrado 

R Quadrado 

Ajustado 

Erro Padrão da 

Estimativa 

Durbin 

Watson 

1 ,355a ,126 ,111 24,060 1,882 

ANOVA 

Modelo 
Soma dos 

Quadrados 
Df 

Média dos 

Quadrados 
F Sig. 

1 

Regressão 72870,958 15 4858,064 8,392 ,000b 

Residual 505932,662 874 578,870   

Total 578803,619 889    

Fonte: Dados da pesquisa. 

Todas as variáveis determinantes incluídas inicialmente no modelo como 

independentes, além da Constant, e o fator consequente Delay em Auditoria (FC_DELAY) 

como variável dependente, resultou no modelo que apresenta significância estatística (0,000 

para um nível de confiança de 95,0%). O resultado indica que as variáveis explicativas incluídas 

são significantes para explicar o comportamento do Delay em Auditoria.  

A Tabela 3 mostra que o conjunto de variáveis explica 12,6% da variância do Delay em 

Auditoria, complementado pela informação de que o teste multicolineariedade dos resíduos não 

apresentou restrições, com resultados de Durbin-Watson próximo de 2 (1,890).  

O teste de normalidade dos dados também foi atendido, com o teste de Kolgomorov-

Smirnov com Sig. 0,000. Não foi detectado problema de heterocedasticidade, embora o teste 

Pesarán-Pesarán tenha apresentado significância de 0,000 mas com R Square  de 0,000, o que 

indica haver homocedasticidade na regressão. O teste de multicolinearidade, realizado por meio 

do VIF e Tolerance também foi atendido e segue na próxima tabela. 

Esses resultados, com a significância estatística dos parâmetros de cada variável 

explicativa e do intercepto do modelo são apresentados na Tabela 4: 
Tabela 4 – Parâmetros e testes de significância: relação entre o delay em auditoria e os determinantes 

Modelo 

Coeficiente Não 

Padronizados 

Coeficientes 

Padronizados 

t Sig. 

       Estatísticas de 

       Colinearidade 

Β 
Erro 

Padrão 
Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 74,107 7,133  10,390 ,000   

 FD_CN_PS -,156 ,722 -,014 -,217 ,828 ,251 3,984 

 FD_CN_OE -4,941 1,903 -,086 -2,597 ,010 ,905 1,105 

 FD_CN_R ,807 1,756 ,016 ,459 ,646 ,864 1,157 

 FD_CE_AT ,206 ,829 ,016 ,248 ,804 ,244 4,091 

 FD_CE_RA -7,859 2,754 -,099 -2,853 ,004 ,828 1,207 

 FD_CE_TC ,045 1,844 ,001 ,024 ,981 ,936 1,068 

 FD_CE_IF ,014 ,031 ,015 ,441 ,659 ,834 1,199 

 FD_SF_PR 13,258 2,321 ,215 5,713 ,000 ,709 1,411 

 FD_SF_NE -5,059 3,686 -,047 -1,372 ,170 ,840 1,191 

 FD_SF_CE ,013 ,010 ,046 1,352 ,177 ,853 1,172 

 FD_MM_EA -5,775 2,311 -,093 -2,499 ,013 ,720 1,389 

 FD_MM_MA -,057 1,883 -,001 -,030 ,976 ,958 1,044 

 FD_MM_CAD ,138 2,604 ,002 ,053 ,958 ,980 1,021 

 FD_MM_CADT -14,181 4,869 -,098 -2,912 ,004 ,875 1,143 

 FD_MM_NGC 11,727 2,766 ,139 4,239 ,000 ,926 1,080 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 

Na análise realizada se mantiveram estatisticamente significantes os determinantes 

dimensionados como Complexidade dos Negócios a Operação com o Exterior (FD_CN_OE), 

como Características das Empresas o Retorno do Ativo (FD_CE_RA), como Situação 

Financeira os Prejuízos Reportados (FD_SF_PR) e como Mecanismos de Monitoramento as 

Empresas de Auditoria (FD_MM_EA), Comitê de Auditoria (FD_MM_CADT) e Nível de 

Goverança Corporativa (FD_MM_NGC). Nos resultados, não houve interferência das demais 

variáveis desses grupos e observa-se, ainda, que todas as dimensões estudadas apresentam pelo 

menos uma variável explicativa inclusa na regressão. 

Observa-se que a variável Prejuízos Reportados (FD_SF_PR) apresentou Sig. 0,000 e β 

13,258, com indicação de que a situação econômico-financeira verificada pela ausência de 

lucratividade tende a levar a um atraso maior na realização dos trabalhos de auditoria e, 

consequentemente, na emissão da opinião formalizada do auditor em seu Relatório de 

Auditoria, em consonância com Ettredge et al. (2007), Shukeri e Islam (2012). Esse 

determinante exerce pressão no aumento do delay, em suposição de que existe uma tendência 

de queda no volume de negócios e dificuldades na manutenção da qualidade dos controles 

internos. 

Empresas com maiores retornos de ativo (FD_CE_RA), com desempenho superior de 

lucratividade em relação ao porte de recursos empregados no negócio, pressupõem maior 

volume de negócios para gerarem tais retornos (LEE; JAHNG, 2008). Assim como observado 

em Lee e Jahng (2008), em que pese o volume de negócios gerar um maior dispêndio de tempo 

do auditor para alcançar seu objetivo principal, porém em um ambiente de melhor qualidade de 

controles internos, é gerado um impacto negativo no delay, com Sig. de 0,004 e β -7,859.   

Outro determinante que ocasiona o Delay em Auditoria são as operações com o exterior 

(FD_CN_OE), que apresentou Sig. 0,010 e β -4,941. Este resultado traduz a dificuldade 

observada na auditagem que é trazida por essas operações, porém com melhor nível de controle 

interno, já que exigem uma atenção maior quanto às observações legal, fiscal e contábil que 

diferem de um país para outro. Como em Krishan e Yang (2009), infere-se que quanto maior à 

participação da empresa em seu segmento de atuação, ou ainda, cumulativamente ou não, a 

existência de operações com o mercado externo, os controles internos adequados reduz o prazo 

para emissão do relatório do auditor independente nestas companhias. 

Por fim, os mecanismos de monitoramento são determinantes para o delay com 

significância estatística para o enquadramento da companhia no nível de Governança 

Corporativa da BM&FBovespa (FD_MM_NGC com Sig. 0,000), a independência do Comitê 

de Auditoria (FD_MM_CADT com Sig. 0,004) e Empresas de Auditoria (FD_MM_EA, com 

Sig.0,013). Os resultados apontam que enquadradas nos níveis de Governança Corporativa, 

com maior rigor em boas práticas de gestão e controle exigirão maior tempo para emissão da 

opinião do auditor, consoante aos resultados de Mohamad–Nor et al. (2010). O contrário é 

observado no tempo demandado por empresas que são auditadas por Big Four que terão um 

menor delay (KRISHNAN; YANG, 2009; MOHAMAD–NOR, et al., 2010), bem como 

empresas com maior participação externa e independente nos comitês internos de auditoria 

(WAN-HUSSIN; BAMAHROS, 2013). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como identificar quais os fatores determinantes para o aumento 

do atraso de auditoria nas empresas brasileiras de capital aberto listadas na BM&Bovespa. O 

delay em auditoria foi afetado pelos prejuízos reportados, maiores retornos de ativos, operações 



 

com exterior, empresa de auditoria, nível de governança corporativa e independência do comitê 

de auditoria. 

Os resultados indicaram que a situação econômico-financeira desfavorável tende a levar 

a um atraso maior na emissão da opinião formalizada do auditor em seu Relatório de Auditoria 

(ETTREDGE et al., 2007). Empresas com prejuízos reportados estão mais propensas ao atraso 

do relatório de auditoria, em razão provável da debilidade do sistema de controle interno ou do 

surgimento de novas complexidades.  

Outro fator que aumentou o delay em auditoria foi o enquadramento da companhia no 

nível de Governança Corporativa da BM&FBovespa. O maior rigor em boas práticas de gestão 

e controle exigirão maior tempo para emissão da opinião do auditor. Para Mohamad-Nor et al. 

(2010) empresas com maiores níveis de governança corporativa exigem esforço maior da 

finalização do trabalho de auditoria e emissão da opinião.  

As empresas com maiores retornos de ativo, com desempenho superior de lucratividade 

em relação ao porte de recursos empregados no negócio, pressupõem maior volume de negócios 

para gerarem tais retornos, em consonância com Lee, Jahng (2008). Esse volume gera maior 

dispêndio de tempo do auditor para alcançar seu objetivo principal e deveria gerar um impacto 

no delay. Contudo, empresas com maior lucratividade tendem a implementar e manter melhores 

sistemas de controles internos, o que propicia o encurtamento do prazo de emissão do relatório 

do auditor. 

Operação com o Exterior é outro determinante que ocasiona o Delay em Auditoria, em 

razão da complexidade observada na auditagem que é inerente a essas operações, já que exigem 

uma atenção maior quanto às observações legal, fiscal e contábil que diferem de um país para 

outro (KRISHNAN; YANG, 2009). Tais empresas, pressupõe-se, revestem-se de melhores 

controles internos para atender suas complexidades e, portanto, diminuem o delay em auditoria.  

O atraso no relatório também é encurtado no tempo demandado por empresas que são 

auditadas por Big Four, que terão um menor delay. O menor tempo dispendido pelas empresas 

Big Four na consecução dos trabalhos e emissão do relatório de auditoria também se verifica 

em Krishnan, Yang (2009), Mohamad-Nor et al. (2010). Outro fator é o Comitê de Auditoria, 

no qual infere-se que empresas com maior participação externa e independente nos comitês 

internos de auditoria tem um menor prazo de tempo para obtenção da opinião do auditor, 

conforme estudos de Mohamad–Nor et al., (2010), Shukeri e Islam (2012), dada a sua maior 

vigilância sobre suas operações. 

Os resultados aplicados às empresas brasileiras são relevantes porque fornecem insights 

sobre os fatores que atrasam a auditoria no cenário nacional, tema ainda em evolução. Dada a 

permanente preocupação de regulamentação e qualidade da auditoria, esta pesquisa mostra que 

a percepção da própria auditoria sobre a empresa a ser auditada e a relação de capacidade e 

independência da firma de auditoria, sinalizam uma redução no tempo de entrega do relatório 

do auditor e a consequente redução da assimetria informacional.  

Sugere-se ampliação do estudo, com a extensão do número de exercícios avaliados, 

inclusão de outras variáveis e dimensões possíveis, como gerenciamento de resultados, 

variáveis de mercado relacionado ao comportamento do valor acionário, bem como ainda a 

moderação pela influência das deficiências do controle interno. 
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