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RESUMO 

O objetivo da pesquisa consiste em identificar a influência dos mecanismos de governança 

corporativa (conselho de administração, comitê de auditoria e estrutura de propriedade) nos 

honorários de serviços de auditoria e não auditoria das empresas brasileiras. Quanto à análise 

do conselho de administração, conclui-se que a independência impacta de forma positiva nos 

honorários dos serviços de auditoria e de forma negativa nos honorários de não auditoria, 

corroborando com Carcello et al. (2002), pois remete-se a melhores práticas de governança, 

monitoramento e maior qualidade da auditoria, o que incorre em gastos maiores. A dualidade 

apresenta uma influência positiva nos honorários de auditoria, pois representa uma menor 

qualidade e maior risco, tendo por consequência desembolsos maiores. Pela análise do comitê 

de auditoria verificou-se uma influência positiva de sua constituição sobre ambas as 

categorias de honorários. Acerca do tamanho, identificou-se a mesma tendência de Zaman et 

al. (2011) que consiste em uma relação positiva com honorários de auditoria e uma relação 

negativa com honorários de não auditoria. Em relação à expertise, participação dos membros 

do comitê de auditoria no conselho de administração e independência, verificou-se uma 

relação inversa com os honorários. Acerca da análise da estrutura de propriedade, conclui-se 

que existe uma influência negativa da propriedade concentrada sobre ambas as categorias de 

honorários de auditoria. Além disso, identificou-se uma relação positiva entre emissão de 

ADR’s e serviços de auditoria, corroborando com Hallak e Silva (2012). Por fim, conclui-se 

que empresas auditadas por Big4 apresentam maiores gastos com ambos os serviços de 

auditoria. 
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1. INTRODUÇÃO 

A governança corporativa consiste em meios utilizados para a mitigação dos conflitos 

de interesse descritos por Jensen e Meckling (1976) decorrentes da separação de controle e 

propriedade das empresas. Sendo a governança uma forma de assegurar o retorno do 

investimento efetuado, mediante o monitoramento. Além disso, faz-se necessário analisar a 

qualidade das informações contábeis divulgadas pelas empresas, reduzindo os custos de 

agência, sendo esse papel desempenhado pela auditoria (Watts & Zimmerman, 1983).  

Essa perspectiva ganhou alcance a partir das crises financeiras e dos escândalos 

corporativos que questionaram a qualidade e credibilidade das informações contábeis 

divulgadas pelas empresas. Intensificando-se assim a busca por mudanças, que demandou de 

redefinições quanto ao papel dos auditores, dos controles internos, gestão de riscos e de 

reformas nas práticas de governança corporativa, principalmente no papel de monitoramento a 

serem executados pelos conselhos de administração e demais comitês, em busca de melhorar 

a qualidade das informações contábeis e da auditoria. 

Dessa forma, torna-se importante a validação das informações contábeis por terceiros 

(Hallak & Silva, 2012), como por exemplo, passar pelo processo de auditoria independente. 

Conforme Bortolon, Sarlo Neto e Santos (2013), Borges, Silva e Nardi (2016) a auditoria 

independente é responsável por atestar mediante um relatório a veracidade das informações 

contábeis divulgadas pelas empresas, gerando maior confiabilidade ao mercado e reduzindo a 

assimetria da informação.  

Motivados pelos avanços da governança corporativa, quanto à eficiência do conselho 

de administração e comitê de auditoria, espera-se uma melhora das informações contábeis a 

serem divulgadas pelas empresas, bem como da qualidade da auditoria (Larcker & 

Richardson, 2004; Zaman, Hudaib & Haniffa, 2011). Espera-se que mediante a eficácia destes 

mecanismos seja gerada maior transparência e credibilidade das informações, reduzindo-se o 

risco do auditor incorrer em erros, além de legitimar a independência da auditoria e impactar 

no valor da empresa (Chahine & Filatotchev, 2011). 

Nesse sentido insere-se a discussão em torno da independência do auditor. Simunic 

(1984) constatou que a contratação de serviços além dos de auditoria das demonstrações 

contábeis, como por exemplo, consultoria ou outros serviços, teria interferência na 

independência do auditor, pois o mesmo teria maior vínculo com a empresa. Diante deste 

vínculo o auditor pode tornar-se mais relutante em reportar erros nos demonstrativos, visto 

que ele poderá perder esse cliente, afetando seus próprios lucros (Larcker & Richardson, 

2004). 

Conforme Turley e Zaman (2004) e Hay, Knechel e Ling, (2008) o impacto dos 

mecanismos de governança, como o conselho de administração e demais comitês não estende-

se somente a qualidade, mas também a remuneração dos auditores seja nos serviços de 

auditoria ou nos serviços de não auditoria. Surge então a discussão voltada aos valores pagos 

aos auditores, bem como os fatores que determinam o montante a ser desembolsado pelas 

empresas.  

Grande número de pesquisas analisaram os fatores determinantes dos honorários dos 

serviços de auditoria (e serviços de não auditoria), destacando-se as pesquisas de Ho e NG 

(1996), Karim e Moizer (1996), Firth (1997), Joshi e AL-Bastaki (2000), Gonthier-Besacier e 

Schatt (2007), Hassan e Naser (2013) que encontraram relações entre a complexidade, 

tamanho, risco, rentabilidade, endividamento dos clientes e características da empresa de 

auditoria. Gotti, Han, Higgs & Kang (2011) abordam a importância de se analisar os fatores 

determinantes dos honorários de auditoria, no intuito de ter indicativos da avaliação efetuada 

pelos auditores quanto aos riscos financeiros e as complexidades das empresas. 



 

 

Além desses fatores relacionados às características e particularidades das empresas, 

estudos abordam a interferência da governança corporativa, mediante estrutura dos conselhos 

de administração, dos comitês de auditoria e da estrutura de propriedade nos honorários dos 

serviços de (não) auditoria. Observado isso, apresenta-se a seguinte problemática de pesquisa: 

Qual a influência dos mecanismos de governança corporativa nos honorários de serviços de 

auditoria e serviços de não auditoria nas empresas brasileiras? No intuito de responder esta 

questão de pesquisa, o objetivo do presente estudo consiste em identificar a influência dos 

mecanismos de governança corporativa nos honorários de serviços de auditoria e serviços de 

não auditoria nas empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa.  

Verificou-se na literatura internacional que boas práticas de governança corporativa 

demandam mais tempo de auditoria, elevando assim o valor dos pagamentos (Goodwin-

Stewart & Kent, 2006, Chung & Wynn, 2014). Porém essas pesquisas ainda não são 

convergentes quanto a influência da governança corporativa sobre os honorários. Por 

exemplo, Bedard e Johnstone (2004) e Griffin, Lont e Sun (2008), Wu (2012) encontram que 

empresas com melhores práticas de governança tem menores honorários de auditoria.  

Analisando a influência dos mecanismos de governança corporativa, verifica-se 

pesquisas que investigam o conselho de administração (Carcello, Hermanson, Neal & Riley 

Jr, 2002; Guo & Yeh, 2014), o comitê de auditoria (Collier & Gregory, 1996; Abbott, Parker, 

Peters & Raghunandan, 2003; Turley & Zaman, 2004; Goodwin-Stewart & Kent, 2006; 

Vafeas & Waegelein 2007) e a estrutura de propriedade (Niemi, 2005; Mitra & Hossain, 

2007; Gotti, et al., 2011; Adelopo, Jallow & Scott, 2012) com os serviços de (não) auditoria.  

Constatou-se que as pesquisas no Brasil ainda são embrionárias quanto a temática, 

uma vez que a obrigatoriedade da divulgação dos honorários das empresas de auditoria 

ocorreu em 2009. Pode-se destacar as pesquisas de Hallak e Silva (2012), Bortolon et al. 

(2013), Castro, Peleias e Silva (2015). No entanto quando analisada a governança corporativa 

no Brasil, as pesquisas apenas consideraram se as empresas participavam dos níveis 

diferenciados da Bovespa, e não uma análise mais aprofundada como se pretende desenvolver 

na presente pesquisa. 

Nesse sentido o presente estudo busca contribuir para o avanço teórico no que tange a 

análise dos mecanismos de governança corporativa sob os aspectos do conselho de 

administração, comitê de auditoria e estrutura de propriedade. Verificou-se na literatura 

pesquisas segregadas acerca do impacto de cada um desses mecanismos, porém não se 

identificou um estudo que se analisa todos esses fatores de maneira integrada, seja nos 

honorários dos serviços de auditoria, sejam nos honorários de serviços de não auditoria.  

Sob o aspecto empírico a pesquisa visa contribuir para o avanço do conhecimento 

visto que ainda não há uma mesma expectativa acerca das variáveis que interferem nos 

honorários. Sob o aspecto prático a pesquisa visa contribuir para o entendimento da formação 

dos valores de honorários pagos as empresas de auditoria, de modo a auxiliar as empresas, a 

encontrarem formas de reduzir seus gastos. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

Conforme enfatizado por Gotti et al. (2011) a investigação dos determinantes dos 

honorários de auditoria é importante por fornecer aos usuários da informação contábil os 

principais fatores de risco que podem influenciar nos valores determinados pela empresa de 

auditoria, de modo a inserir esses fatores em suas decisões de investimento. 

Porém, além de levar em consideração fatores como tamanho, complexidade, risco, 

lucratividade, setor, encontra-se na literatura grande importância atribuída a governança 

corporativa. Conforme Hallak e Silva (2012) a auditoria externa é considerada um mecanismo 



 

 

de governança corporativa, no intuito de alinhar os interesses de agentes e principais, no 

intuito de aumentar a credibilidade das informações contábeis. 

Alguns estudos apontam que empresas que adotam práticas de governança 

corporativa, possuem valores menores gastos com honorários, pois se considera que essas 

empresas apresentam melhor qualidade das demonstrações contábeis e de controles internos, 

logo o risco para o auditor independente seria menor (Berdard & Johnstone, 2004; Griffin et 

al., 2008; Bortolon et al., 2013). Por outro lado, Carcello et al. (2002), Goodwin-Stewart e 

Kent (2006), Hallak e Silva (2012), Borges et al. (2016), encontraram uma relação positiva, 

sugerindo que quanto maior a qualidade das práticas de governança, maiores seriam as 

despesas com auditoria. Hallak e Silva (2012) e Borges et al. (2016), justificam essa relação 

devido a busca por transmitir maior confiabilidade aos investidores, e dessa forma teriam 

maiores gastos com honorários.  

Quanto aos gastos com serviços de não auditoria, Borges et al. (2016) salientam que 

empresas com boas práticas de governança optariam por não contratar, pois isso poderia 

afetar a independência da empresa de auditoria. Por outro lado, empresas com boas práticas 

de governança poderiam ter elevados gastos com serviços de não consultoria por ser uma 

forma de melhorar os controles internos da empresa. 

Para analisar de maneira mais aprofundada as relações da governança corporativa com 

os honorários dos serviços de auditoria e serviços de não auditoria, analisou-se a estrutura do 

conselho de administração, a estrutura do comitê de auditoria e a estrutura de propriedade das 

empresas brasileiras. 

 

2.1 Conselho de Administração 

Conforme Turley & Zaman (2004), Zaman et al. (2011) os conselhos de administração 

tem um papel de monitoramento muito importante, a fim de mitigar a assimetria de 

informação. Nesse sentido, em conselhos de administração mais eficientes esperam-se 

maiores níveis de transparência e maior confiabilidade das demonstrações contábeis, de modo 

a diminuir o risco de o auditor incorrer em erro. Dessa forma, a composição do conselho de 

administração é um importante fator que afeta a qualidade da auditoria. 

Uma das principais características do conselho de administração é a independência, ou 

seja, a participação de membros externos a empresa. Uma empresa com elevada proporção de 

membros independentes remete a melhores práticas de governança, pois se preocupam com 

sua reputação e mandato. Além disso, por serem representantes dos acionistas, buscam 

monitorar o conflito de interesses, sendo que desta forma buscam maior qualidade da 

auditoria, o que incorre em maiores gastos (Carcello et al., 2002). Em virtude disso, assume-

se a seguinte hipótese. 

 

H1a: Há uma relação positiva entre a independência do conselho de administração com os 

honorários dos serviços de auditoria e uma relação negativa com os serviços de não auditoria. 

 

Acerca do tamanho dos conselhos de administração, encontraram-se pesquisas que 

evidenciam que maiores conselhos permitem uma troca de conhecimentos, monitorando mais, 

buscando melhores controles internos e consequentemente desembolsando maiores valores 

com auditoria (Zaman et al. (2011). Por outro lado os honorários com serviços de não 

auditoria, tendem a ser menores. Assume-se assim a seguinte hipótese de pesquisa: 

 

H1b: Há uma relação positiva entre o tamanho do conselho de administração com os 

honorários dos serviços de auditoria e uma relação negativa com os serviços de não auditoria. 

 



 

 

Observa-se ainda a expertise do conselho de administração. Nesse sentido Carcello et 

al. (2002) salientam que conselheiros que ocupam diversos cargos em outras empresas, 

apresentam grande preocupação com sua reputação, por esse motivo estão interessados na 

qualidade da auditoria, que consequentemente representa um maior desembolso com 

honorários. Diante disso, apresenta-se a seguinte hipótese: 

 

H1c: Há uma relação positiva entre a expertise do conselho de administração com os 

honorários dos serviços de auditoria e uma relação negativa com os serviços de não auditoria. 

 

Outra característica importante do conselho de administração é a dualidade das 

funções do CEO e presidente do conselho. Nesse sentido Mitra e Hossain (2007) afirmam que 

a dualidade pode gerar maiores níveis de honorários com serviços de não auditoria. 

Corroborando Zaman et al. (2011) afirmam ainda que a dualidade incrementa os valores com 

serviços de auditoria. Collier e Gregory (1996) acrescentam que essa característica representa 

uma menor qualidade e maior risco, logo se faz necessário maiores controles e maior esforço 

da auditoria, que gera maiores honorários. A hipótese assumida consiste no seguinte: 

 

H1d: Há uma relação positiva entre a dualidade com os honorários dos serviços de auditoria e 

uma relação negativa com os serviços de não auditoria. 

 

2.2 Comitê de Auditoria 

Quando os comitês de auditoria atuam com eficiência, é repassada ao investidor uma 

sensação de confiabilidade e transparência, sendo que isso também auxilia o auditor no 

momento de apresentar um parecer com mais independência (Turley & Zaman, 2004; Zaman 

et al., 2011). Porém Zaman et al. (2011) alertam que o impacto do comitê de auditoria nos 

honorários ainda é indefinido, podendo impactar tanto positivamente quanto negativamente, 

principalmente no que tange a existência ou não de um comitê de auditoria nas empresas. 

Para Zaman et al. (2011) se o comitê de auditoria está relacionado a controles internos 

eficientes, espera que o valor dos honorários seja menor. Vale ressaltar que essa analogia é 

efetuada pela análise da eficácia do comitê de auditoria e não pela análise da existência de 

comitê de auditoria na empresa. Essa última análise foi efetuada por O’Sullivan (2000) com 

empresa do Reino Unido, porém não encontrou-se influência nos honorários. O mesmo 

também foi testado por Collier e Gregory (1996).  

Por outro lado Goodwin-Stewart e Kent (2006) em um estudo realizado na Austrália 

encontraram uma relação positiva entre a existência do comitê de auditoria e honorários. 

Quando aos gastos com serviços de não auditoria, Zaman et al. (2011) evidenciaram que 

empresas com comitês de auditoria eficazes tendem a gastar menos com serviços de não 

auditoria. Os autores complementam ainda que quando se trata de empresas maiores, o uso de 

serviços de não auditoria torna-se mais frequente, visto que as operações das empresas são 

mais complexas. Nesse sentido, assume-se a seguinte hipótese: 

 

H2a: Há existência de comitê de auditoria está positivamente relacionada aos honorários de 

serviços de auditoria e negativamente relacionada aos serviços de não auditoria. 

 

Sobre o tamanho dos comitês de auditoria, estudos salientam que comitês maiores 

permitem a troca de conhecimentos, de modo a melhor desempenhar a sua função de 

monitoramento e melhorar os controles internos e maiores níveis de honorários (Zaman et al. 

(2011). Por outro lado os honorários com serviços de não auditoria, tendem a ser menores. 

Assume-se assim a seguinte hipótese de pesquisa: 



 

 

 

H2b: Há uma relação positiva entre o tamanho do comitê de auditoria com os honorários dos 

serviços de auditoria e uma relação negativa com os serviços de não auditoria. 

 

Em relação a independência dos membros do comitê de auditoria, Guo e Yeh (2014) 

salientam que representa a redução da assimetria de informação entre acionistas majoritários e 

minoritários. Além disso, Beasley (1996) afirma que essa característica torna mais rígida a 

análise da qualidade de auditoria, buscando-se reduzir o gerenciamento de resultados. Dessa 

forma, Zaman et al. (2011) salientam que quando todos os membros são independentes existe 

uma maior cobrança sobre a auditoria externa.  

Quanto aos honorários dos serviços de não auditoria, verifica-se uma relação inversa, 

devido a preocupação com a independência do auditor, sendo por esse motivo os honorários 

menores (Abbott et al., 2003). Nesse sentido, assume-se a seguinte hipótese de pesquisa para 

a independência do comitê de auditoria: 

 

H2c: Há independência do comitê de auditoria está positivamente relacionada a elevados 

honorários de serviços de auditoria e negativamente relacionada aos serviços de não auditoria. 

 

Acerca da expertise, Zaman et al. (2011) esperam que membros com maior 

conhecimento em contabilidade e auditoria, tenham maior preocupação com a qualidade da 

auditoria, exigindo muitas vezes maiores análises, o que acarretaria no aumento dos 

honorários. Por outro lado, essa característica reduziria os gastos com serviços de não 

auditoria, pois visto que os membros possuem maior conhecimento, podem utilizá-lo para 

entender o julgamento e decisões do auditor. Diante dessas considerações, assume-se a 

seguinte hipótese: 

 

H2d: Há uma relação positiva entre a expertise do comitê de auditoria com os honorários dos 

serviços de auditoria e uma relação negativa com os serviços de não auditoria. 

 

Para fins adicionais busca-se averiguar a relação entre a participação dos membros do 

comitê de auditoria no conselho de administração com os honorários de auditoria, mediante a 

seguinte hipótese: 

 

H2e: Há uma relação entre a participação dos membros do comitê de auditoria no conselho de 

administração com os honorários dos serviços de auditoria e não auditoria. 

 

Outra característica analisada nos comitês de auditoria é a frequência de reuniões, 

sendo uma forma de monitorar a qualidade da auditoria, sendo que comitês mais ativos 

gerariam mais gastos com auditoria (Zaman et al., 2011). No presente estudo não se 

investigou a influência desta variável, devido a limitação ao acesso de informações. 

 

2.3 Estrutura de Propriedade 

Para Niemi (2005) salienta a importância de se analisar a influência da estrutura de 

propriedade dos clientes e os honorários de auditoria. Pois se tem uma forte relação com o 

fato de a estrutura de propriedade ser caracterizada como pertencente a gestão ou não. Sendo 

valores reduzidos quando grande parte das ações pertence a gestão e valores mais elevados 

para subsidiárias de empresas estrangeiras ou estatais. Assim, assume-se a seguinte hipótese: 

 



 

 

H3a: Há uma relação negativa entre ações pertencentes aos administradores com os honorários 

dos serviços de auditoria e com os serviços de não auditoria. 

 

Da mesma forma, Abbott et al. (2003) evidenciam que quando a propriedade é 

considerada concentrada, tem-se maior monitoramento, reduzindo-se os custos de agência e 

reduzindo-se os honorários de serviços de não auditoria. Mitra e Hossain (2007) corroboram 

com essa afirmativa, pois quando a propriedade é concentrada, tem-se maior interesse em 

monitorar as ações da gestão, e gerar valor, buscando preservar o seu investimento. Os autores 

consideram que este grupo, induz a gestão para a redução dos gastos com serviços de não 

auditoria. Assume-se a seguinte premissa: 

 

H3b: Há uma relação negativa entre blockholders e honorários dos serviços de auditoria e 

serviços de não auditoria. 

 

A fim de atribuir maior robustez a pesquisa, buscou-se analisar no cenário brasileiro as 

ações ordinárias (com direito a voto), pois em grande maioria das empresas essas ações são 

ainda mais concentradas nas mãos de blockholders. Para isso, assume-se a seguinte hipótese: 

 

H3c: Há uma relação entre as diferenças de ações totais e ações com direito a voto com os 

honorários dos serviços de auditoria e serviços de não auditoria. 

 

Outro fato a ser levado em consideração é a emissão de ADR’s (American Depositary 

Receipt) pelas empresas brasileiras. Para Hallak e Silva (2012) o fato de uma empresa estar 

listada em bolsas de valores de países desenvolvidos é um indicativo de boa governança. 

Sendo que isso resulta em maiores gastos com auditoria e não auditoria. 

 

H3d: Há uma relação positiva entre emissão de ADR’s e honorários dos serviços de auditoria e 

serviços de não auditoria. 

 

Hay et al. (2008) apresenta ainda uma possível relação entre a presença de um grande 

acionista e os honorários de auditoria. Pois se considera que tenha grande participação no 

processo decisório, exigindo melhores controles internos, sendo nesse caso a necessidade de 

outros serviços reduzida. Por outro lado, Hay et al. (2008) e Adepolo et al. (2012) afirmam 

que um grande acionista pode utilizar mais serviços de auditoria para suprir uma falta de bons 

controles internos. Além disso, os acionistas minoritários buscam mais credibilidade das 

informações que lhe são repassadas, e por isso os honorários com auditoria seriam mais 

elevados. A hipótese assumida é a seguinte: 

 

H3e: Há uma relação positiva entre a presença de um grande acionista com honorários dos 

serviços de auditoria e serviços de não auditoria. 

 

3. METODOLOGIA 

A população da pesquisa compreende as empresas não financeiras listadas na 

BM&FBovespa. Destas empresas, foram selecionadas aquelas que atenderam os seguintes 

critérios: a) apresentar todos os dados necessários para o cálculo das variáveis, b) apresentar 

demonstração consolidada, e c) não apresentar Patrimônio Líquido negativo. Observadas estas 

situações a amostra final compreendeu 135 empresas. 

Os dados financeiros foram coletados diretamente das demonstrações contábeis 

publicadas no sítio da CMV e as informações acerca dos honorários, conselho de 



 

 

administração, comitê de auditoria e estrutura de propriedade foram coletadas no Formulário 

de Referência. Sendo as informações relativas ao período de 2015. 

 

3.1 Definição das Variáveis 

As variáveis da pesquisa foram estabelecidas mediante revisão de literatura que 

contemplam a discussão de fatores que influenciam os honorários dos serviços de auditoria e 

serviços de não auditoria. As variáveis de interesse são apresentadas no Quadro 1. 
 

  



 

 

Quadro 1 – Descrição das variáveis de interesse 

Categoria Variáveis Descrição Literatura 

Dependentes 

Honorários dos 

Serviços de Auditoria 

(HAud) 

Logaritmo do valor pago aos 

serviços de auditoria. 

Firth (1997);  

Hallak e Silva 

(2012); Jaramillo, Benau e 

Grima (2012); Kim e 

Kim (2013). 

Honorários dos 

serviços de Não 

Auditoria (HNoAud) 

Atribuiu-se 1 quando a empresas 

possuía honorários com outros 

serviços, e 0 caso contrário. 

Firth (1997); Jaramillo et al. 

(2012). 

Conselho de 

administração 

(CA) 

Tamanho (TamCA) Atribuiu-se 1 se a empresa possui 

entre 1 e 3 membros no CA, 

atribuiu-se 2 se a empresa possui 

entre 4 e 6 membros, e atribuiu-se 

3 para CA acima de 6 membros. 

 

Independência 

(IndCA) 

Percentual de membros 

independentes no CA. 

Carcello et al. (2002), Chahine 

e Filatotchev (2011), Guo e 

Yeh (2014) 

Expertise (ExpCA) Percentual de membros com 

formação em contabilidade e área 

afins, ou que exerceram cargos de 

diretoria, ou que possua 

experiência como conselheiro 

(influência política). 

Carcello et al. (2002) 

Dualidade (Dual) Atribuiu-se 1 quando o cargo de 

CEO e Presidente do CA é 

assumido pela mesma pessoa, e 0 

caso contrário. 

Guo e Yeh (2014) 

Comitê de 

Auditoria 

(CAud) 

Existência do Comitê 

de Auditoria (CAud) 

Atribuiu-se 1 quando a empresa 

possui Comitê de Auditoria e 0 

caso não possua. 

Collier e Gregory (1996), 

O’Sullivan (2000), Goodwin-

Stewart e Kent (2006) 

Tamanho (TamCAud) Número de membros do CAud. Zaman et al. (2011), Guo e 

Yeh (2014) 

Independência 

(IndCAud) 

Atribui-se 1, se todos os membros 

do CAud são independentes e 0 

caso contrário. 

Abbott et al. (2003), 

Goodwin-Stewart e Kent 

(2006), Zaman et al. (2011), 

Guo e Yeh (2014) 

Expertise (ExpCAud) Atribui-se 1 se ao menos um 

membro possui expertise e 0 caso 

contrário. 

Abbott et al. (2003), 

Goodwin-Stewart e Kent 

(2006), Zaman et al. (2011) 

Participação de 

membros do CAud no 

CA. (PartCAud) 

Atribui-se 1 quando nenhum 

membro do CAud participa do 

CA e 0 caso contrário. 

 

Estrutura de 

propriedade 

Controle (AçõesMA) Percentual de ações totais 

controladas pelo maior acionista. 

Guo e Yeh (2014) 

Ações da 

administração 

(AçõesAdm) 

Percentual de ações totais dos 

gestores, diretores e conselheiros. 

Firth (1997), Abbott et al. 

(2003)  

Blockholders (Block) Percentual acumulativo de 

acionistas com pelos 5% de ações. 

Abbott et al. (2003) Adepolo 

et al. (2012) 

Ações do controlador 

com direito a voto 

(AçõesMAVoto) 

Diferença entre o percentual das 

ações totais e ações com direito a 

voto do maior acionista. 

Abbott et al. (2003), Adepolo 

et al. (2012) 

ADR (ADR) Atribui-se 1 se a empresa emite 

ADR’s e 0 caso contrário. 

Hallak e Silva (2012) 

Fonte: elaborado com base na literatura. 



 

 

 

Além das variáveis de interesse inseriram-se algumas variáveis de controles, que são 

importantes serem consideradas para analisar a influência da governança corporativa nos 

honorários de auditoria. 

Para analisar o tamanho e a relevância, considerou-se a variável tamanho do cliente 

(Tam), representada pelo Logaritmo do Ativo Total. Conforme Hallak e Silva (2012), grandes 

empresas terão elevados gastos com auditoria, pois se assume que quanto maior a empresa 

mais complexa a sua operação e maior a demanda de trabalho. O mesmo pode ser válido para 

os serviços de não auditoria, pois visto que a empresa possui uma estrutura complexa, pode 

necessitar de outros serviços. 

Para analisar a complexidade (Complex) da empresa auditada, controlou-se pela 

variável (Estoques + Contas a receber)/ Ativo Total. Conforme Carcello et al. (2002) e Hay et 

al. (2008) espera-se uma relação positiva, pois essas contas são mais difíceis de serem 

auditadas, logo o custo é maior. 

Para a variável Big4, atribuiu-se valor 1 quando a empresa for auditada pela KPMG, 

Deloitte, PricewaterhouseCooper ou Ernst & Young, e valor 0 quando é auditada por outra 

empresa. Zaman et al. (2011) salientam a importância da inclusão dessa variável, pois sugere-

se que empresas com deficiências em seus controles internos não contratam Big4, sendo uma 

variável positivamente relacionada aos honorários de auditoria e não auditoria. Além disso, 

empresas Big 4 possuem maior reputação, e dessa forma prezam pela maior qualidade dos 

serviços, logo cobram mais. 

O risco observado pelo auditor foi controlado pelas variáveis de alavancagem 

(Alavanc) e por uma variável dummy para caso houvesse prejuízos nos últimos dois anos 

(Prejuizo) conforme observado nos estudos de Firth (1997), Goodwin-Stewart e Kent (2006), 

Castro et al. (2015). Nesse sentido, considera-se que empresas que apresentam dificuldades 

financeiras, possuem valores maiores com honorários de auditoria (Hallak & Silva, 2012). 

Outra variável dummy (Ano1) foi incluída para captar o efeito do primeiro ano de 

auditoria, no intuito de analisar se a empresa é um cliente eventual ou habitual. Espera-se uma 

relação negativa, pois geralmente as empresas cobraram valores menores no primeiro ano 

(para conquistar o cliente), e aumentam os custos nos anos posteriores (Gregory & Collier, 

1996; Castro et al., 2015). No Brasil, tem-se a obrigatoriedade da rotatividade das empresas 

de auditoria, sendo compulsória a troca a cada 5 anos. Nesse sentido, inseriu-se uma variável 

dummy (Rodízio) para captar o efeito do rodízio obrigatório. Mesmo com o rodízio 

obrigatório espera-se uma relação negativa, devido a concorrência entre as empresas de 

auditoria. 

Além disso, agregou-se a variável de nível diferenciado de governança corporativa 

(NDGC), atribuindo-se valor 3 para as empresa do Novo Mercado, valor 2 para as empresas 

do Nível 2, valor 1 para as empresas do Nível 1 e valor 0 para as empresas que não pertencem 

a nenhum nível diferenciado de governança. Essa variável torna-se importante no cenário 

brasileiro devido a existência de conflitos de interesse entre acionistas majoritários e 

minoritários. Hallak e Silva (2012) alegam que empresas dos NDGC estariam interessadas em 

oferecer maior transparência aos investidores, e, por isso contratariam serviços de auditoria de 

maior qualidade, elevando, assim, seus gastos. Porém Bortolon et al. (20013) e Castro et al. 

(2015) argumentam que empresas participantes dos níveis mais elevados possuem melhores 

controles internos, o que impactaria na redução do risco e consequentes honorários.  

Por fim, utilizaram-se variáveis dummy para diferenciar os setores (Setor), 

considerando que cada setor apresenta complexidades diferentes que podem interferir no 

resultado final se não forem controlados. Utiliza-se essa variável para verificar se os auditores 

levam em consideração os diferentes riscos dos segmentos. 



 

 

3.2 Modelo Estatístico 

Definidas as variáveis de interesse e as variáveis de controle, apresentam-se no 

Quadro 2 os modelos estatísticos empregados na pesquisa, para testar as hipóteses. 

 
Quadro 2 - Modelos estatísticos 

Categoria Modelo Hipóteses 

Conselho de 

administração 

𝐻𝐴𝑢𝑑 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑎𝑚𝐶𝐴 +  𝛽2𝐼𝑛𝑑𝐶𝐴 +  𝛽3𝐸𝑥𝑝𝐶𝐴 +  𝛽4𝐷𝑢𝑎𝑙 + 

+ 𝛽5𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 +  𝜀 H1a, H1b, 

H1c, H1d ln(𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐻𝑁𝑜𝐴𝑢𝑑)) =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑎𝑚𝐶𝐴 +  𝛽2𝐼𝑛𝑑𝐶𝐴 +  𝛽3𝐸𝑥𝑝𝐶𝐴 + 

+ 𝛽4𝐷𝑢𝑎𝑙 + 𝛽5𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 +  𝜀 

Comitê de 

Auditoria 

𝐻𝐴𝑢𝑑 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐴𝑢𝑑 +  𝛽2𝑇𝑎𝑚𝐶𝐴𝑢𝑑 +  𝛽3𝐼𝑛𝑑𝐶𝑎𝑢𝑑 +  𝛽4𝐼𝑛𝑑𝐶𝐴𝑢𝑑 + 

+ 𝛽5𝐸𝑥𝑝𝐶𝐴𝑢𝑑 +  𝛽6 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐶𝐴𝑢𝑑 + 𝛽7𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 +  𝜀 H2a, H2b, 

H2c, H2d, 

H2e 
ln(𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐻𝑁𝑜𝐴𝑢𝑑)) = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐴𝑢𝑑 + 𝛽2𝑇𝑎𝑚𝐶𝐴𝑢𝑑 +  𝛽3𝐼𝑛𝑑𝐶𝑎𝑢𝑑 + 

+ 𝛽4𝐼𝑛𝑑𝐶𝐴𝑢𝑑 + 𝛽5𝐸𝑥𝑝𝐶𝐴𝑢𝑑 + 𝛽6 𝑃𝑎𝑟𝑡𝐶𝐴𝑢𝑑 + 

+ 𝛽7𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 +  𝜀 

Estrutura de 

Propriedade 

𝐻𝐴𝑢𝑑 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴çõ𝑒𝑠𝑀𝐴 +  𝛽2𝐴çõ𝑒𝑠 𝐴𝑑𝑚 +  𝛽3𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 + 

+𝛽4𝐴𝑐𝑜𝑒𝑠𝑀𝐴𝑉𝑜𝑡𝑜 + 𝛽5𝐴𝐷𝑅 + 𝛽6𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 +  𝜀 H3a, H3b, 

H3c, H3d, 

H3e ln(𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐻𝑁𝑜𝐴𝑢𝑑)) =  𝛽0 + 𝛽1𝐴çõ𝑒𝑠𝑀𝐴 +  𝛽2𝐴çõ𝑒𝑠 𝐴𝑑𝑚 + 𝛽3𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 +  

+𝛽4𝐴𝑐𝑜𝑒𝑠𝑀𝐴𝑉𝑜𝑡𝑜 +  𝛽5𝐴𝐷𝑅 +  𝛽6𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 +  𝜀 

Fonte: elaborado pelos autores (2016). 

 

Para analisar a relação dos honorários de serviços de auditoria (HAud) com os 

mecanismos de governança corporativa foram efetuadas regressões lineares. E para analisar a 

relação dos honorários de serviços de não auditoria (HNoAud) foram efetuadas regressões 

logísticas, pois a variável HNoAud é binária, mediante uso do software SPSS.  

No decorrer da pesquisa encontraram-se algumas limitações, no entanto as mesmas 

não prejudicam os resultados e a continuidade da pesquisa. Enfatiza-se que a análise limita-se 

a apenas um período, não observando as mudanças no impacto dos honorários ao longo do 

tempo. Além disso, analisamos apenas os gastos com serviços de consultoria prestados pela 

mesma empresa de auditoria, não levando em consideração outros valores gastos com 

consultorias pelas empresas. 

 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Nessa seção apresentam-se algumas informações obtidas pela estatística descritiva e 

posteriormente os resultados dos modelos de regressão linear e regressão logística. 

Em relação a estrutura do conselho de administração, verificou-se que as empresas 

possuem em média de 6 a 7 membros, sendo que uma empresa apresentou um conselho 

composto por 15 membros (RumoLog). Quanto a sua independência, verificou-se que média 

apenas 22% dos membros do conselho são pessoas externas a empresa. Sendo que em 52 das 

135 empresas da amostra, não se tem a presença de membros independentes. 

No que se refere a expertise dos membros dos conselhos, verificou-se que somente em 

4 empresas, nenhum membro apresentou formação em contabilidade ou áreas afins. Além 

disso, em mais de 60% da amostra analisada, verifica-se a formação de conselhos com pelos 

menos metade dos membros com expertise financeira. Constata-se que mesmo os conselhos 

não sendo formados por membros independentes, eles possuem um elevado conhecimento em 

contabilidade ou finanças. Em relação a dualidade verificou-se que apenas 10 empresas 

apresentam o cargo de CEO e presidente do conselho ocupado pela mesma pessoa. Porém 

vale ressaltar, que algumas empresas adotam a estratégia de cargos CEO e vice-presidente do 



 

 

conselho de administração, serem ocupados pela mesma pessoa. O que de certa forma, pode 

ser caracterizado como dualidade de funções também. 

Além das características do conselho de administração, analisou-se a estrutura do 

comitê de auditoria das empresas, salientando que nas empresas brasileiras, não tem-se a 

obrigatoriedade da constituição desse comitê, sendo que somente 50 empresas da amostra 

apresentaram a existência de tal comitê. Sendo o comitê formado, em média por 3 membros, 

porém em alguns casos como BrBrokers e Cemig, o comitê é formado por apenas um 

membro. Além disso, em 3 empresas, o comitê era formado por 6 membros, e na empresa 

Invepar é composto por 8 membros. Além disso, observou-se que somente em 16% das 

empresas o comitê de auditoria é formado por membros totalmente independentes da empresa, 

sendo na grande maioria formada, por membros pertencentes ao conselho de administração 

(86%). Isso demonstra de certa forma, a constituição desse comitê somente com a intenção de 

atender um critério de boa governança, e não como uma preocupação efetiva do papel desse 

comitê. 

Acerca da análise da estrutura de propriedade, encontrou-se que em média, o maior 

acionista detém 40% das ações da empresa, o que reforça a estrutura concentrada nas 

empresas brasileiras. Sendo que na análise do percentual das ações com direito a voto do 

maior acionista, tem-se um incremente de 6% na posse das ações. Além disso, verifica-se a 

constituição de blockholders, onde em média, 65% das ações das empresas estão na posse de 

um grupo de acionistas (com mais de 5% de ações cada). Vale destacar ainda, a posse de 

ações por administradores e conselheiros que ocorre em aproximadamente metade das 

empresas, porém o percentual de ações detidas é relativamente baixo. 

A emissão de ADR’s, tida como uma boa prática de governança é utilizada por 

somente 39 empresas, provavelmente devido a grande burocracia e requisitos exigidos para 

ingressar em mercados estrangeiros. Em relação aos níveis de governança corporativa, 

observou-se que nas empresas da amostra, 66 pertencem ao Novo Mercado e 55 empresas que 

não pertencem a nenhum nível de governança corporativa. 

Em relação a caracterização da empresa de auditoria, concluiu-se que em 80% dos 

casos, a auditoria é efetuada por uma empresa Big4, o que demonstra certa qualidade das 

informações apresentadas e posteriores reflexos nos honorários. 

 

4.1 Análise dos Honorários de Auditoria e Estrutura do Conselho de Administração 

Em relação a análise descritiva dos honorários de auditoria, ressalta-se que somente 48 

empresas apresentaram gastam com serviços que não fossem referentes a auditoria das 

demonstrações contábeis.  

Apresentam-se na sequência os resultados das regressões (linear e logística) acerca da 

influência do conselho de administração nos honorários de serviços de auditoria e nos 

honorários dos serviços de não auditoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Tabela 1 - Influência da estrutura do conselho de administração nos honorários 

 

Honorários dos serviços de  

Auditoria 

Honorários dos Serviços de  

Não Auditoria 

Coeficientes Padr. Sig. Coeficientes Exp (Beta) Sig 

TamCA 0,124 0,092 0,454 1,574 0,335 

IndepCA 0,205 0,010* -0,011 0,989 0,347 

ExperCA -0,021 0,761 0,004 1,004 0,642 

Dual 0,096 0,140 1,479 4,389 0,134 

Tam 0,566 0,000 0,190 1,209 0,208 

Complex 0,007 0,914 -1,516 0,220 0,301 

Big4 0,178 0,006 2,189 8,928 0,010* 

Alavanc 0,061 0,349 1,814 6,133 0,101 

Prejuízo 0,083 0,196 -0,349 0,706 0,457 

Ano1 -0,020 0,786 -0,850 0,427 0,199 

Rodizio 0,062 0,410 0,344 1,411 0,738 

Setor -0,125 0,057 0,050 1,052 0,682 

NDGC -0,062 0,423 0,433 1,542 0,032 

R2 0,592 
R2 Nagelkerke 

0,305 ANOVA 
F 13,393 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

Salienta-se que todos os modelos foram testados quanto à normalidade dos resíduos, 

multicolinearidade, heterocedasticidade dos resíduos e autocorrelação serial, sendo que todos 

os pressupostos foram atendidos para realização das regressões. 

Verificou-se que o modelo de regressão linear múltipla proposto consegue explicar 

59% da variância dos honorários de serviços de auditoria. Verifica-se uma influência positiva 

da independência do conselho de administração nos honorários de auditoria, bem como uma 

influência negativa da independência nos honorários com serviços de não auditoria. Esse 

resultado confirma o exposto pela hipótese H1a de que há uma relação positiva entre a 

independência do conselho de administração com os honorários dos serviços de auditoria e 

uma relação negativa com os serviços de não auditoria. Esse resultado está em consonância 

com Carcello et al. (2002) e Abbott et al. (2003) pois a presença de membros independentes 

remete a melhores práticas de governança (devido a sua preocupação com reputação), além 

disso, são representantes dos acionistas, que buscam monitorar o conflito de interesses, 

buscando assim maior qualidade da auditoria, que incorre em gastos mais elevados. 

Em relação ao tamanho do conselho de administração, encontrou-se uma relação 

positiva com ambas as categorias de honorários, porém não significativa. Zaman et al. (2011) 

evidenciaram que em conselhos maiores ocorre uma troca de conhecimentos, maior 

monitoramento e controle e consequentemente maior desembolso com auditoria. Porém os 

gastos com não auditoria tendem a ser menores, porém essa tendência não foi confirmada na 

presente pesquisa. 

No que tange à análise da expertise do conselho de administração, identificou-se um 

relação negativa com os honorários de auditoria. Esse resultado é contrário ao identificado por 

Carcello et al. (2002) que parte da mesma justificativa da independência para justificar os 

elevados valores desembolsado a auditoria. Dessa forma, a hipótese H1c de que há uma 

relação positiva entre a expertise do conselho de administração com os honorários dos 



 

 

serviços de auditoria e uma relação negativa com os serviços de não auditoria não pode ser 

confirmada. 

Por fim analisou-se a dualidade das funções do CEO e presidente do conselho, 

identificando-se uma relação positiva para os honorários de auditoria, corroborando com 

Zaman et al. (2011). A razão de chance de a empresa pagar honorários de não auditoria é 

quatro vezes maior, quando a empresa tem a característica de dualidade, resultado que 

corrobora com Mitra e Hossain (2007). Collier e Gregory (1996) justificam que a dualidade 

representa uma menor qualidade e maior risco, tendo por consequência desembolsos maiores 

com honorários. Apesar dos resultados, remeterem a mesma tendência dos referidos estudos, a 

hipótese H1d não pode ser confirmada, visto que os resultados das regressões não foram 

significativos. 

Vale destacar ainda, que empresas auditadas por Big4 apresentam maiores gastos tanto 

com serviços de auditoria, quanto com serviços de não auditoria. Sendo que os honorários 

com serviços de não auditoria tem uma razão de chance de serem quase 9% maiores, quando a 

empresa for auditada por uma Big4. 

 

4.2 Análise dos Honorários de Auditoria e Estrutura do Comitê de Auditoria 

Nesta seção apresentam-se os resultados da influência do comitê de auditoria nos 

honorários de serviços de auditoria e nos honorários dos serviços de não auditoria. Vale 

ressaltar que primeiramente efetuou-se a regressão somente com a variável de existência de 

comitê de auditoria. E posteriormente efetuou-se a análise da influência das características do 

comitê de auditoria nos honorários. 

 
Tabela 2 - Influência da estrutura do comitê de auditoria nos honorários 

 

Honorários dos serviços de  

Auditoria 

Honorários dos Serviços de  

Não Auditoria 

Coeficientes Padr. Sig. Coeficientes Exp (Beta) Sig 

CAud 0,436 0,046 0,721 2,056 0,629 

TamCAud 0,025 0,858 -0,507 0,602 0,068 

IndepCAud -0,037 0,623 -1,585 0,205 0,166 

ExpCAud -0,303 0,151 1,098 2,999 0,453 

ParCAud -0,047 0,510 0,640 1,897 0,540 

Tam 0,595 0,000 0,234 1,263 0,101 

Complex 0,096 0,162 -1,224 0,294 0,407 

Big4 0,177 0,008 1,902 6,701 0,024 

Alavanc 0,056 0,399 2,464 11,754 0,029 

Prejuízo 0,071 0,267 -0,697 0,498 0,137 

Ano1 0,001 0,987 -0,615 0,541 0,363 

Rodizio 0,032 0,671 0,386 1,471 0,705 

Setor -0,129 0,040 0,043 1,044 0,704 

NDGC 0,020 0,774 0,281 1,324 0,100 

R2 0,584 
R2 Nagelkerke 

0,315 ANOVA 
F 11,911 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

Em relação há existência de um comitê de auditoria nas empresas, verificou-se sua 

relação com níveis maiores de honorários de auditoria. Este resultado apesar de não ser 

significativo, revela uma tendência apontada por Goodwin-Stewart e Kent (2006) em 

empresas australianas. Verifica-se que os resultados na literatura ainda são inconclusivos 



 

 

quanto a influência dos comitês de auditoria. O mesmo ocorre nos honorários com serviços de 

não auditoria que podem ser duas vezes maiores quando a empresa possuir um comitê de 

auditoria, resultado esse contrário a Zaman et al. (2011). Nesse sentido, não é possível 

confirmar a hipótese H2a. 

Acerca do tamanho dos comitês de auditoria, Zaman et al. (2011) apresenta a mesma 

tendência dos conselhos de administração, de uma relação positiva entre o tamanho do comitê 

de auditoria com os honorários dos serviços de auditoria e uma relação negativa com os 

serviços de não auditoria. Os honorários de auditoria tem uma razão de chance de serem 40% 

inferiores quando o comitê de auditoria for maior. Os resultados são convergentes com os 

autores, porém a hipótese H2b não pode ser confirmada devido aos níveis de estatísticos de 

significância. 

No que se refere a independência dos membros do comitê de auditoria, encontrou-se 

uma relação negativa para ambas as categorias de honorários, resultado condizente com 

Abbott et al. (2003), porém não suficiente para a confirmação da hipótese H2c. Em relação a 

expertise e participação dos membros do comitê de auditoria no conselho de administração, 

identificou-se uma influência negativa nos honorários de auditoria, resultado contrário ao 

esperado, o que permite refutar as hipóteses H2d e H2e. Identificou-se ainda que a expertise do 

comitê de auditoria reflete um aumento de três vezes nos honorários de não auditoria, o 

mesmo ocorre quando os membros do comitê de auditoria também participam do conselho de 

administração. 

 

4.3 Análise dos Honorários de Auditoria e Estrutura de Propriedade 

Nessa seção apresentam-se os resultados da influência da estrutura de propriedade nos 

honorários de serviços de auditoria e nos honorários dos serviços de não auditoria. 

 
Tabela 3 - Influência da estrutura de propriedade nos honorários 

 

Honorários dos serviços de  

Auditoria 

Honorários dos Serviços de  

Não Auditoria 

Coeficientes Padr. Sig. Coeficientes Exp (Beta) Sig 

AçõesMA -0,133 0,117 0,011 1,012 0,391 

AçõesAdm -0,093 0,155 -0,016 0,984 0,520 

Block -0,108 0,245 -0,026 0,975 0,111 

AçõesMAVoto -0,027 0,704 0,000 1,000 0,986 

ADR 0,142 0,053 0,170 1,185 0,758 

Tam 0,504 0,000 0,093 1,098 0,575 

Complex 0,039 0,544 -1,524 0,218 0,289 

Big4 0,184 0,005 1,926 6,862 0,020 

Alavanc 0,049 0,445 1,952 7,041 0,074 

Prejuízo 0,039 0,533 -0,512 0,599 0,274 

Ano1 -0,012 0,874 -0,493 0,611 0,442 

Rodizio 0,018 0,802 0,038 1,039 0,969 

Setor -0,104 0,088 0,037 1,038 0,733 

NDGC -0,074 0,338 0,199 1,220 0,320 

R2 0,610 
R2 Nagelkerke 

0,304 ANOVA 
F 13,319 

Sig. 0,000 

Fonte: dados da pesquisa (2017). 

 

Pela análise dos honorários de auditoria, identificou-se uma influência negativa do 

percentual de ações do maior acionista (totais e com direito a voto), das ações em posse dos 



 

 

administradores e conselheiros e da variável blockholders. A relação negativa das ações em 

posse de administradores foi identificada por Niemi (2005), porém somente para empresas 

estatais. Sendo assim as hipóteses H3a, H3c e H3e da presente pesquisa não foram confirmados. 

Em relação aos blockholders, Abbott et al. (2003) e Mitra e Hossain (2007) 

sinalizaram que quando a propriedade é concentrada, os custos com honorários tanto de 

auditoria quanto de não auditoria tendem a ser inferiores, visto tem-se maior monitoramento. 

Essa tendência foi identificada na presente pesquisa, porém não foi estatisticamente 

significativa, o que não permite validar a hipótese H3b. 

Por outro lado, a emissão de ADR’s pelas empresas eleva os valores dos honorários de 

auditoria e não auditoria, como sinônimo de boa governança, sendo esse resultado condizente 

com a hipótese H3d e com os resultados de Hallak e Silva (2012). Os autores salientam ainda 

de lançar-se em bolsas de valores de países desenvolvidos é um indicativo de boa governança, 

porém exige maiores gastos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo do presente estudo consistiu em identificar a influência dos mecanismos de 

governança corporativa nos honorários de serviços de auditoria e não auditoria das empresas 

brasileiras listadas na BM&FBovespa. Para tanto se realizou uma pesquisa analisando-se as 

características dos conselhos de administração, dos comitês de auditoria e da estrutura de 

propriedade, segregando em honorários de auditoria e honorários de serviços de não auditoria. 

Utilizou-se uma amostra composta por 135 empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa.  

Diante dos resultados apresentados, pode-se concluir que no presente cenário, a 

independência dos conselhos de administração é um dos fatores que impacta positivamente 

nos honorários dos serviços de auditoria e negativamente nos honorários de serviços de não 

auditoria, corroborando com o estudo de Carcello et al. (2002). Visto que a independência 

remete a melhores práticas de governança, monitoramento dos conflitos de interesse e maior 

qualidade da auditoria, que incorre em gastos mais elevados. Em relação a dualidade conclui-

se que há uma relação positiva com os honorários de auditoria, pois a dualidade representa 

uma menor qualidade e maior risco, tendo por consequência desembolsos maiores com 

honorários.  

Mediante a análise das características do comitê de auditoria verificou-se uma 

influência positiva da constituição de um comitê de auditoria sobre os honorários de auditoria 

e não auditoria. Em relação ao tamanho dos comitês de auditoria, identificou-se a tendência 

de Zaman et al. (2011) acerca de uma relação positiva para honorários de auditoria e uma 

relação negativa para honorários de não auditoria. Em relação a expertise e participação dos 

membros do comitê de auditoria no conselho de administração, e independência, verificou-se 

uma relação inversa com os honorários de auditoria. 

Acerca da análise da estrutura de propriedade, conclui-se que existe uma influência 

negativa da propriedade concentrada em blockholders sobre ambas as categorias de 

honorários de auditoria. Além disso, conclui-se que existe uma relação positiva entre emissão 

de ADR’s e serviços de auditoria, corroborando com Hallak e Silva (2012). 

Conclui-se ainda que empresas auditadas por Big4 apresentam maiores gastos tanto 

com serviços de auditoria, quanto com serviços de não auditoria, visto que essas empresas 

prezam pela maior qualidade dos serviços, consequentemente em valores despendidos com 

honorários maiores. 

Recomenda-se para futuras pesquisas, a utilização de outras variáveis para captar o 

efeito do comitê de auditoria, bem como de suas características. Além disso, sugere-se efetuar 

um estudo longitudinal, visto a grande carência de pesquisas desse caráter para avaliar os 

honorários de auditoria no cenário brasileiro. 
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