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RESUMO  

O conflito de interesses entre agentes e principais cria um ambiente em que o auditor 

independente pode contribuir para os investidores, uma vez que garante a credibilidade das 

informações divulgadas ao mercado, contribuindo para a redução da assimetria informacional. 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar a relação entre a assimetria de informação e a 

qualidade da auditoria independente nas empresas listadas na BM&FBovespa. Realizou-se 

pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, por meio de pesquisa documental. O 

período de análise compreendeu os anos de 2013 a 2015, sendo a amostra composta por 599 

observações. Utilizou-se como proxy para a assimetria de informação o bid-ask spread, 

enquanto que para a qualidade da auditoria foram elencadas as proxies: tamanho da firma de 

auditoria, especialização da firma de auditoria, Processo Administrativo Sancionador (PAS) e 

audit delay. A análise dos dados revelou que há problemas de seleção adversa na amostra 

analisada, visto que o bid-ask spread mostrou-se maior que zero para todas as empresas da 

amostra. Em relação à qualidade da auditoria, observou-se que, em média as empresas 

contratam empresas de auditoria de maior qualidade, no que se refere ao tamanho e à 

especialização. O resultado da análise de regressão em painel indicou uma relação negativa 

entre o tamanho da firma de auditoria e a assimetria de informação, evidenciando que firmas 

de auditoria de maior porte contribuem para a redução da assimetria informacional. As demais 

proxies para qualidade da auditoria utilizadas na pesquisa não apresentaram significância 

estatística, portanto, não foi possível verificar a influência destas sobre a assimetria de 

informação. Este resultado mostrou-se consistente a alguns testes de robustez realizados.  

 

Palavras-chave: Assimetria de informação; Qualidade da auditoria; Bid-ask spread. 

 

Área Temática do Evento: Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O processo de separação entre propriedade e controle culminou no desenvolvimento 

de uma relação de agência entre os acionistas, detentores da propriedade, e os 

administradores, que exercem o controle da riqueza. Neste tipo de relação, uma das partes, 

denominada principal (acionistas), delega poderes à outra parte, denominada de agente 

(administradores). O agente, na execução de sua função, atua em nome do principal, tomando 

decisões que afetam diretamente a riqueza deste (Jensen & Meckling, 1976). 

Quando os interesses das duas partes envolvidas em uma relação de agência são 

conflitantes, as decisões tomadas pelo agente podem ser incompatíveis com os objetivos do 

principal, causando a redução de sua riqueza (Jensen & Meckling, 1976). Além da possível 

divergência de interesses, soma-se o fato de que o principal não pode monitorar de forma 

perfeita e sem custos todas as ações e informações do agente, o que caracteriza a assimetria 

informacional (Pratt & Zeckhauser, 1985). 

Estas condições, interesses conflitantes e assimetria de informação, tomadas em seu 

conjunto, constituem o problema de agência, ou seja, a possibilidade de comportamento 

oportunístico por parte do agente que trabalha contra o bem-estar do principal (Barney & 

Hesterly, 2004). Neste contexto, tornam-se necessários mecanismos de controle que auxiliem 

o alinhamento de interesses entre agente e principal, reduzindo o problema de agência e 

evitando a expropriação da riqueza dos proprietários. A Governança Corporativa é 

provavelmente o mecanismo de controle mais amplamente utilizado, constituindo-se em um 

conjunto híbrido de mecanismos internos e externos que buscam a eficiente utilização dos 

recursos da organização (Biswas, 2013). 

Cohen, Krishnamoorthy e Wright (2004) salientam que uma das funções que a 

Governança Corporativa pode desempenhar é garantir o processo da informação financeira, 

contribuindo para a qualidade das demonstrações financeiras publicadas. Os autores 

apresentam então um amplo quadro denominado de mosaico da Governança Corporativa, em 

que destacam dois grupos de agentes da governança, internos e externos. Dentre os agentes 

internos, Cohen, Krishnamoorthy e Wright (2004) posicionam a auditoria independente. 

O conflito de interesses entre gestores e acionistas cria um ambiente em que o auditor 

independente pode contribuir de forma significativa para os investidores, uma vez que este 

acaba desempenhando o papel de intermediário informacional, garantindo a credibilidade das 

informações que a empresa divulga ao mercado (Healy & Palepu, 2001; Hakim & Omri, 

2010). Cabe ao auditor avaliar as demonstrações contábeis preparadas pela administração das 

entidades, atestando a fidedignidade das mesmas para os investidores que não têm a mesma 

informação que os administradores. Esta atividade acaba contribuindo para a minimização do 

problema de agência, uma vez que auxilia na redução da assimetria de informação entre 

principal e agente (Healy & Palepu, 2001; Lopes & Martins, 2005). 

Entretanto, após o escândalo e posterior colapso da empresa Enron, que revelou 

diversas irregularidades em suas demonstrações contábeis, observou-se um aumento nas 

discussões acerca do papel dos auditores no mercado financeiro, enfocando principalmente a 

qualidade dos serviços prestados pelas auditorias (Francis, 2004; Hakim & Omri, 2010). No 

mercado dos Estados Unidos, DeFond e Zhang (2014) afirmam que as mudanças, a partir do 

escândalo Enron, foram substanciais para a profissão, sendo que a auditoria, pela primeira vez 

na história, passou a ser regulada diretamente pelo governo. 

Assim, apesar de ser um tema recorrente na literatura, as questões relacionadas à 

qualidade da auditoria passaram a ser preocupação principal, tanto de reguladores quanto 

acadêmicos. Destaca-se que apesar do amplo corpo de pesquisas e de regulação que versam 

sobre a qualidade da auditoria, pouco consenso foi atingido entre os que discutem o assunto, 

tanto em termos conceituais, quanto em indicadores que acessem a qualidade da auditoria. 



 

 

 

Muitas vezes, inclusive, observa-se que os reguladores acabam negligenciando as evidências 

apresentadas pelos pesquisadores, como ocorre com as questões relacionadas aos serviços de 

não auditoria (Francis, 2011; Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik & Velury, 2013). 

 Normalmente, as discussões sobre a qualidade da auditoria enfatizam dois aspectos 

principais, abordados inicialmente por DeAngelo (1981), a competência do auditor e a sua 

independência. Logo, a auditoria será de melhor qualidade se o auditor tiver competência 

técnica suficiente para identificar distorções relevantes e se tiver independência para reportar 

o problema identificado ao mercado (Deangelo, 1981). 

De acordo com DeFond e Zhang (2014), tanto a teoria quanto as evidências revelam 

que o principal incentivo para os auditores prestarem um serviço de qualidade é a reputação 

da empresa, visto que torna-se mais difícil reter clientes quando o nome da firma de auditoria 

é associada a escândalos e falhas. Por outro lado, a demanda dos clientes por auditorias de 

maior qualidade está pautada essencialmente no problema de interesses e na existência de 

assimetria de informação entre administradores e investidores (Defond & Zhang, 2014). 

Neste sentido, pesquisas que investigam os benefícios da qualidade da auditoria para o 

mercado têm mostrado que os investidores reagem à qualidade da auditoria, o que acaba 

reduzindo o custo de capital próprio (Khurana & Raman, 2004; Choi & Lee, 2014), 

aumentando o impacto do lucro (Aobdia, Lin & Petacchi, 2015) e reduzindo a subavaliação 

das ações na IPO (Beatty, 1989; Firth & Liau-Tan, 1998; Willenborg, 1999; Aobdia et al., 

2015). 

Mais recentemente, outros estudos (Schauer, 2002; Schauer, 2003; Almutairi, Dunn & 

Skantz, 2009; Hakim & Omri, 2009; Hakim & Omri, 2010; Clinch, Stoke & Zhu, 2012; 

Abad, Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2015) buscaram analisar o reflexo da qualidade da 

auditoria sobre a assimetria de informação. Os resultados dão suporte à predição de que a 

contratação de firma de auditoria de maior qualidade contribui para a redução da assimetria 

informacional. Todavia, estes estudos avaliam poucos aspectos da qualidade da auditoria, 

sendo comum também a utilização de apenas uma proxy para qualidade da auditoria, como 

nos estudos de Schauer (2002) e Hakim e Omri (2009), ou a utilização de proxies que 

contemplam apenas uma dimensão da qualidade da auditoria, como por exemplo a 

especialização e o tamanho, que são considerados inputs  no processo de auditoria. Somado a 

isso, destaca-se a ausência de investigações no mercado de capitais brasileiro, o que enseja a 

realização de novas pesquisas. 

Partindo do exposto, a pergunta problema que norteia a realização deste estudo é: Qual 

a relação entre a assimetria de informação e a qualidade da auditoria independente nas 

empresas listadas na BM&FBovespa? Deste modo, o objetivo do presente estudo é verificar a 

relação entre a assimetria de informação e a qualidade da auditoria independente nas empresas 

listadas na BM&FBovespa. 

A investigação acerca dos possíveis reflexos da qualidade da auditoria sobre o 

mercado de capitais é pertinente visto que as empresas possuem incentivos para reduzir a 

assimetria informacional, aumentando a liquidez e a eficiência do mercado de ações 

(Almutairi et al., 2009). Neste sentido, a pesquisa pode contribuir com a decisão empresarial 

na escolha da firma de auditoria, garantindo a liquidez e a eficiência nas negociações dos 

papéis da empresa. Além disso, apesar do assunto se apresentar atual, as pesquisas empíricas 

ainda são esparsas e investigaram poucos aspectos da qualidade da auditoria. A presente 

pesquisa diferencia-se, deste modo, por empregar diferentes indicadores para a qualidade da 

auditoria a fim de fortalecer seus pontos positivos e atenuar os pontos negativos. 

 

 

 



 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Auditoria Independente no Contexto da Assimetria de Informação 
Em uma relação de agência em que o agente possui vantagem informacional em 

relação ao principal, a contabilidade e a auditoria servem como instrumentos de 

accountability, ou seja, como forma de prestação de contas do agente (Martinez, 1998). Neste 

contexto, Healy e Palepu (2001) argumentam que a demanda por relatórios e a evidenciação 

financeira emergem do problema de assimetria de informação e conflitos de agência entre 

administradores e investidores externos.   

Pode-se pensar então na contabilidade e na divulgação de informações financeiras 

como um mecanismo para controlar o problema de seleção adversa, convertendo com 

credibilidade informações internas em informações externas (Scott, 2009). Scott (2009) 

explica que em um mercado eficiente o valor da empresa reflete toda a informação pública 

disponível, este por sua vez, difere do valor fundamental da empresa, que seria obtido caso 

não houvesse informações privadas. Deste modo, os investidores, por estarem cientes que não 

possuem informações completas sobre o risco e retorno da ação, subavaliam o seu montante. 

Nesta situação, as demonstrações contábeis, por apresentarem informações privadas da 

empresa ao público externo, acabam aproximando o valor da empresa de seu valor 

fundamental (Scott, 2009). 

Entretanto, pode-se questionar a credibilidade das informações divulgadas pela 

empresa, visto que os administradores possuem incentivos para enviesar ou manipular tais 

informações (Scott, 2009). Torna-se então necessário que a credibilidade destas informações 

seja atestada por diversos intermediários do mercado, tais como, reguladores, órgãos 

normativos e auditores (Healy & Palepu, 2001). 

Especificamente em relação aos auditores independentes, espera-se que um relatório 

de auditoria com opinião não modificada aumente a confiabilidade das demonstrações 

contábeis entre os seus usuários. Deste modo, o relatório do auditor constitui-se em um 

exemplo de instituição (counter-acting institution) que combate os efeitos da incerteza sobre a 

qualidade das demonstrações publicadas (Kaplan, Roush & Thorne, 2007). 

 Da mesma forma que um mecânico pode reduzir a assimetria de informação no 

mercado de carros usados proposto por Akerlof (1970), assegurando a qualidade do veículo 

para o comprador, o auditor age como um mecânico informacional, ao fornecer atestados de 

fidedignidade das demonstrações da empresa para os investidores que não têm a mesma 

informação que os administradores, contribuindo deste modo para a redução da assimetria de 

informação no mercado de capitais (Lopes & Martins, 2005). 

Assim sendo, os gestores podem aumentar a credibilidade das demonstrações 

financeiras publicadas submetendo-as à análise de um auditor independente. Quanto maior for 

a qualidade da auditoria, maior será a garantia repassada aos investidores de que as 

demonstrações não contém distorções relevantes (Barton, 2005). Defond e Zhang (2014) 

afirmam também que a qualidade da auditoria melhora a qualidade das demonstrações 

financeiras aumentando a credibilidade das informações publicadas. Abbott e Parker (2000), 

por sua vez, comentam que a seleção de uma firma de alta qualidade serve como um sinal, 

para o mercado, da qualidade das demonstrações apresentadas.  

Assim, a demanda por uma auditoria de maior qualidade surgiria para sinalizar ao 

mercado a credibilidade e a qualidade das demonstrações contábeis. Neste sentido, Titman e 

Trueman (1986) e Datar, Feltham e Hughes (1991) desenvolveram modelos que analisam o 

papel da qualidade da auditoria na oferta pública inicial de ações (Initial Public Offering – 

IPO). Apesar de os autores divergirem sobre o tipo de cliente que está mais propenso a 

contratar uma auditoria de alta qualidade, ambos os modelos reconhecem que a informação 



 

 

 

fornecida por uma firma de auditoria de alta qualidade permite aos investidores avaliarem de 

forma mais precisa o valor da empresa, evitando, deste modo, a subavaliação das ações. 

Neste sentido, os resultados de Beatty (1989), Firth e Liau-Tan (1998), Willenborg 

(1999) e Aobdia et al. (2015) evidenciam que empresas auditadas por firmas de auditoria de 

maior qualidade, normalmente BigN, experimentam menor subavaliação de suas ações 

durante a IPO. Outros benefícios para o mercado, advindos da utilização de auditoria de maior 

qualidade incluem: menor custo de capital próprio (Choi & Lee, 2014; Khurana & Raman, 

2004) e maior ERC (Aobdia et al., 2015). Aobdia et al. (2015) explicam que os investidores 

percebem que os lucros são mais informativos quando são auditados por firma de maior 

qualidade. Os autores ainda evidenciam reações positivas do mercado quando a empresa troca 

de uma firma de auditoria de menor qualidade para outra de maior qualidade.  

Neste sentido, o tamanho da firma de auditoria é uma das características mais 

investigadas na literatura, pois a partir de DeAngelo (1981), é amplamente aceito que firmas 

de auditoria de maior tamanho são provedoras de serviços de maior qualidade. Assim, 

evidências de Beatty (1989), Firth e Liau-Tan (1998) e Willenborg (1999) indicam que os 

investidores avaliam melhor a empresa quando esta contrata uma firma de auditoria de maior 

tamanho (BigN), evitando a subavaliação das ações durante o IPO.  

Pode-se argumentar então, que o tamanho da firma de auditoria auxilia na redução do 

problema de assimetria informacional, relacionado à seleção adversa, uma vez que transmite 

maior credibilidade aos investidores acerca das demonstrações publicadas pela entidade 

auditada. De fato, evidências empíricas dos estudos de Schauer (2003), Hakim e Omri (2009), 

Hakim e Omri (2010) e Clinch et al. (2012) apontam para uma redução na assimetria 

informacional quando da utilização de auditores BigN. Assim sendo, enuncia-se a primeira 

hipótese do estudo:  

 

H1: Há uma relação negativa entre a assimetria de informação e o tamanho da firma de 

auditoria. 

 

Outro potencial indicador da qualidade da firma de auditoria investigada na literatura é 

a especialização da firma de auditoria. Neste sentido, Balsam, Krishnan e Yang (2003) 

encontraram evidências de que clientes de firmas Big6 especializadas possuem maiores 

coeficientes de resposta ao lucro do que clientes de firmas Big6 não-especializadas. 

De forma semelhante, os achados de Knechel, Naiker e Pacheco (2007) mostraram que 

empresas que mudaram de firma Big4 para Big4 obtiveram retornos anormais positivos 

quando a firma sucessora era especializada no setor, ao passo que nas situações em que a 

sucessora era não especializada, os autores observaram retornos anormais negativos. Estes 

resultados indicam que o mercado reage não somente ao tamanho da firma de auditoria, mas 

também à especialização da firma. 

No que concerne especificamente à assimetria de informação, as evidências dos 

estudos de Schauer (2002), Almutairi et al. (2009), Hakim e Omri (2010) e Clinch  et al. 

(2012) apontam para uma redução na assimetria informacional quando da contratação de 

auditores especializados no setor do cliente. Deste modo, a segunda hipótese do estudo 

estabelece que: 

  

H2: Há uma relação negativa entre a assimetria de informação e a especialização da 

firma de auditoria. 

 

Apesar da existência de normas que regulamentam o exercício da profissão e da 

fiscalização instituída por órgãos responsáveis, é comum a atuação da Comissão de Valores 



 

 

 

Mobiliários (CVM) em investigações, por meio de Processos Administrativos Sancionadores, 

que envolvem a auditoria independente. Nessas investigações, as firmas de auditoria são 

acusadas diretamente, por infrações e descumprimentos às normas de auditoria, ou, são 

acusadas solidariamente com os sócios de empresas que entregaram demonstrações contendo 

fraude ou erro (Fusiger, Silva & Carraro, 2015). Alguns trabalhos (Carcello & Nagy, 2004; 

Defond & Zhang, 2014) sugerem que a aplicação de medidas disciplinares pode ser entendida 

como um indicativo de redução na qualidade da auditoria. Convém ainda destacar que a 

deflagração de erros e fraudes contábeis pode refletir-se negativamente para os clientes das 

firmas de auditoria envolvidas.  

Chaney e Philipich (2002), por exemplo, encontraram reações negativas significativas 

no mercado norte-americano para os clientes da Arthur Andersen após o escândalo da Enron. 

Do mesmo modo, Weber, Willenborg e Zhang (2008) evidenciaram que os clientes da KPMG 

obtiveram retornos anormais negativos nos períodos próximos aos eventos envolvendo a 

empresa alemã ComROAD AG.   

A aplicação de PAS às firmas de auditoria é um indicativo claro de falha do auditor. 

Este fato pode refletir-se de forma negativa entre os investidores, afetando a credibilidade e a 

confiança depositadas na firma de auditoria e contribuindo para um aumento na assimetria 

informacional. Assim, a terceira hipótese do estudo estabelece que: 

 

H3: Há uma relação positiva entre a assimetria de informação e a aplicação de 

Processo Administrativo Sancionador sobre a firma de auditoria. 

 

Por fim, o audit delay constitui-se em mais uma característica que pode revelar a 

qualidade da auditoria, porém, ainda não foi investigada nas pesquisas que analisaram a 

assimetria de informação. Habbash e Alghamdi (2016) explicam que um audit delay mais 

longo pode surgir da discussão entre administradores e auditores em relação à qualidade das 

demonstrações apresentadas. Deste modo, um maior audit delay é entendido como um 

indicativo de maior qualidade da auditoria.  

Neste sentido, evidências indicam que o audit delay é associado com outras variáveis 

utilizadas como proxy para a qualidade da auditoria. O’Sullivan (2000), por exemplo, 

evidenciou uma relação positiva entre o audit delay e os honorários de auditoria, o que indica 

maior esforço na condução do serviço. Knechel e Sharma (2012) encontraram relação entre 

altos valores de honorários de não-auditoria e pouco atraso na emissão do relatório. DeFond, 

Raghunandan e Subramanyam (2002) encontraram relação entre maiores audit delays e 

relatórios com opinião modificada. Neste contexto, e levando-se em conta ainda que o audit 

delay é uma informação diretamente observável pelo investidor externo, elaborou-se a quarta 

hipótese do estudo: 

  

H4: Há uma relação negativa entre a assimetria de informação e o audit delay. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 População e Amostra 
O objetivo do presente estudo foi verificar a relação entre a assimetria de informação e 

a qualidade da auditoria independente nas empresas listadas na BM&FBovespa. Para tanto, 

realizou-se estudo descritivo, com abordagem quantitativa, realizado por meio de pesquisa 

documental. 

A população inicial deste estudo corresponde a todas as empresas listadas na 

BM&FBovespa em 13 de outubro de 2016. Nesta data, identificou-se no site da Bolsa de 

Valores as empresas que possuíam as Demonstrações Financeiras publicadas para os anos de 



 

 

 

2013, 2014 e 2015. Da população inicial foram eliminadas as empresas que apresentavam 

dados incorretos ou ausentes nas DFPs. Também foram eliminadas as empresas cujo 

fechamento não coincidia com 31/12 e as empresas que não apresentavam negociação de 

ações. Foram excluídas da população inicial as empresas que não possuíam todas as 

informações necessárias para o cálculo das variáveis na base de dados Thomson ONE Banker. 

Por fim, foram excluídas as empresas que divulgaram suas DFPs fora do prazo, o que gerou 

uma amostra composta por 186 empresas em 2013, 201 empresas em 2014 e 212 empresas 

em 2015, totalizando 599 observações.  

As empresas que compõe a amostra encontram-se distribuídas em nove setores. O 

setor que apresenta maior participação na amostra é o de Consumo Cíclico, com 154 

observações, seguido pelos setores Financeiro e Outros e Bens Industriais, com 94 e 93 

observações, respectivamente. Apesar de não ter sido empregada uma amostragem 

probabilística, a amostra selecionada possui tamanho significativo, representando em média 

41,95% da população total. 

A amostra do estudo apresenta elementos em duas dimensões: série temporal (time 

series) e corte transversal (cross section), constituindo-se, assim, em um conjunto de dados 

em painel (Gujarati & Porter, 2009). O painel, de acordo com Fávero (2015), pode ser 

balanceado ou desbalanceado. Neste caso, a amostra possui um número diferente de 

observações em cada unidade de tempo, o que originou um painel desbalanceado. Além disso, 

a amostra possui uma quantidade maior de empresas por corte transversal (n) do que de 

períodos (t), caracterizando um modelo de dados em painel curto (Gujarati & Porter, 2009).  

 

3.2 Constructo da Pesquisa 
O constructo apresenta os conceitos abstraídos da teoria e a forma que serão 

operacionalizados pelo pesquisador. Deste modo, o Quadro 1 apresenta o constructo da 

pesquisa, com as variáveis do estudo. 

 
Quadro 1 – Constructo da pesquisa 

Dimensão Variável Mensuração Sinal esperado 

Assimetria de 

informação 

Bid-ask spread 

(SPREAD) 

(𝐴𝑠𝑘 − 𝐵𝑖𝑑)

(
𝐴𝑠𝑘 + 𝐵𝑖𝑑

2
)
  

Qualidade da 

auditoria 

independente 

Tamanho 

(BIG4) 

Variável dummy que assume o valor de 1 caso a 

empresa seja auditada por uma firma de auditoria 

Big4; e 0 nas demais situações. 

 

- 

Especialização 

(ESP) 

Variável dummy que assume o valor de 1 caso a 

empresa seja auditada por uma firma de auditoria 

especializada em seu setor; e 0 nas demais 

situações. 

- 

Processo 

Administrativo 

Sancionador 

(PAS) 

Variável dummy que assume o valor de 1 caso 

empresa i seja auditada por uma firma de auditoria 

que sofreu Processo Administrativo Sancionador no 

período t; e 0 nas demais situações. 

+ 

Audit Delay 

(AD) 

Diferença (em dias) entre a data final do exercício 

social e a data de emissão do relatório do auditor.  
- 

Variáveis de 

Controle 

Volume (VOLM) Logaritmo natural do volume de negociações. - 

Preço (P) Preço de fechamento das ações. - 

Tamanho (TAM) Logaritmo natural dos ativos totais da empresa. - 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Elegeu-se o bid-ask spread como proxy para assimetria de informação, pois ele indica 

o problema de seleção adversa que surge na negociação de ações na presença de investidores 



 

 

 

assimetricamente informados (Leuz & Verecchia, 2000). Caso não existisse assimetria 

informacional no mercado, os preços de compra e venda seriam os mesmos, logo, o bid-ask 

spread seria zero (Yoon, Zo & Ciganek, 2011), o que o torna uma proxy adequada para a 

assimetria informacional no contexto analisado nesta pesquisa. 

Diversas pesquisas decompõe o bid ask spread  em seus três componentes: custo de 

processamento de ordem, custo de inventário e custo de seleção adversa. Apesar dos possíveis 

benefícios em se utilizar o componente de seleção adversa como proxy para a assimetria de 

informação, algumas limitações existem. Clarke e Shastri (2000) salientam que há um grande 

número de modelos existentes, porém, pouco consenso sobre seus méritos ou benefícios. 

Neste sentido, Ness, Ness e Warr (2001), ao testarem diversos modelos de estimação do 

componente de seleção adversa, evidenciaram que, em geral, eles não se relacionam com 

outras medidas de assimetria de informação. Os autores concluem que o componente de 

seleção adversa pode estar capturando algum outro custo de transação e que a decomposição 

não oferece benefícios além da utilização do bid-ask spread não-decomposto. 

Somado a isso, Leuz (2003) argumenta que as características estruturais de um 

mercado eletrônico, order-driven, reduzem as limitação da não decomposição do bid-ask 

spread, criando um cenário em que o bid-ask spread total representa uma boa proxy para a 

assimetria de informação. Deste modo, levando em consideração o que foi exposto até o 

momento e considerando ainda que o mercado de ações da BM&FBovespa é tradicionalmente 

order-driven (Araújo, Barbedo & Vicente, 2014), optou-se neste estudo pela não 

decomposição do bid-ask spread.  

Quanto à forma de cálculo, existem na literatura diversas métricas para se calcular o 

bid-ask spread, incluindo o spread bruto, o spread efetivo, o spread percentual, ou ainda, o 

logaritmo dos anteriores (Chatham, 2004). Affleck-Graves, Callahan e Ramanan (2000) 

evidenciaram que a normalização do spread bruto é aconselhável, entretanto, a transformação 

logarítmica não acrescenta grandes vantagens. Neste caso, optou-se pela utilização do spread 

percentual, calculado como a diferença entre a melhor oferta de venda (ask) e a melhor oferta 

de compra (bid), dividido pela média destes dois valores. Esta abordagem é amplamente 

utilizada por estudos anteriores. 

Para a qualidade da auditoria, foram escolhidas quatro proxies, conforme apresentado 

no Quadro 1. DeFond e Zhang (2014) classificam as proxies para qualidade da auditoria em 

quatro categorias: características do auditor, características do contrato entre auditor e cliente, 

distorções relevantes, comunicação do auditor, qualidade da informação financeira e baseada 

em percepção. Porém, salientam que nenhuma das categorias consegue capturar todas as 

dimensões da qualidade da auditoria. Os autores recomendam, portanto, que sempre que 

possível os pesquisadores empreguem proxies de diferentes categorias, a fim de fortalecer 

seus pontos positivos e atenuar os pontos negativos (Defond & Zhang, 2014). 

Deste modo, na seleção das proxies de qualidade de auditoria buscou-se contemplar 

indicadores provenientes de diferentes categorias. A escolha levou em consideração também 

características que fossem perceptíveis pelos investidores externos, visto que está se 

analisando a relação da qualidade da auditoria com a assimetria de informação no mercado. 

Da categoria que inclui os indicadores relacionados às características do auditor foram 

selecionadas duas proxies: tamanho e especialização. As duas são amplamente utilizadas na 

literatura como proxies para qualidade da auditoria e inclusive já existem evidências em 

outros mercados de que elas contribuem para a redução da assimetria informacional (Schauer, 

2002; Schauer, 2003; Almutairi et al., 2009; Hakim & Omri, 2009; Hakim & Omri, 2010; 

Clinch et al., 2012) 

A especialização, por não ser diretamente observável, vem sendo operacionalizada na 

literatura por meio de diversas proxies. Estas medidas são, em sua maioria, variações da 



 

 

 

participação de mercado e baseiam-se no pressuposto de que a especialização em um 

determinado setor é alcançada por meio da repetição, logo, um grande volume de negócios em 

um setor indica a especialização do auditor (Balsam et al., 2003). 

Como as informações acerca das receitas ou dos honorários auferidos pelas firmas de 

auditoria não são sempre disponíveis, os estudos que analisam a especialização da auditoria 

por meio da participação de mercado utilizam informações como as receitas do cliente ou a 

raiz quadrada dos ativos totais dos clientes para estimar a especialização da firma de auditoria 

(Krishnan, 2003; Palmrose; 1986). Neste estudo, a especialização da firma de auditoria foi 

calculada utilizando-se do mesmo procedimento adotado por Krishnan (2003), sendo a firma 

de auditoria considerada como especializada em determinado setor caso sua participação de 

mercado exceda 15% no setor analisado. 

Relativamente às proxies da categoria distorções relevantes, considerou-se                                                                                                                                                                                                                                         

a aplicação de Processo Administrativo Sancionador (PAS) pela CVM. O PAS “é elaborado 

em uma das áreas técnicas da CVM, para o qual tenham sido encontrados indícios de autoria e 

materialidade, relativa a alguma irregularidade ocorrida no âmbito do mercado de capitais 

resultando em acusação” (CVM, 2016). Imagina-se que a percepção de qualidade de auditoria 

será menor para o mercado caso a firma de auditoria tenha sido objeto de PAS, anteriormente 

à divulgação das DFPs. Deste modo, as empresas que foram auditadas por firma de auditoria 

que sofreu PAS no período analisado foram codificadas como 1, enquanto as demais foram 

codificadas como 0.  

Da categoria comunicação do auditor foi selecionada apenas a proxy audit delay. O 

audit delay ainda não foi investigado nas pesquisas que analisaram a assimetria de 

informação, contudo, é uma informação diretamente observável pelo investidor externo, o que 

justifica sua utilização neste estudo. A opinião do auditor não foi utilizada, visto que o 

número de opiniões modificadas no período analisado foi pouco expressivo, representando 

menos de 8% da amostra, o que limita o poder estatístico da proxy. 

Em relação às proxies pertencentes às categorias qualidade da informação contábil e 

baseadas em percepção, não foram incluídas neste estudo, pois normalmente são utilizadas 

pelos pesquisadores como variável dependente quando se busca analisar o efeito de alguma 

característica particular sobre a qualidade da auditoria. Assim, as proxies pertencentes a estas 

duas categorias não se aplicam a este estudo, visto que está se analisando o possível efeito que 

a qualidade da auditoria pode ter sobre a assimetria informacional, ou seja, a qualidade da 

auditoria é tratada como variável explicativa (independente) e não explicada (dependente).  

A relação entre as proxies para qualidade da auditoria e o bid-ask spread foi analisada 

por meio de uma regressão com dados em painel no software  Stata 13.0. Por tratar-se de um 

conceito desenvolvido na literatura de microestrutura de mercado, o bid-ask spread é 

explicado por alguns fatores que vão além das variáveis independentes utilizadas neste estudo. 

Neste caso, faz-se necessária a utilização de variáveis de controle. Para este estudo foram 

selecionadas as seguintes variáveis de controle: volume de negociações, preço das ações e o 

tamanho da empresa. 

 

3.3 Coleta e Análise dos Dados 
  As variáveis tamanho (BIG4) e audit delay (AD) foram coletadas nas Demonstrações 

Financeiras Padronizadas (DFPs), especificamente no Relatório dos Auditores Independentes. 

No relatório foi possível identificar a firma que realizou a auditoria das demonstrações 

contábeis e a data de emissão do relatório do auditor, dado necessário para o cálculo do audit 

delay. A variável Processo Administrativo Sancionador (PAS) foi coletada no sítio da CVM. 

As demais variáveis foram coletadas na base de dados Thomson ONE Banker.  



 

 

 

Após a coleta e tabulação dos dados em planilhas eletrônicas procedeu-se ao 

tratamento e análise dos mesmos. Uma questão fundamental a ser determinada na análise é o 

período de estimação do bid-ask spread. Neste caso, adotou-se aqui a mesma metodologia 

empregada por Schauer (2002) e Schauer (2003), selecionando-se o quinto dia após a 

divulgação das Demonstrações Financeiras Padronizadas. Esta metodologia foi empregada 

visto que o objetivo do estudo é verificar o nível de assimetria de informação após a 

divulgação das DFPs e não a mudança na assimetria de informação resultante da divulgação. 

Esta distinção é importante, uma vez que não se está interessado em analisar como a 

divulgação da qualidade da auditoria presente nas demonstrações financeiras impacta a 

assimetria de informação, mas sim, em analisar se há uma diferença no nível de assimetria de 

informação entre duas categorias de empresas, aquelas auditadas por firmas de auditoria de 

maior qualidade e aquelas auditadas por firmas de auditoria de menor qualidade. 

Assim, o dia selecionado para a mensuração do bid-ask spread deveria ser longe o 

suficiente da data de divulgação, que permitisse aos participantes do mercado assimilarem a 

informação proveniente da divulgação. Entretanto, a data selecionada deveria ser perto o 

suficiente da divulgação, para que a informação ainda possuísse relevância na avaliação das 

ações da empresa (Schauer, 2002). Além disso, um período muito afastado da data de 

divulgação poderia aumentar a probabilidade de eventos informacionais nas empresas que 

compõe a amostra, interferindo na estimação do bid-ask spread. 

Portanto, selecionou-se o quinto dia após a divulgação das Demonstrações Financeiras 

Padronizadas como data base para o cálculo do bid-ask spread, bem como das demais 

variáveis relacionadas ao mercado, como o volume de negociações e o preço das ações. Caso 

o quinto dia coincidisse com dia não-útil, postergou-se a data para o primeiro dia útil seguinte. 

Destaca-se que a data de divulgação das demonstrações foi coletada no site da CVM, porém 

um pequeno ajuste foi realizado, visto que a hora de disponibilização das informações variou 

muito de empresa para empresa. Neste caso, adotou-se procedimento semelhante aos estudos 

de Terra e Lima (2006) e Leite e Sanvicente (1990), em que as empresas que divulgaram suas 

DFPs após o meio-dia tiveram sua data base de divulgação alterada para o dia posterior, pois 

acredita-se que esta informação chega às mãos dos participantes mais ativos do mercado no 

início do dia seguinte (Terra & Lima, 2006). Os dados foram em seguida analisados por meio 

de técnicas estatísticas, tais como estatística descritiva e regressão de dados em painel. 

  

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Estatística descritiva das variáveis investigadas 
Inicialmente buscou-se identificar a assimetria de informação dentre as empresas 

listadas na BM&FBOVESPA. Neste sentido, observou-se que há problemas de assimetria 

informacional entre as empresas que compõe a amostra, uma vez que identificou-se em todas 

as empresas valores de bid-ask spread superiores a zero, apresentando uma média geral de 

2,53%. Cabe ressaltar que quanto mais próximo a 0 o bid-ask spread, menor a assimetria de 

informação, visto que a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda possuem valores 

semelhantes. Assim, o spread origina-se da disparidade entre os preços de compra e venda 

das ações, ocasionada pela incerteza quanto ao valor do ativo negociado. Destaca-se que, 

ainda que a média observada esteja muito próxima a zero, não é possível fazer inferências a 

respeito da intensidade da assimetria de informação, visto que não se conhece a média de bid-

ask spread da população. Logo, não é possível determinar se o valor médio observado 

(2,53%) reflete alta ou baixa assimetria informacional. 

Posteriormente, realizou-se a análise das proxies para a qualidade da auditoria 

independente. Observou-se que firmas Big4 dominam o mercado nacional, sendo 

responsáveis pela auditoria das demonstrações contábeis de mais de 80% das empresas que 



 

 

 

compõe a amostra analisada neste estudo, enquanto as demais 38 firmas de auditoria não Big4 

respondem por menos de 20% das empresas da amostra. 

Em média, 64,77% das empresas que compõe a amostra do estudo foram auditadas por 

firmas de auditoria especializadas. Este achado, de certo modo, converge ao que estabelece 

DeAngelo (1981), que as firmas maiores possuem mais recursos para investir em treinamento 

e tecnologia, o que gera um incentivo para que estas se especializem em determinado setor, 

aumentando a qualidade da auditoria prestada e reduzindo o risco de ter sua reputação 

manchada por falhas ou fraudes. 

Em seguida, buscou-se analisar as firmas de auditoria que tiveram Processo 

Administrativo Sancionador aplicado pela CVM. Para que a variável fosse computada levou-

se em consideração o período compreendido entre o dia 1º de janeiro do ano base da DFP até 

a data de estimação do bid-ask spread. Das 42 firmas de auditoria identificadas na pesquisa, 

cinco foram objeto de PAS em 2013 (sendo três Big4), três em 2014 (sendo duas Big4) e três 

em 2015 (sendo duas Big4). Este indicador, ao contrário dos analisados anteriormente reflete 

negativamente a qualidade da auditoria, uma vez que indica a existência de problemas na 

condução do trabalho do auditor. Logo, imagina-se que há um impacto negativo no mercado 

para as empresas auditadas por firma de auditoria que sofreu PAS. 

 Por fim, buscou-se analisar o prazo decorrido entre a data de fechamento das 

demonstrações contábeis e a data do relatório do auditor, denominado de audit delay. A média 

geral do audit delay é muito semelhante para os três anos analisados, ficando em torno de 66 

dias. Ressalta-se que a o audit delay, enquanto proxy para a qualidade da auditoria, revela o 

esforço do auditor na condução dos trabalhos, deste modo, quanto maior o audit delay maior a 

qualidade da auditoria, visto que esforço maior foi empregado pelo auditor na realização da 

auditoria.  

De modo geral, ao analisarem-se as proxies relacionadas à qualidade da auditoria 

percebe-se que há heterogeneidade na qualidade das firmas que auditaram as demonstrações 

contábeis das empresas da BMF&Bovespa no período analisado, sendo que algumas 

apresentam características consideradas pela literatura como de maior qualidade. 

  

4.2 Relação entre assimetria de informação e qualidade da auditoria 

A fim de atingir o objetivo da pesquisa realizou-se o teste de regressão com dados em 

painel. Neste caso, foram estimados os três modelos de estimação (POLS, efeitos fixos e 

efeitos aleatórios), testando-se a melhor adequação por meio dos testes de Breusch-Pagan, 

Chow e Hausman.  

Salienta-se que, em função da quantidade de empresas auditadas por firma Big4 

(80,80%) e por firma especializada (64,77%), as variáveis BIG4 e ESP podem interferir na 

relação entre as demais variáveis e o SPREAD. Assim, além da regressão contemplando todas 

as variáveis, também foram operacionalizadas regressões omitindo estas duas variáveis. Os 

resultados para o modelo de estimação de melhor ajuste são apresentados na Tabela 1.  

 
  



 

 

 

Tabela 1 – Resultado da regressão de dados em painel 

Variáveis Sinal Esperado Coef. 

Modelo Completo Sem BIG4 Sem ESP Sem BIG4 e ESP 

Efeitos Aleatórios Efeitos Fixos Efeitos Fixos Efeitos Fixos 

C 
 

α0 0,1611* -0,1941 -0,2148 -0,2093 

BIG4 - α1 -0,0152*  -0,0133  

ESP - α2 -0,0048 -0,0055   

PAS + α3 -0,0012 -0,0027 -0,0021 -0,0026 

AD - α4 0,0001 0,0000 0,0001 0,0000 

VOLM - α5 -0,0047** -0,0013 -0,0016 -0,0014 

P - α6 -0,0001* -0,0001 -0,0001 -0,0001 

TAM - α7 -0,0030* 0,0109 0,0122 0,0114 

R2 

within  0,0052 0,0154 0,0168 0,0136 

between  0,3527 0,1252 0,0943 0,1423 

overall  0,2774 0,0939 0,0696 0,1104 

Shapiro-Francia (z) 

Prob > z 

 11,677 11,698 11,697 11,723 

 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Teste de Wooldridge (F) 

Prob > F 

 0,000 0,007 0,001 0,002 

 0,9947 0,9314 0,9728 0,9638 

Significância dos regressores 

Prob > F / Prob > χ2 

 121,25 0,90 0,97 0,95 

 0,0000 0,4984 0,4423 0,4484 

Teste de Breusch-Pagan (χ2) 

Prob > χ2 

 7,89 8,04 7,90 8,23 

 0,0025 0,0023 0,0025 0,0021 

Teste de Hausman (χ2) 

Prob > χ2 

 13,69 15,51 14,12 16,92 

 0,0571 0,0167 0,0283 0,0047 

Teste F de Chow (F) 

Prob > F 

 2,49 2,53 2,50 2,56 

 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Número de Observações  599 599 599 599 

Legenda: *Sig. < 0,05; **Sig.<0,01. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Analisando-se o primeiro modelo estimado, nota-se que, dentre as variáveis de teste, 

apenas a variável BIG4 apresentou significância estatística, resultando em um coeficiente de -

0,0152. O coeficiente negativo observado indica que, quando a firma de auditoria contratada 

pertence ao grupo das Big4, a empresa experimenta menores níveis de assimetria de 

informação. As variáveis ESP e PAS apresentaram uma relação negativa com o SPREAD. 

Entretanto, os coeficientes estimados para estas duas variáveis não foram significativos, o que 

não permite concluir a respeito de sua influência sobre a assimetria de informação.  

A variável AD apresentou coeficiente positivo na análise de regressão de dados em 

painel. Salienta-se que a perspectiva adotada neste estudo é de que o audit delay reflete o 

esforço do auditor na realização do trabalho, logo um maior audit delay indica maior 

qualidade da auditoria. Entretanto, Braunbeck (2010) observa que uma vertente da literatura 

entende que um audit delay mais longo indicaria “negociações” do auditor e seu cliente 

acerca de ajustes às demonstrações contábeis, sendo, portanto, um indicador de baixa 

qualidade da auditoria. Esta perspectiva poderia explicar a relação positiva observada entre as 

duas variáveis, o que sugere que o mercado reage negativamente a um audit delay maior. 

Porém, assim como as variáveis ESP e PAS, o AD não apresentou significância estatística, o 

que limita a conclusão sobre os efeitos que esta variável possui sobre a assimetria 

informacional. 

Em relação à operacionalização do modelo com a omissão das variáveis BIG4 e ESP, 

observa-se na Tabela 1 que o método de estimação de melhor ajuste para as três regressões 



 

 

 

efetuadas foi o de efeitos fixos. Entretanto, analisando-se a significância dos regressores, 

observa-se que em nenhum destes modelos conseguiu-se rejeitar a hipótese nula de que todos 

os parâmetros sejam estatisticamente iguais a zero. Ou seja, o resultado indica que os 

coeficientes estimados por meio do modelo de efeitos fixos para cada uma das regressões 

operacionalizadas não possuem significância estatística. Isto implica dizer que a variável 

dependente não é resultado da combinação linear das variáveis independentes. Deste modo, 

optou-se por não analisar os resultados apurados nestas regressões.    

A não significância do regressores pode ter ocorrido em função da omissão de 

variáveis explicativas, pois conforme explica Fávero (2015), a exclusão de variáveis pode 

criar um problema de especificação, pois omite variáveis que seriam relevantes para explicar 

o comportamento da variável dependente, caso não houvesse outras variáveis explicativas no 

modelo final. 

Salienta-se que, além das regressões apresentadas na Tabela 1, foram realizados 

alguns testes adicionais a fim de verificar a robustez dos resultados encontrados. O primeiro 

teste consistiu na alteração da variável Processo Administrativo Sancionador (PAS), enquanto 

os demais referem-se à alteração no período de estimação do bid-ask spread. Os resultados 

dos testes adicionais não foram aqui apresentados em função da limitação de páginas.   

De modo geral, os resultados obtidos na pesquisa indicam que o mercado reage 

positivamente à qualidade da auditoria no que diz respeito ao tamanho da firma de auditoria 

(BIG4). Neste sentido, pode-se perceber que o emprego de firma de auditoria de maior 

tamanho contribui para a redução da assimetria informacional, o que converge aos achados de 

Schauer (2003), Hakim e Omri (2009), Hakim e Omri (2010) e Clinch et al., (2012). 

De fato, o tamanho é um dos aspectos mais estudados na literatura de qualidade da 

auditoria, sendo unânime entre os pesquisadores o entendimento de que firmas de auditoria 

maiores proveem serviços de maior qualidade. O que se pode perceber é que este aspecto é 

também percebido pelo mercado. Deste modo, a contratação de um auditor Big4 transmite 

maior credibilidade aos investidores acerca das demonstrações publicadas pela entidade 

auditada, reduzindo a assimetria de informação. 

O resultado aqui reportado mostrou-se consistente ao alterar-se a data de estimação do 

bid-ask spread. Porém, a reação do mercado ao tamanho da firma de auditoria é mais evidente 

quando a data de estimação do spread é mais afastada da data de divulgação. Este fato pode 

decorrer da assimilação das informações provenientes das demonstrações financeiras 

publicadas pela empresa.  Assim, o resultado aqui encontrado não permite rejeitar a primeira 

hipótese do estudo (H1), de que há uma relação negativa entre a assimetria de informação e o 

tamanho da firma de auditoria. 

Em relação à especialização da firma de auditoria, notou-se uma relação negativa com 

o bid-ask spread, conforme enunciado na segunda hipótese do estudo. Entretanto, não se 

obteve significância no coeficiente desta variável em nenhuma das regressões 

operacionalizadas. Assim, não se pôde confirmar a hipótese H2: Há uma relação negativa 

entre a assimetria de informação e a especialização da firma de auditoria.  

Este resultado não converge com os achados de Schauer (2002), Almutairi et al., 

(2009), Hakim e Omri (2010) e Clinch et al., (2012), que evidenciaram uma redução na 

assimetria informacional quando da contratação de auditorias especializadas no setor do 

cliente. Este achado, distinto dos estudos anteriores, pode-se dever ao fato de que a 

especialização da firma de auditoria é uma característica não tão facilmente observável quanto 

o tamanho. Wei, Xiao e Zhou (2015) explicam que os investidores podem ser heterogêneos a 

esta característica, ou seja, alguns podem não considerá-la quando avaliam a qualidade da 

firma de auditoria. Deste modo, a especialização, apesar de revelar a qualidade da firma de 



 

 

 

auditoria, pode não ser perceptível ao investidor externo, o que acaba por não influenciar o 

nível de assimetria de informação, conforme aqui reportado. 

Em relação à aplicação de PAS, não foi possível concluir a respeito de sua relação 

com a assimetria informacional, uma vez que os coeficientes estimados para esta variável não 

apresentaram significância estatística. Este resultado foi persistente, mesmo alterando-se a 

forma de mensuração da variável e a data de estimação do bid-ask spread. Em função disso, 

não foi possível aceitar a hipótese H3: Há uma relação positiva entre a assimetria de 

informação e a aplicação de Processo Administrativo Sancionador sobre a firma de auditoria.  

Apesar de esta ser uma característica facilmente identificável pelo mercado, observou-

se um número pouco expressivo de firmas de auditoria que foram objeto de PAS, o que pode 

ter contribuído para o resultado apresentado. Além disso, pôde-se perceber que metade das 

empresas que foram objeto de PAS são também empresas Big4. Neste caso, o tamanho da 

firma de auditoria pode ter atenuado os efeitos negativos provenientes da sanção sofrida. 

Este resultado converge aos achados de Homero Júnior (2014), que não identificou 

reação negativa nos retornos dos clientes auditados pela Deloitte após o anúncio de fraudes 

contábeis no Banco Panamericano. Os achados podem indicar, assim, que no mercado 

brasileiro as firmas de auditoria não enfrentam riscos de reputação, frente à indiferença dos 

investidores em relação à divulgação de fraudes e erros. 

Por fim, apesar das evidências indicando que o audit delay está associado a maior 

qualidade da auditoria, revelando o esforço empreendido pelo auditor, não foi possível 

confirmar a hipótese H4: Há uma relação negativa entre a assimetria de informação e o audit 

delay. Novamente, o coeficiente da variável não apresentou significância estatística o que não 

permite concluir sobre sua relação com a assimetria de informação.  

À luz da Teoria da Agência os resultados aqui encontrados corroboram, em partes, o 

argumento de que a seleção de uma firma de maior qualidade indica ao mercado a qualidade 

das informações divulgadas pela administração (Abbot & Parker, 2000), contribuindo para a 

redução da incerteza relacionada à qualidade das demonstrações e, consequentemente, 

diminuindo o problema de seleção adversa (Kaplan et al., 2007).  

Esta premissa mostrou-se válida apenas para o tamanho da firma de auditoria, 

indicando que o mercado reage positivamente à contratação de firma de auditoria Big4, 

reduzindo o bid-ask spread das empresas da amostra. O tamanho é uma característica 

facilmente perceptível pelos investidores, associada também à reputação da firma de 

auditoria. Neste sentido, Watkins, Hillison e Morecroft (2004) elucidam que na literatura 

muitas vezes a reputação da firma e a qualidade da auditoria são tratadas como sinônimo, 

entretanto, a reputação relaciona-se à percepção do mercado quanto à competência e a 

independência do auditor, ao passo que a qualidade da auditoria está mais relacionada à força 

de monitoramento exercida pela auditoria sobre o processo de reporte financeiro.  

Assim, entende-se que, apesar das demais proxies empregadas neste estudo 

(especialização, Processo Administrativo Sancionador e audit delay) refletirem a qualidade da 

auditoria em diferentes aspectos, estas mesmas medidas podem não ser componentes 

perceptíveis da reputação do auditor, o que culminou nos resultados aqui encontrados. 

 

5 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar a relação entre a assimetria de informação e 

a qualidade da auditoria independente nas empresas listadas na BM&FBovespa. Este objetivo 

está embasado no arcabouço teórico da Teoria da Agência, especificamente no problema de 

seleção adversa originado quando da existência de incerteza quanto à qualidade das 

informações apresentadas ao mercado pela empresa.  



 

 

 

Para a consecução do objetivo proposto realizou-se estudo descritivo, com abordagem 

quantitativa, por meio de pesquisa documental com dados provenientes de fontes primárias e 

secundárias. O período de análise compreendeu os anos de 2013 a 2015, sendo a amostra 

composta por 599 observações, o que caracterizou um conjunto de dados em painel curto.  

A seleção das proxies para a assimetria de informação e para a qualidade da auditoria 

levou em conta os benefícios e limitações das diferentes medidas discutidas pela literatura. 

Neste sentido, utilizou-se como proxy  para a assimetria de informação o bid-ask spread, 

enquanto que para a qualidade da auditoria foram elencadas quatro proxies: tamanho, 

especialização, Processo Administrativo Sancionador e audit delay. 

Pode-se observar que há problemas de seleção adversa na amostra analisada, uma vez 

que a média do bid-ask spread observada ficou em torno de 2,53%, indicando disparidade no 

preço de compra e venda das ações da amostra analisada. No que concerne à qualidade da 

auditoria, os resultados indicaram que em média as empresas buscam contratar empresas de 

auditoria de maior qualidade, no que se refere ao tamanho e à especialização. Em relação às 

demais proxies, observou-se que a incidência de Processo Administrativo Sancionador é 

pouco frequente na amostra estudada, enquanto que o audit delay apresentou uma média mais 

elevada, indicando maior esforço de auditoria. 

Por fim, o resultado da análise de regressão de dados em painel indicou uma relação 

negativa entre o tamanho da firma de auditoria e a assimetria de informação, evidenciando 

que firmas de auditoria de maior porte, notadamente reconhecidas na literatura como 

provedoras de serviços de maior qualidade, contribuem para a redução da assimetria 

informacional. Em relação às demais proxies para qualidade da auditoria utilizadas na 

pesquisa, não foi possível verificar influência destas sobre a assimetria de informação, visto 

que os coeficientes estimados não apresentaram significância estatística. 

Os resultados mostraram-se consistentes em alguns dos testes de robustez realizados, 

indicando que o mercado reage positivamente ao tamanho da firma de auditoria, porém, esta 

reação torna-se evidente apenas em períodos mais afastados da data de divulgação das DFPs. 

Em resposta a questão problema do estudo conclui-se que há relação negativa e 

significativa entre a assimetria de informação e a qualidade da auditoria, no que concerne ao 

tamanho da firma de auditoria. No que se refere às demais características investigadas não foi 

possível concluir sobre a relação entre a assimetria de informação e a qualidade da auditoria. 

A pesquisa contribui ao demonstrar que a qualidade da auditoria pode atenuar a 

seleção adversa entre administradores e investidores, servindo como um indicativo para o 

mercado acerca da qualidade das demonstrações divulgadas pela empresa.  

Diante da realização deste estudo, foi possível perceber possibilidades para a 

realização de outras pesquisas. Primeiramente, pode-se investigar a relação entre a assimetria 

de informação e a qualidade da auditoria utilizando proxies diferentes das que foram 

empregadas neste estudo. Diversas outras proxies que permitem a operacionalização destes 

dois conceitos são discutidas na literatura, o que permite o estabelecimento de relações além 

das que foram aqui estudadas. 

Outra recomendação refere-se à ampliação do lapso temporal analisado, visto que 

neste estudo contemplou-se apenas três anos de análise. Um acréscimo na quantidade de anos 

analisados aumentaria substancialmente a quantidade de observações da amostra e permitiria 

uma análise mais completa da variação ocorrida na assimetria de informação e na qualidade 

da auditoria ao longo do tempo.  

Recomenda-se ainda a utilização de outras metodologias para a determinação da data 

de estimação do bid-ask spread, a fim de isolar o efeito causado pela divulgação das 

demonstrações contábeis para o mercado. 
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