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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
O objetivo desse trabalho foi analisar qual é a relação entre a qualidade da evidenciação da 

mensuração a valor justo e os relatórios de auditoria emitidos nas demonstrações financeiras. Foram 

analisadas 280 empresas não financeiras listadas na B3. Para medir a qualidade dessa evidenciação, 

foi utilizado um índice de disclosure elaborado com base nas exigências de divulgação do CPC 46. 

Foram analisadas as demonstrações financeiras das empresas da amostra de 2013 a 2017, o que 

resultou em 1329 demonstrações válidas. Adicionalmente, também foram coletados dados sobre a 

opinião emitida pelo auditor e o tipo de firma de auditoria que analisou as companhias em cada ano 

– Big Four ou não. Posteriormente, os índices encontrados foram utilizados como variável dependente 

em um modelo com duas variáveis de interesse, opinião do auditor e tipo de empresa de auditoria 

contratada, e três variáveis de controle estabelecidas com base em estudos anteriores, tamanho, 

rentabilidade e endividamento O modelo de regressão com dados em painel mostrou uma associação 

positiva e significante entre a variável índice de disclosure e as variáveis tipo de empresa de auditoria, 

tamanho e endividamento, com um nível de significância de 90%, 99% e 90%, respectivamente. A 

variável opinião do auditor se mostrou negativamente associada ao índice de disclosure, com uma 

significância de 99%. Dessa forma, a hipótese do estudo foi validada e há relação entre a qualidade 

da evidenciação das informações acerca da mensuração a valor justo e o relatório de auditoria. 
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RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi analisar qual é a relação entre a qualidade da evidenciação da 

mensuração a valor justo e os relatórios de auditoria emitidos nas demonstrações financeiras. 

Foram analisadas 280 empresas não financeiras listadas na B3. Para medir a qualidade dessa 

evidenciação, foi utilizado um índice de disclosure elaborado com base nas exigências de 

divulgação do CPC 46. Foram analisadas as demonstrações financeiras das empresas da 

amostra de 2013 a 2017, o que resultou em 1329 demonstrações válidas. Adicionalmente, 

também foram coletados dados sobre a opinião emitida pelo auditor e o tipo de firma de 

auditoria que analisou as companhias em cada ano – Big Four ou não. Posteriormente, os 

índices encontrados foram utilizados como variável dependente em um modelo com duas 

variáveis de interesse, opinião do auditor e tipo de empresa de auditoria contratada, e três 

variáveis de controle estabelecidas com base em estudos anteriores, tamanho, rentabilidade e 

endividamento O modelo de regressão com dados em painel mostrou uma associação positiva 

e significante entre a variável índice de disclosure e as variáveis tipo de empresa de auditoria, 

tamanho e endividamento, com um nível de significância de 90%, 99% e 90%, respectivamente. 

A variável opinião do auditor se mostrou negativamente associada ao índice de disclosure, com 

uma significância de 99%. Dessa forma, a hipótese do estudo foi validada e há relação entre a 

qualidade da evidenciação das informações acerca da mensuração a valor justo e o relatório de 

auditoria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A medida que se torna mais fácil o acesso às informações contábeis e também o 

compartilhamento de informações, os usuários tornam-se mais exigentes, o que reflete em uma 

maior necessidade de uma divulgação de qualidade, capaz de retratar fidedignamente a situação 

das organizações e de auxiliar os usuários na tomada de decisão. 

No Brasil, o CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) tem auxiliado no processo 

de adequação às normas internacionais. Segundo a Estrutura Conceitual para Elaboração e 

Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (CPC 00), uma informação de qualidade é aquela 

útil aos seus usuários, sendo que ela se torna útil ao ser relevante e fidedigna, além de 

comparável, tempestiva, verificável e compreensível. 

Dantas, Zendersky, Santos e Niyama (2005) reforçam que a característica da utilidade 

só é adquirida quando as informações necessárias para uma interpretação adequada da situação 

da companhia estão contidas nas demonstrações financeiras.  

Nessa mesma linha de pensamento, alguns itens exigem uma maior atenção para garantir 

que informações relacionadas a eles possam ser observadas nas demonstrações financeiras, 

como é o caso das formas de mensuração utilizadas para ativos e passivos. É importante que os 

usuários tenham conhecimento acerca da subjetividade e discricionariedade presentes nesses 

itens. 

As discussões sobre as formas de mensuração ainda dividem pesquisadores, 

principalmente quanto à utilização do valor justo ou do custo histórico. É possível explorar essa 

discussão em trabalhos como Georgiou e Jack (2011), Laux e Leuz (2009) e Lustosa (2017). 

Segundo Georgiou e Jack (2011), o valor justo foi introduzido na contabilidade para que 

ele pudesse ser uma forma de mensuração capaz de permitir a atualização de valores 



 

 

registrados, principalmente em períodos de alta inflação. Atualmente, a IFRS 13 (IASB, 2011), 

acompanhada no Brasil pelo CPC 46 (CPC, 2012), é a norma responsável por padronizar e 

consolidar a aplicação do valor justo nas informações contábeis. 

Além de trazer informações sobre como essa forma de mensuração deve ser feita, a 

norma responsável pelo tema ainda traz uma série de exigências de evidenciação para que a 

informação que chega ao usuário possa ser a mais completa possível. Fornecer informações 

para auxiliar na tomada de decisões, segundo Niyama (1989), é o principal objetivo da 

contabilidade, o que exige que as demonstrações financeiras tenham a melhor qualidade 

possível, visto que elas são uma das únicas informações financeiras divulgadas aos usuários 

externos. 

Nessa mesma linha de pensamento, o valor justo levanta algumas preocupações em 

relação aos usuários externos, principalmente quanto à divulgação das hierarquias de valor 

justo. A IFRS 13 (IASB, 2011) estabelece que o valor justo seja classificado em três níveis, de 

acordo com as técnicas de avaliação utilizadas para mensuração. Assim, quanto maior o nível, 

maior a subjetividade.  

Com a utilização mandatória do valor justo por meio da IFRS 13 (IASB, 2011) e, no 

Brasil, do CPC 46 (CPC, 2012), torna-se importante estudar como as companhias tratam essa 

forma de mensuração em suas demonstrações financeiras.  

Kolev (2008) ressalta a preocupação acerca da verificabilidade de ativos e passivos de 

níveis 2 e 3, devido a dependência desses níveis dos critérios da administração. Chama atenção 

que, coincidentemente, uma das principais justificativas para emissão de parecer com 

modificação de opinião por parte do auditor seja por problemas na avaliação de itens 

patrimoniais e de resultado (Silva & Dantas, 2018). 

Não obstante, ao se considerar que a auditoria tem o objetivo de levar confiança ao 

usuário externo e auxiliar na melhoria da qualidade da informação contábil e que outros estudos 

também mostram a influência da auditoria no disclosure, como Murcia (2009), Mazzioni, 

Politelo, Moreira e Klann (2014), Gonçalves e Lopes (2014) e Legoria, Reichelt e Soileau 

(2017), espera-se que a mesma tenha a sensibilidade de influenciar no nível de evidenciação de 

informações relacionadas ao valor justo. 

Dessa forma, diante da necessidade de informações acerca do uso do valor justo no 

Brasil, assim como do nível de informação evidenciada aos usuários da informação contábil e 

seus determinantes, o presente estudo tem por objetivo analisar qual é a relação entre a 

qualidade da evidenciação da mensuração a valor justo e os relatórios de auditoria emitidos nas 

demonstrações financeiras. 

O estudo se justifica pela importância do tema, a IFRS 13 foi emitida em 2011 e o CPC 

46 começou a valer no Brasil em 2013, por isso, é importante não só discutir aspectos teóricos 

acerca dessa forma de mensuração, mas também estudar como ela está sendo aplicada pelos 

preparadores da informação contábil e divulgada aos usuários dessa informação, algo ainda não 

explorado no Brasil. 

Além disso, analisar o nível de evidenciação e de conformidade é útil para os 

normatizadores e reguladores responsáveis por estabelecer as normas e preocupados com a 

qualidade da informação contábil.  

Segundo Legoria et al. (2017), pouco se sabe sobre a relação entre a qualidade do 

disclosure e a qualidade da auditoria. Logo, a pesquisa também é relevante para investidores e 

acionistas, pois ajuda a entender como a auditoria pode influenciar nas informações divulgadas. 

 

 

 

 

 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Evidenciação das Informações Contábeis 

 

Ainda não se chegou a um consenso acerca de uma única teoria do disclosure ou 

evidenciação, Verrecchia (2001) afirma que na literatura não há um paradigma central ou noção 

convincente o suficiente para dar origem a pesquisas subsequentes, nenhuma teoria bem 

integrada.  

Ainda segundo Verrecchia (2001), a literatura sobre disclosure é dividida entre 

Contabilidade, Finanças e Economia, o que a faz possuir características das três áreas. Ainda 

assim, é possível dividir as pesquisas em contabilidade em três categorias de disclosure: 

baseado em associação, baseado em discricionariedade e baseado em eficiência. O Quadro 1 

evidencia melhor cada uma das categorias.  

 
Quadro 1 

Categorias das Pesquisas sobre Disclosure 

Categoria Características 

Disclosure Baseado em Associação 

(Associaton-based Disclosure) 

Estuda os efeitos do disclosure exógeno sobre a mudança 

agregada ou cumulativa nas ações dos investidores, 

principalmente por meio do comportamento do preço de 

equilíbrio dos ativos e volume de negociação. 

Disclosure Baseado em Discricionariedade 

(Dicretionary-based Disclosure) 

Trata o disclosure como algo endógeno, considerando os 

incentivos do gestor ou da companhia para evidenciar 

informações conhecidas por eles. 

Disclosure Baseado em Eficiência (Efficiency-

based Disclosure) 

Discute que combinações de disclosure são preferíveis na 

ausência de conhecimento a priori da informação. Examina 

escolhas de disclosure incondicionais, feitas geralmente no 

contexto do mercado de capitais em que as ações dos 

indivíduos, como agentes maximizadores de bem-estar, são 

endógenas. 

Fonte: Elaboração própria com base Verrecchia (2001).  

 

Dye (2001) concorda parcialmente com Verrecchia (2001), segundo ele, ainda não 

existe uma teoria acerca do disclosure obrigatório pois existem poucas publicações de pesquisas 

analíticas sobre os padrões contábeis. No entanto, o autor defende que existe uma teoria acerca 

do disclosure voluntário. Essa teoria seria então um caso especial da Teoria dos Jogos, com a 

premissa de que qualquer entidade que planeja evidenciar algo irá evidenciar a informação que 

for favorável para ela e não divulgará informações desfavoráveis.  

Assim, essa Teoria, ainda segundo Dye (2001), ajudaria a interpretar o silêncio ou a 

ausência de um disclosure completo.  

Saber qual seria o índice perfeito de disclosure capaz de elevar ao máximo as 

informações úteis aos usuários e não afetar o curso normal da organização ainda é questão de 

discussão, no entanto, ao se levar em consideração o disclosure obrigatório, quanto maior for a 

conformidade com os requerimentos legais e regulatórios, entende-se que melhor seria a 

qualidade do disclosure.  

A ideia é que, se os itens mínimos requeridos pelos reguladores forem cumpridos, os 

usuários terão acesso a informações consideradas relevantes por esses reguladores e essas 

informações serão úteis para formulação de interpretações e para a tomada de decisão.   

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Disclosure no Brasil e no Mundo 
 

As pesquisas sobre disclosure no Brasil envolvem várias áreas e abordam, 

principalmente, o nível de disclosure de diversos itens das demonstrações financeiras de 

empresas brasileiras. 

As pesquisas sobre o tema no Brasil ocorrem há décadas, em sua tese de doutorado, 

Niyama (1989) avaliou o nível de evidenciação de informações publicadas pelos agentes 

financeiros integrantes do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), criando um ranking das 

melhores e piores empresas. Seus resultados mostraram que o nível de evidenciação dessas 

empresas revelou-se insatisfatório e que, inclusive, algumas das empresas já vinham sendo 

penalizadas, o que serviu de alerta às autoridades responsáveis da necessidade de uma avaliação 

daquilo que é divulgado pelos agentes do SFH. 

Murcia (2009) também em sua tese de doutorado seguiu a linha do disclosure 

voluntário, ele objetivou identificar fatores que explicam o nível de disclosure voluntário de 

companhias abertas no Brasil. Foi composta uma métrica com 92 itens de caráter voluntário e 

divididos entre os grupos econômico, social e ambiental, além de informações relacionadas a 

instrumentos financeiros derivativos. Seus achados mostraram que há uma associação entre o 

nível de disclosure e o setor de atuação. Quanto aos modelos de regressão, as variáveis setor e 

origem de controle se mostraram significantes para todos eles; rentabilidade foi significante 

para o modelo econômico e de disclosure total; e endividamento e auditoria foram significantes 

somente no modelo econômico. 

Seguindo na mesma linha de determinantes de disclosure, Mazzioni et al. (2014) 

analisaram o nível de disclosure das informações relacionadas a redução ao valor recuperável 

de ativos. Foram testadas doze variáveis independentes em busca de determinantes, os 

resultados mostraram que o tipo de empresa de auditoria independente, Big Four ou não, e 

também a internacionalização são variáveis positivamente significantes. Outras variáveis, como 

tamanho, emissão de ações e origem de controle apresentaram coeficiente negativo, com 

significância. 

As pesquisas sobre disclosure também ocorrem há muito tempo no cenário 

internacional, em 1977 Chandra e Greenball discorreram sobre as mudanças que ocorreram nas 

exigências de disclosure na época, segundo eles, o que é publicado nos relatórios anuais atrai 

muita atenção pública e o FASB (Financial Accounting Standards Board), juntamente com 

outros órgãos, tinham interesse em uma tendência de aumento do disclosure nos relatórios 

corporativos. Mesmo assim, os estudos empíricos dos autores mostraram que, nos Estados 

Unidos, os gestores teriam uma certa relutância em divulgar algumas informações exigidas nas 

demonstrações financeiras devido a uma diferença de opinião entre gestores e investidores 

acerca do uso dos relatórios corporativos.  

Dunn e Mayhew (2004) trouxeram uma análise um pouco diferente das acima citadas. 

Seus achados indicaram que clientes selecionam auditores como parte de sua estratégia de 

disclosure, assim, a contratação de auditores especialistas em determinados segmentos da 

indústria mostram a intenção do cliente em produzir um disclosure melhorado. No entanto, seus 

achados somente se aplicam em ambientes não regulados.  

Legoria et al. (2017) exploraram a relação entre a qualidade do disclosure e a auditoria. 

Os resultados esperados eram de que as companhias apresentariam um melhor disclosure 

quando a auditoria responsável fosse de alta qualidade e com especialização na área auditada. 

Os achados confirmaram o esperado, o que mostra que a auditoria pode influenciar no que é 

divulgado pelas empresas e em como as informações são divulgadas.  

Pode-se perceber que os campos de pesquisas relacionados ao disclosure de informações 

são extensos e tendem a aumentar ainda mais. Mesmo com tantas pesquisas sobre o tema, nota-



 

 

se, segundo Legoria et al. (2017), que pouco se sabe sobre a relação entre qualidade do 

disclosure e qualidade da auditoria, o que instiga o presente estudo.  

 

2.4 Qualidade da Informação Contábil e Qualidade da Auditoria 

 

Smieliauskas e Smith (1990) reforçam que é um dever social do auditor levar confiança 

aos usuários externos. Para cumprir esse dever social, é de suma importância que o trabalho da 

auditoria seja de qualidade. 

No entanto, segundo Manita (2009), o processo de auditoria não é uniforme, o que o 

torna complexo e dificilmente observável por terceiros, dificultando a percepção do que seria 

uma auditoria de qualidade. 

Dantas (2012) afirma que não há um consenso sobre a definição de proxies que devem 

ser usadas como medidas para a qualidade da auditoria, ainda assim, é possível afirmar que ela 

deve ser associada com a qualidade das demonstrações contábeis de forma que informações 

distorcidas seriam corrigidas pela ação dos auditores. Assim, supõe-se que mensurar a 

qualidade da informação contábil também reflete na mensuração da qualidade da auditoria.  

Os auditores devem trabalhar na identificação de manipulações que possam interferir na 

situação econômico-financeira das organizações, assim como obter conhecimento acerca da 

entidade e seu ambiente. Mesmo que o usuário tenha pouco acesso às informações da 

companhia, além das demonstrações financeiras, pressupõe-se que o auditor teve acesso a 

diversos documentos e processos capazes de torná-lo apto a emitir uma opinião para garantir a 

transparência das informações divulgadas.  

Para Legoria et al. (2017) a relação entre qualidade de disclosure e qualidade da 

auditoria ainda é pouco conhecida. Os achados dos autores mostraram que o tipo de auditoria 

contratada pode influenciar na forma como as informações são evidenciadas. Nessa mesma 

linha de pensamento, Mazzioni et al. (2014) e Oliveira et al. (2017) mostraram que há uma 

maior conformidade às exigências de divulgação se as entidades são auditadas por Big Four. 

A não evidenciação de itens obrigatórios nas demonstrações levanta dúvidas acerca da 

conformidade desses itens. Essa omissão sugere que, ao optar pela não divulgação de 

determinadas informações, mesmo elas sendo obrigatórias segundo as normas vigentes, a 

administração pode estar sendo incentivada a gerenciar ou manipular dados.  

Assim, espera-se que, caso haja alguma evidência apropriada e suficiente, ela estará 

exposta no relatório de auditoria e impactará na opinião do auditor, o que garante que os 

usuários estejam cientes que existem problemas relacionados a determinados assuntos.  

As International Auditing Standards, por meio da ISA 705, orientam que a opinião 

modificada deve ser emitida quando as evidências de auditoria revelarem que existem 

distorções relevantes nas demonstrações ou quando o auditor não conseguir obter evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para opinar sobre as distorções. A modificação de opinião 

assume três formas: opinião com ressalva, opinião adversa ou abstenção de opinião.  

A primeira forma é utilizada quando existem distorções relevantes ou quando não se 

obteve evidência de auditoria apropriada e suficiente. A segunda é utilizada quando existem 

distorções relevantes de forma generalizada e a última quando não há possibilidade de obtenção 

de evidência apropriada e suficiente, também com efeitos generalizados.  

 

2.5 Mensuração a Valor Justo  
 

A IFRS 13 (IASB, 2011) define valor justo como o valor recebido ou transferido em 

uma transação não forçada entre participantes do mercado, ou seja, de forma que nenhum dos 

lados se beneficie mais que o outro. Iudícibus e Martins (2007) simplificam essa definição 



 

 

afirmando que valor justo é um montante pelo qual um item pode ser transacionado entre 

participantes dispostos e conhecedores do assunto, em uma transação sem favorecimento. 

Inicialmente, o valor justo surgiu como uma possível solução para os problemas 

observados no custo histórico na década de 1970, principalmente devido as altas inflações e 

crises enfrentadas na época (Georgiou & Jack, 2011). 

A partir daí o valor justo começou a aparecer em algumas normas e publicações, até ser 

efetivamente adotado com uma forma de mensuração de ativos e passivos.  O Quadro 2 sintetiza 

essa história.  

 
Quadro 2 

Linha do Tempo do Valor Justo 

Ano Acontecimento 

1970 
O uso do custo histórico foi colocado em dúvida quando os padronizadores foram confrontados com 

os desafios da elaboração de demonstrações contábeis em períodos de alta inflação. 

1977 IASC incluiu o conceito de valor justo pela primeira vez nos drafts da IAS 17- Accounting for Leases. 

1980 

Savings-and-Loans Crisis (EUA) deixou exposta as deficiências do uso do custo histórico nas 

demonstrações e a SEC pede ao FASB que desenvolva um padrão de mensuração para títulos de 

dívida abordando valor de mercado e não custo amortizado. 

1997 IASC defende em seu Discussion Paper o uso do valor justo nos instrumentos financeiros. 

2000 
Adoção da SFAC nº 7- um marco conceitual na introdução do valor justo como base de mensuração 

para itens não financeiros. 

2001 Passa a valer a IAS 39- consolidação dos princípios do IASB a respeito do valor justo. 

2003 
IASB revisa IAS 39 e introduz a opção de valor justo para designar qualquer instrumento financeiro 

como mensurável a valor justo por meio de ganhos e perdas. 

2005 
Início da elaboração de uma norma única, parte do projeto do IASB e do FASB para convergência das 

normas. 

2007 
Passa a valer a SFAS 157, que unificou os fundamentos conceituais sobre valor justo até então 

espalhados em pronunciamentos do FASB. 

2007 A Lei 11.638/07 introduz o conceito de valor de mercado no Brasil. 

2008 

Crise do Subprime - Bancos e Instituições tiveram que reconhecer perdas bilionárias para ajustar o 

valor de títulos negociáveis vinculados às hipotecas subprimes. O governo americano exige que a 

SEC conduza um estudo para avaliar a SFAS 157 e até mesmo suspendê-la. 

2009 

FASB emite FSP 157-4, que reafirma a SFAS 157, mas acrescenta uma seção que caracteriza o que é 

um mercado anormal e irregular e permite que o valor justo, nesses casos, fosse apurado com técnicas 

de avaliação como se o mercado não existisse. 

2011 Emissão da IFRS 13- Norma produzida por meio da união do FASB e IASB. 

2012 Publicação do CPC 46- Aplicação da IFRS 13 no Brasil (obrigatório a partir de 2013). 

Fonte: Elaboração própria com base em Hitz (2007); Georgiou e Jack (2011); Lustosa (2017); Marques, Niyama, 

Souza e Schultz (2017). 

 

O valor justo, conforme sintetizado no Quadro 2, surgiu como uma proposta quando o 

custo histórico já não se mostrava tão apropriado. Atualmente, já existem normas formalizando 

a utilização do valor justo como forma de mensuração para ativos e passivos – a IFRS 13 e o 

CPC 46, no Brasil. 

De acordo com a IFRS 13 (IASB, 2011) e consequentemente o CPC 46 (CPC, 2012), a 

mensuração a valor justo utiliza uma hierarquia que, segundo Magnan, Menini e Parbonetti 

(2015), reflete o julgamento ou subjetividade presente na mesma.  

Mendes (2014) enfatiza que o objetivo da hierarquia do valor justo é orientar os usuários 

em relação aos inputs utilizados e a confiabilidade dos mesmos. Dessa forma, o nível de 

mensuração em que o ativo ou passivo é classificado baseia-se na disponibilidade de 

informação e na significância para a mensuração a valor justo em sua totalidade.  



 

 

Para definir o nível da hierarquia do valor justo, segundo a SFAS 157 (FASB, 2006), é 

necessário classificar os inputs em observáveis ou não observáveis. O primeiro refere-se às 

entradas obtidas no mercado e às premissas assumidas pelos participantes, o segundo refere-se 

aos dados assumidos pela entidade que reporta as informações e que ainda serão assumidos 

pelos participantes do mercado. Inputs observáveis garantem mais consistência e 

comparabilidade aos dados, devendo ser priorizados pela entidade.  

Assim, os inputs, de acordo com seus graus de observância, são classificados em uma 

hierarquia de três níveis, segundo a SFAS 157 (FASB, 2006), IFRS 13 (IASB, 2011) e as 

principais normas vigentes.  

 O nível 1 compreende inputs com preços cotados no mercado ativo para ativos ou 

passivos idênticos aos que a entidade possui, aos quais a entidade tenha acesso na data da 

mensuração. Neste caso, um mercado ativo é definido como um mercado em que as transações 

ocorrem com frequência e volume suficientes para forneceram informações sobre o valor justo.  

No nível 2 estão contidas as informações observáveis, seja direta ou indiretamente, mas 

não incluídas no nível 1, ou seja, sem a presença de mercado ativo, o que faz com que o valor 

justo seja estabelecido com base em mercados similares.  

O nível 3 compreende as informações que não possuem inputs observáveis, devendo ser 

mensurado com base em modelos. No entanto, mesmo com pouca ou quase nenhuma atividade 

no mercado, é necessária a utilização de modelos que sejam capazes de capturar a perspectiva 

de um participante do mercado que possui o ativo ou passivo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 População e Dados da Pesquisa 

 

A população desta pesquisa é composta por todas as empresas não financeiras listadas 

na bolsa de valores oficial do Brasil, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.  

A escolha por empresas não financeiras se dá pelo fato de que as empresas financeiras 

possuem características próprias que não permitem sua comparação com empresas de setores 

não financeiros. Segundo Murcia (2009), bancos, empresas de seguro e outras do setor 

financeiro possuem particularidades e características, como total das vendas e endividamentos, 

que as tornam diferentes das empresas não financeiras, impossibilitando a comparabilidade 

entre as mesmas. 

Com o auxílio da Economática, foi possível obter uma lista das empresas não financeiras 

que operam na B3, os dados foram extraídos em abril de 2018 e totalizaram 280 companhias, 

que foram selecionadas como amostra. 

Assim, as demonstrações financeiras das empresas presentes na amostra foram extraídas 

do sítio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na internet. Foram analisadas as 

demonstrações de 2013, ano em que o CPC 46 entrou em vigor, até 2017. Em tese, 1400 

demonstrações seriam analisadas, no entanto, nem todas as demonstrações estavam disponíveis 

no sítio da CVM. Assim, das 1400 demonstrações, 1329 foram utilizadas para prosseguimento 

deste estudo. 

 

3.2 Desenvolvimento da Hipótese de Pesquisa 

 

Conforme apresentado anteriormente, a mensuração a valor justo não é tão simples, em 

alguns casos, o valor do ativo ou do passivo não é facilmente observável no mercado, o que 

exige que outras técnicas sejam aplicadas para mensuração desse valor. Assim, a Fair Value 

Measurement (FVA), ou Mensuração a Valor Justo, compreende três bases de mensuração que 



 

 

refletem o nível de julgamento (subjetividade) dos insumos utilizados para determinar esse 

valor justo (Magnan et al., 2015).  

Kolev (2008) reforça que existem ainda algumas preocupações acerca da 

verificabilidade de itens avaliados com base nos níveis 2 e 3, pois estes dependem de critérios 

da administração.  

Mesmo com as exigências de divulgação de informações detalhadas sobre a mensuração 

a valor justo, os usuários podem não ter total acesso ao modo com que a administração realizou 

essa mensuração, conforme Niyama (1989) as demonstrações financeiras são uma das únicas 

informações disponíveis para o usuário externo. Dessa forma, uma segunda alternativa para 

melhorar a confiança dos usuários naquilo que foi evidenciado é o relatório de auditoria.  

Segundo Mendes (2014), é dever do auditor investigar sobre a gestão e comprovação 

adequada de respostas, assim como avaliar a intenção da administração para a utilização da 

FVA, pois sua natureza dá origem a diversas estimativas contábeis. Assim, é responsabilidade 

do auditor avaliar quão razoáveis essas estimativas são.   

Ainda segundo Mendes (2014), quanto mais complexa for a mensuração a valor justo, 

maior o risco de distorção relevante. Ao levar em consideração essa afirmação e os possíveis 

incentivos da administração em não divulgar dados acerca da FVA, espera-se que o auditor 

consiga avaliar todas as estimativas utilizadas para essa mensuração, mesmo que elas não 

estejam divulgadas em nota explicativa, e que isso possa refletir no relatório de auditoria.  

Dessa forma, a hipótese do estudo é apresentada a seguir: 

Há relação entre a qualidade da evidenciação das informações acerca da mensuração a 

valor justo e o relatório de auditoria.  

Para Murcia (2009), os auditores tendem a influenciar seus clientes a evidenciar mais 

pois incorrem em custos na assinatura de novos contratos, principalmente se forem empresas 

internacionais de grande porte, por possuírem maior risco de litígio que empresas menores.  

Dessa forma, a primeira hipótese operacional do estudo é apresentada a seguir:  

H1: Companhias auditadas por empresas de auditoria com melhores reputações (Big 

Four) apresentam melhor qualidade na evidenciação da mensuração a valor justo.  

Para captar a reputação das empresas de auditoria, considerou-se que as empresas 

internacionais de grande porte e que fazem parte das Big Four (KPMG, 

PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu e EY) seriam aquelas com melhores 

reputações.  

Ao se pensar também na importância da demonstração financeira para a tomada de 

decisões e da auditoria como um validador das informações que não são completamente 

divulgadas, a segunda hipótese operacional do estudo é apresentada a seguir: 

H2 Companhias com relatório de auditoria com opinião modificada apresentam pior 

qualidade de evidenciação da mensuração a valor justo. 

As demonstrações financeiras são uma das únicas informações disponíveis para o 

usuário (NIYAMA, 1989), logo, o parecer do auditor tem um papel importante, pois ele foi 

emitido com base em uma série de evidências que não são divulgadas.  

Quando os preparadores escolhem não evidenciar itens obrigatórios, dúvidas surgem 

acerca da conformidade desses itens. Essa omissão pode sugerir que a administração está sendo 

incentivada a gerenciar ou manipular dados.  

Espera-se que a presença de distorção ou manipulação influencie no trabalho de 

auditoria e se reflita no tipo de opinião emitida pelo auditor. Assim, se o relatório de auditoria 

apresenta uma opinião modificada, maiores seriam as possibilidades de distorções e, 

consequentemente, de que o índice de disclosure seja menor.  

As companhias não gostariam de divulgar suas técnicas e estratégias de mensuração a 

fim de garantir o sigilo dessas métricas e não deixar exposta qualquer tentativa de 

gerenciamento de resultados, visto que, quanto maior a subjetividade da mensuração, maiores 



 

 

as lacunas passíveis de gerenciamento. Na ausência de evidenciação dessas métricas, somente 

o auditor teria acesso a informações que atestariam, ou não, a adequação da mensuração.  

Com base nessa ideia, a hipótese H2 buscar investigar se um relatório com opinião 

modificada possui alguma relação com o disclosure, ou seja, se os preparadores têm alguma 

tendência a divulgar menos quando existe alguma distorção relevante. Dessa forma, 

informações pouco ou não divulgadas geram suspeitas de que há algum problema na sua forma 

de mensuração ou no tratamento da informação. 

Além disso, segundo Silva e Dantas (2018), um dos principais motivos para os auditores 

emitirem pareceres com modificação de opinião é decorrente de problemas na avaliação de 

itens patrimoniais e de resultado. Ao se considerar que a mensuração a valor justo está 

diretamente relacionada a avaliação de ativos e passivos, espera-se uma relação significante 

entre os relatórios com opinião modificada e o índice de disclosure. 

 

3.3 Elaboração da Pesquisa 

 

Para identificar o nível de disclosure dos itens mensurados a valor justo foi elaborado 

um índice composto por perguntas em que para cada resposta “sim” é atribuído um ponto e a 

nota obtida pela companhia é apurada pela divisão entre a soma de pontos obtidos e a pontuação 

total possível. Esse método também é utilizado em vários outros estudos, como Murcia (2009), 

Gonçalves e Lopes (2014) e Fonteles et al. (2014). 

A seleção de perguntas para compor o índice foi feita com base na norma acerca da 

mensuração a valor justo vigente no Brasil – o CPC 46 (CPC, 2012). O Quadro 3 apresenta as 

perguntas utilizadas. 

 
Quadro 3 

Perguntas a serem respondidas 

Item Pergunta Fonte (CPC 46) 

1 Foram divulgadas as razões para mensuração a valor justo? item 93 a 

2 As mensurações a valor justo foram classificadas de acordo com seus níveis 

(1,2 ou 3)? 

item 93 b 

3 Foram divulgadas informações acerca da transferência de níveis (valores, 

razões e política da entidade para determinar quando se considera que 

ocorreram essas transferências) para ativos e passivos mantidos ao final do 

período que sejam mensurados de forma recorrente? 

item 93 c 

4 Foram divulgadas a descrição das técnicas de avaliação e as informações 

(inputs) utilizadas na mensuração do valor justo de itens classificados no nível 

2 e no nível 3 da hierarquia de valor justo? 

item 93 d 

5 Para itens classificados no nível 3 da hierarquia de valor justo, foi divulgada 

uma conciliação dos saldos iniciais com os saldos finais, mostrando mudanças 

relacionadas a ganhos ou perdas totais; compra, venda, emissão ou 

liquidação; e valores para transferência de níveis? 

item 93 e 

6 Para itens classificados no nível 3, foi divulgada uma descrição dos processos 

de avaliação utilizados pela entidade? 

item 93 g 

7 Foram divulgados itens não obrigatórios, mas que tornam a informação mais 

transparente e auxiliam o usuário da informação na tomada de decisões? 

Disclosure voluntário 

Fonte: Elaboração Própria com base no CPC 46. 

 

As perguntas apresentadas no Quadro 3 foram respondidas com base nas informações 

evidenciadas nas demonstrações financeiras das companhias. 

Assim, para cada item levantado foi atribuído um ponto para questões respondidas de 

forma afirmativa e zero para as respondidas de forma negativa. Ao final, os pontos obtidos pela 

companhia foram divididos pelo total de pontos possíveis, logo, quanto maior for a pontuação 



 

 

da companhia, melhor será o atendimento aos requisitos do CPC 46 e, consequentemente, 

melhor será a qualidade da evidenciação. 

O score total do índice de disclosure de valor justo de uma companhia é apresentado na 

Equação 1. 

 

𝐷. 𝐹𝑉𝐴𝑖 =
∑ 𝑑𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑚
 (1) 

 

Em que D.FVAi  é o índice de disclosure total de cada empresa  i em determinado ano; 

di = 0 ou 1, di = 1 se o item for evidenciado e di = 0 se o item não for evidenciado; m = número 

máximo de itens aplicáveis que uma companhia pode evidenciar.  

Além de analisar a evidenciação de informações nas demonstrações financeiras, também 

foram coletadas informações sobre o tipo de empresa que auditou a companhia naquele ano e 

o tipo de relatório de auditoria emitido.  

Para analisar os efeitos do índice de disclosure nos relatórios de auditoria, foi elaborado 

um modelo de regressão com uso de outras variáveis que também foram determinantes do 

índice de disclosure na literatura. O Quadro 4 apresenta essas variáveis e seus sinais esperados, 

com base em estudos anteriores. 

 
Quadro 4 

Descrição do Modelo 

Variável Identificação Descrição 
Sinal  

esperado 
Fonte 

Variável Dependente 

D.FVAi,t 
Índice de 

Disclosure 

Índice elaborado com base na 

norma vigente. 
- - 

Variáveis Independentes 

Auditi,t 
Opinião do 

Auditor 

Variável binária. Assume 0, se o 

relatório apresenta opinião sem 

modificação, ou 1, caso o 

relatório do período foi com 

ressalva, opinião adversa ou 

abstenção de opinião 

(-) - 

Big4i,t 

Tipo de 

Empresa de 

Auditoria 

Variável binária. Assume 0, se a 

empresa de auditoria contratada 

não é uma Big Four, ou 1, caso 

seja. 

(+) 
Murcia (2009); Mazzioni et al. 

(2014). 

Tami,t Tamanho 
Logaritmo do ativo total da 

companhia. 
(+) 

Gonçalves e Lopes (2014); 

Fonteles et al. (2014); Mazzioni 

et al. (2014). 

Renti,t Rentabilidade 
Lucro líquido do exercício 

sobre o patrimônio líquido. 
(+) 

Murcia (2009); Fonteles et al. 

(2014); Mazzioni et al. (2014). 

Endivi,t Endividamento 
Passivo oneroso sobre o ativo 

total. 
(+) Murcia (2009); 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Mesmo com os sinais esperados pela literatura, vale frisar que não foram encontrados 

estudos que analisassem o índice de disclosure da mensuração a valor justo, os estudos 

utilizados como base analisaram o nível de evidenciação de outros itens. 

Murcia (2009) analisou o disclosure voluntário de informações econômicas, ambientais 

e sociais. Fonteles et al. (2014) estudaram a evidenciação de provisões e contingências. 

Mazzioni et al. (2014) analisaram a divulgação de informações relacionadas a redução ao valor 

recuperável de ativos. Gonçalves e Lopes (2014) analisaram a evidenciação de ativos 

biológicos.  



 

 

Ainda assim, espera-se que os resultados obtidos por outros autores sirvam como ponto 

de partida para uma análise dos determinantes do disclosure da mensuração a valor justo. Dessa 

forma, a Equação 2 apresenta o modelo a ser utilizado neste estudo.  

 

𝐷. 𝐹𝑉𝐴𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐵𝑖𝑔4𝑖,𝑡 +  𝛽3𝑇𝑎𝑚𝑖,𝑡  + 𝛽4𝑅𝑒𝑛𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐸𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖,𝑡 + 𝜀  (2) 

 

3.4 Testes dos Pressupostos da Regressão 

 

Para identificar se a estimação do modelo deveria ser com estimadores para dados 

agrupados (pooling), estimadores de efeitos fixos ou de efeitos aleatórios foram feitos alguns 

testes. As análises foram feitas em 6 etapas, com base no que é indicado em Gujarati e Porter 

(2011). 

Na etapa 1 a regressão foi rodada com dados em painel com efeito pooling (agrupado); 

na etapa 2 rodou-se novamente a regressão, agora com efeitos fixos; a etapa 3 consistiu em 

aplicar o Teste de Chow para saber se o modelo seria com efeito pooling (H0) ou fixo (H1); na 

etapa 4 mais uma vez a regressão foi testada, dessa vez com efeito aleatório; na etapa 5 foi feito 

o Teste LM de Breusch-Pagan, para saber se o modelo seria com efeito pooling (H0) ou 

aleatório (H1); por fim, na etapa 6 foi realizado o Teste de Hausman, para saber se o efeito seria 

aleatório (H0) ou fixo (H1). Os testes sugeriram que o estimador de efeitos fixos é o mais 

adequado para o modelo.  

Para testar a estacionariedade da série, foram realizados os testes Im, Pesaran e Shin 

(I.P.S.), ADF – Fisher e PP – Fisher. Os testes revelaram que a hipótese nula da existência de 

raiz unitária é rejeitada para todas as variáveis, com exceção da variável índice de disclosure. 

Como a variável índice de disclosure é relativizada, ou seja, possui um valor máximo e um 

valor mínimo, que varia de 0 a 1, esse resultado não compromete a viabilidade do modelo. Os 

testes não foram aplicados nas variáveis tipo de empresa de auditoria e opinião do auditor por 

elas serem binárias.    

Quanto à normalidade dos resíduos, para testar se os resíduos do modelo possuem 

distribuição aproximadamente normal foi realizado o teste de Jarque-Bera, a hipótese nula 

desse teste é que os resíduos são normalmente distribuídos. Vale frisar que, caso a hipótese nula 

de normalidade seja rejeitada, o Teorema do Limite Central defende que as estatísticas de teste 

serão assintoticamente apropriadas. Assim, segundo Gujarati e Porter (2011), os procedimentos 

usuais de teste serão válidos em grandes amostras. 

O teste de Jarque-Bera apresentou um valor-p muito próximo de zero, o que indica que 

os erros não apresentam distribuição normal. Neste caso, a análise continua com base no 

Teorema do Limite Central. 

Para analisar a colinearidade das variáveis, foi feita uma matriz de correlação. Neste 

caso, devido à ausência de normalidade dos resíduos, utilizou-se uma medida alternativa não 

paramétrica para estimar a correlação – o teste de Rho de Spearman (Cappellesso, 2017). 

Os valores de correlação não foram altos, o maior valor encontrado foi 0,50, o que 

minimiza a presença de multicolinearidade. Gujarati e Porter (2011) definem que uma 

correlação acima de 0,80 entre as variáveis independentes aumentaria os riscos de um problema 

relacionado a multicolinearidade. 

Para reforçar esses resultados, realizou-se a estatística Fator de Inflação da Variância 

(FIV). Cappellesso (2017) afirma que o teste FIV verifica se a correlação entre as variáveis 

explicativas do modelo é fortemente relacionada, assim, se o FIV for maior que 10 é possível 

constatar problemas de multicolinearidade., o maior valor apresentado foi 1,31. 

Para que problemas de heterocedasticidade e autocorrelação não influenciassem na 

análise, optou-se por rodar o modelo utilizando o estimador de SUR (Seemingly Unrelated 

Regression). 



 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para atender seu objetivo, este estudo foi dividido em duas etapas. Em primeiro lugar, 

foram analisados os índices de disclosure das 280 empresas não financeiras de capital aberto 

que fazem parte da amostra. Para a segunda etapa, esse índice foi utilizado como variável 

dependente em um modelo cujas variáveis independentes são possíveis determinantes de 

disclosure encontrados na literatura, além de duas variáveis de interesse – opinião do auditor e 

tipo de empresa de auditoria.  

Para rodar o modelo, foi utilizado o programa estatístico Eviews 9. O modelo de 

regressão foi rodado com dados em painel, com o estimador de efeitos fixos cross section e 

com o método SUR.  

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos na regressão estimada com base na Equação 2. 

 
Tabela 1 

Resultado do modelo de regressão 

Variável dependente: Índice de Disclosure (D.FVA) 

Observações: 1325 

Período: 2013-2017 

Variáveis explicativas Estimador: Fixo Cross Section SUR 

Constante 
Coef. -0,4894 

p-value 0,0100 

Audit 
Coef. -0,0301 

p-value 0,0004 

Big4 
Coef. 0,0293 

p-value 0,0867 

Tam 
Coef. 0,1647 

p-value 0,0000 

Rent 
Coef. -0,0001 

p-value 0,4233 

Endiv 
Coef. 0,0050 

p-value 0,0220 

R² 0,8960 

R² ajustado 0,8678 

Durbin-Watson 1,4762 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados obtidos. 

 

A regressão apresentou um poder explicativo (R2) de 89%. Granger e Newbold (1974) 

afirmam que R² muito altos combinados a estatísticas d de Durbin-Watson com probabilidade 

de tendência a zero podem indicar regressões espúrias. Para mitigar dúvidas acerca desse risco, 

é possível analisar a estatística d de Durbin-Watson e o R² apresentado no modelo. Como o d 

apresentado foi 1,48, as incertezas a respeito da regressão espúria se tornam menores, visto que 

esse valor não tende a zero.  

Quanto as variáveis, pode-se perceber que as variáveis opinião do auditor (Audit), tipo 

de empresa de auditoria (Big4), tamanho (Tam) e endividamento (Endiv) foram significantes. 

As variáveis opinião do auditor e tamanho com um nível de significância de 99% e as variáveis 

tipo de empresa de auditoria e endividamento com 90%.  

Os resultados corroboram com H1 e H2, as variáveis Audit e Big4 foram significantes. 

Assim, companhias auditadas por empresas de auditoria com melhores reputações (Big Four) 

apresentam melhor qualidade de evidenciação da mensuração a valor justo. Este resultado 

também foi encontrado quando se trata do disclosure voluntário de informações econômicas, 



 

 

ambientais e sociais (MURCIA, 2009) e da evidenciação da redução ao valor recuperável de 

ativos (MAZZIONI et al., 2014). No entanto, quando se trata de ativos biológicos, o tipo de 

empresa de auditoria não é fator significante para melhorar o nível de evidenciação 

(GONÇALVES; LOPES, 2014).  

Não obstante, companhias com relatório de auditoria com opinião modificada 

apresentam pior qualidade de evidenciação da mensuração a valor justo. Dessa forma, quando 

há opinião modificada, seja por distorção relevante ou falta de evidência apropriada e suficiente, 

esses possíveis problemas também podem reduzir o nível de evidenciação. 

Interessante notar que em Silva e Dantas (2018) problemas relacionados a avaliação de 

itens patrimoniais e de resultado foram as justificativas mais comuns para modificação de 

opinião. Um dos principais riscos da mensuração a valor justo é a subjetividade presente na 

avaliação de ativos e passivos, principalmente os avaliados a nível 2 e 3 (KOLEV, 2008).  

Adicionalmente, tamanho e endividamento se mostraram variáveis estatisticamente 

significantes, assim, elas influenciaram positivamente a variável índice de disclosure.  

O tamanho das empresas também se mostrou significante em estudos como os de 

Gonçalves e Lopes (2014) e Fonteles et al. (2014), sendo eles voltados a analisar a evidenciação 

de ativos biológicos e provisões e contingências, respectivamente. O resultado não corrobora 

com Mazzioni et al. (2014), seus achados indicaram que há uma relação negativa e significante 

entre o tamanho e a evidenciação de informações relacionadas a redução ao valor recuperável 

de ativos. 

Quanto ao endividamento, apesar da variável ser utilizada como possível determinante 

do índice de disclosure em estudos, como Mazzioni et al. (2014) e Fonteles et al. (2014), ela 

não havia retornado dados significantes. No entanto, segundo os dados da regressão utilizada, 

endividamento influencia positivamente o índice de disclosure de informações mensuradas a 

valor justo. Esta variável também se mostrou positivamente significante em Murcia (2009), no 

que diz respeito ao disclosure voluntário de informações econômicas, ambientais e sociais. 

Para verificar a robustez dos resultados obtidos, optou-se por executar um modelo com 

regressão quantílica. Este modelo foi introduzido por Koenker e Basset Jr. em 1978, segundo 

eles, essa técnica possui propriedades promissoras de robustez, se comparada ao modelo linear 

geral. 

Duarte, Girão e Paulo (2017) reforçam que a regressão quantílica se mostra uma solução 

adequada para dados heterogêneos por ser pouco sensível a outliers e não necessitar do teste de 

homocedasticidade. Além disso, por ser um método semi-paramétrico, o pressuposto da 

normalidade não é utilizado para sua fundamentação. 

Assim, a o modelo de regressão apresentado na Equação 2 foi executado com quantis 

iguais a 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; e 0,90. Dessa forma, torna-se possível avaliar o efeito das 

variáveis independentes em empresas com muito baixo, baixo, mediano, alto e muito alto índice 

de disclosure de informações relacionadas ao valor justo de ativos e passivos.  

Os resultados da regressão quantílica mostraram que a maioria das variáveis e os sinais 

obtidos em todos os quantis foram semelhantes aos resultados obtidos no modelo de regressão 

pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). 

Assim, com exceção da variável Audit, que se mostrou significante apenas no quantil 

0,90, mas apresentou o mesmo sinal da regressão MQO na maioria dos quantis, as variáveis 

Big4, Tam e Endiv foram estatisticamente significantes na grande maioria dos quantis.  

Em resumo, os resultados obtidos são robustos ao utilizar a regressão quantílica, um 

método semi-paramétrico. Logo, os resultados se apresentaram consistentes mesmo com a 

heterogeneidade das empresas e a ausência de normalidade presentes na amostra. 

 

 

 



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na relação entre o papel do auditor e a mensuração a valor justo, o objetivo 

da pesquisa foi analisar qual é a relação entre a qualidade da evidenciação da mensuração a 

valor justo e os relatórios de auditoria emitidos nas demonstrações financeiras.  

Para atender ao objetivo do estudo, foi preciso realizá-lo em duas etapas, a fim de 

relacionar o disclosure das informações sobre mensuração a valor justo e os relatórios de 

auditoria.  

A primeira etapa consistiu em medir a qualidade da evidenciação das informações. Para 

isso, foi utilizado um índice de disclosure com base nas exigências de divulgação do CPC 46, 

quanto maior o valor do índice, que varia de 0 a 1, melhor a qualidade do disclosure. Nesta 

etapa foram analisadas as demonstrações financeiras de empresas não financeiras listadas na 

B3, bolsa de valores brasileira.  

A segunda etapa da pesquisa consistiu em desenvolver um modelo para capturar a 

influência dos relatórios de auditoria no nível de evidenciação das companhias.  

O modelo teve como variável dependente o índice de disclosure obtido na etapa 1 e 

como variáveis independentes o tipo de opinião emitida pela auditoria e o tipo de firma de 

auditoria contratada, além de variáveis já encontradas em estudos anteriores, tamanho, 

rentabilidade e endividamento.  

Os resultados corroboraram com H1 e H2. A variável tipo de empresa de auditoria foi 

significativa e positiva, em um intervalo de confiança de 90%, enquanto a variável opinião do 

auditor foi significativa e negativa, em um intervalo de confiança de 99%. Por conseguinte, a 

hipótese do estudo também foi validada, assim, há relação entre a qualidade da evidenciação 

das informações acerca da mensuração a valor justo e o relatório de auditoria. 

Adicionalmente, os resultados mostraram que as variáveis tamanho e o endividamento 

das empresas são significativas e positivas. Esses resultados mostram que quanto maior ou mais 

endividada a empresa, melhor seu índice de disclosure. 

A pesquisa realizada contribuiu para a literatura de disclosure e também de auditoria 

por analisar uma relação pouco explorada – a relação entre a opinião do auditor e as informações 

evidenciadas. Além disso, o estudo mostra-se relevante por analisar o quanto as empresas não 

financeiras estão em conformidade com as exigências dos órgãos normatizadores a respeito da 

mensuração a valor justo, sendo útil para os normatizadores e reguladores responsáveis por 

estabelecer as normas e preocupados com a qualidade da informação contábil. A pesquisa 

também é relevante para investidores e acionistas, pois ajuda a entender como a auditoria pode 

influenciar nas informações divulgadas.  

No entanto, este estudo apresenta algumas limitações. A avaliação do disclosure e do 

nível de evidenciação envolvem um julgamento do pesquisador, logo, o processo de seleção e 

análise de conformidade das informações pode ter sido influenciado pelo viés do autor. Além 

disso, como o estudo explorou a relação entre auditoria e disclosure limitando-se as 

informações evidenciadas acerca do valor justo, sugere-se analisar essa relação com base em 

outros itens que precisam ser evidenciadas nas demonstrações financeiras, além da 

possibilidade de filtrar as empresas por setores e realizar uma análise documental dos relatórios 

de auditoria, a fim de buscar informações que comprovem essa relação também nos parágrafos 

base para modificação de opinião e parágrafos de ênfase.   

 

REFERÊNCIAS 

 

Capelesso, G. (2017). Impacto da Conformidade Financeira e Fiscal sobre o Gerenciamento de 

Resultados. Dissertação de Mestrado em Ciências Contábeis – Faculdade de Economia, 



 

 

Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Universidade de Brasília, 

Brasília, Brasília, DF, Brasil.  

Chandra, G., & Greenball, M. N. (1977). Management reluctance to disclose: An empirical 

study. Abacus, 13(2), pp. 141-154. 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. (2011). CPC 00 – Estrutura Conceitual para 

Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. São Paulo: CPC. 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. (2012). CPC 46 – Mensuração do Valor Justo. 

São Paulo: CPC. 

Cunha, P. R., Beuren, I. M., & Pereira, E. (2009). Análise dos pareceres de auditoria das 

demonstrações contábeis de empresas de Santa Catarina registradas na Comissão de Valores 

Mobiliários. RIC-Revista de Informação Contábil, 3(4), pp. 44-65. 

Dantas, J. A. (2012). Auditoria Em Instituições Financeiras: Determinantes de Qualidade no 

Mercado Brasileiro. Tese de Doutorado em Ciências Contábeis – Programa Multi-institucional 

e Inter-regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, da 

Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil. 

Dantas, J. A., Zendersky, H. C., Santos, S. C., & Niyama, J. K. (2005). A Dualidade entre os 

Benefícios do Disclosure e a Relutância das Organizações em Aumentar o Grau de 

Evidenciação. Economia & Gestão, 5(11), pp. 56-76. 

Duarte, F. C. L., Girão, L. F. A. P., & Paulo, E. (2017) Avaliando Modelos Lineares de Value 

Relevance: Eles Captam o que Deveriam Captar?. Revista de Administração Contemporânea, 

21, pp. 110-134. 

Dunn, K. A., & Mayhew, B. W. (2004). Audit firm industry specialization and client disclosure 

quality. Review of Accounting Studies, 9(1), pp. 35-58. 

Dye, R. A. (2001). An evaluation of “essays on disclosure” and the disclosure literature in 

accounting. Journal of Accounting and Economics, 32(1), pp. 181-235. 

Financial Accounting Standards Board - FASB. (2006). Fasb Staff Position 157 – Fair Value 

Measurements.  FASB. 

Fonteles, I. V., Nascimento, C. P. S., Ponte, V. M. R., & Rebouças, S. M. D. P. (2014). 

Determinantes da Evidenciação de Provisões e Contingências por Companhias listadas na 

BM&FBOVESPA. Revista Gestão Organizacional, 6(4), 2014. 

Georgiou, O., & Jack, L. (2011). In pursuit of legitimacy: A history behind fair value 

accounting. British Accounting Review, 43(4), pp. 311–323. 

Gonçalves, R., & Lopes, P. (2014). Firm-specific determinants of agricultural financial 

reporting. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, pp. 470-481. 

Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. Journal of 

econometrics, 2(2), pp. 111-120. 

Gujarati, D. N., & Porter, D. C.  (2011). Econometria Básica. (5. ed.) Porto Alegre: AMGH. 

Hitz, J. M. (2007). The Decision Usefulness of Fair Value Accounting – A Theoretical 

Perspective. European Accounting Review, 16(2), pp. 323–362. 

International Accounting Standards Board – IASB. (2011) International Financial Standards 

Reporting – IFRS 13 – Fair Value Measurements. IASB. 



 

 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). (2015). Handbook of 

International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services 

Pronouncements. IAASB. 

Iudícibus, S., & Martins, E. (2007). Uma investigação e uma proposição sobre o conceito e o 

uso do fair value. Revista de Contabilidade e Finanças. Edição 30 anos de Doutorado, p9. 9-

18. 

Koenker, R., & Bassett JR, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica: journal of the 

Econometric Society, pp. 33-50. 

Kolev, K. (2008). Do investors perceive marking-to-model as marking-as-myth? Early 

evidence from FAS 157 disclosure. Working paper, New York University. 

Laux, C., & Leuz, C. (2009). The crisis of fair-value accounting: Making sense of the recent 

debate. Accounting, Organizations and Society, 34(6-7), pp. 826-834. 

Legoria, J., Reichelt, K. J., & Soileau, J. (2017). Auditors and Disclosure Quality: The Case of 

Major Customer Disclosures. Auditing: A Journal of Practice and Theory. 

Lustosa, P. R. B. (2017). A (in?) justiça do valor justo: SFAS 157, Irving Fisher e Gecon. 

Revista Evidenciação Contábil & Finanças, 5(1), pp. 5-21. 

Magnan, M., Menini, A., & Parbonetti, A. (2015). Fair value accounting: information or 

confusion for financial markets? Review of Accounting Studies, 20, pp. 559–591. 

Manita, R. (2009). The quality of audit process: proposal of scaling measure. Anais do 

Congresso IAAER-ANPCONT, São Paulo, SP, Brasil, 3. 

Marques, T. O., Niyama, J. K., Souza, R. M., & Schultz, C. A. (2017). Avaliação do value 

relevance das informações sobre a hierarquia do valor justo das empresas brasileiras. Revista 

Ambiente Contábil, 9(1), pp. 146-162. 

Marston, C. L., & Shrives, P. J. (1991). The use of disclosure indices in accounting research: a 

review article. The British Accounting Review, 23(3), pp. 195-210. 

Mazzioni, S., Politelo, L., Moreira, W. J., & Klann, R. C. (2014). Fatores determinantes na 

evidenciação da redução ao valor recuperável de ativos (impairment test) em empresas listadas 

na BM&FBovespa. Revista Base (Administração e Contabilidade) da UNISINOS, 11(4). 

Mendes, P. C. M. (2014). Auditoria de Valor Justo em Instituições Financeiras: a percepção 

dos auditores na mensuração dos instrumentos financeiros. Tese de Doutorado em Ciências 

Contábeis – Programa Multi-institucional e Inter-regional de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis da Universidade de Brasília, da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil. 

Meneses, A. F., Ponte, V. M. R., Mapurunga, P. V. R. (2013). Determinantes do Nível de 

Disclosure de Ativos Intangíveis em Empresas Brasileiras. Revista Base (Administração e 

Contabilidade) da UNISINOS, 10(2). 

Murcia, F. D. (2009). Fatores determinantes do nível de disclosure voluntário das companhias 

abertas no Brasil. Tese de Doutorado em Ciências Contábeis – Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.  

Niyama, J. K. (1989). Contribuição à Avaliação do Nível de Qualidade da Evidenciação 

Contábil das Empresas Pertencentes ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH. Tese de 

Doutorado em Ciências Contábeis – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 



 

 

Oliveira, N. C., Nakao, S. H., & Nardi, P. C. C. (2017). Análise da Influência das Firmas de 

Auditoria na Divulgação de Informações em Notas Explicativas. Revista Base (Administração 

e Contabilidade) da UNISINOS, 14(2), pp. 139-154. 

Silva, T. C., & Dantas, J. A. (2018). Audit Assertions e a Modificação de Opinião dos Auditores 

no Mercado Brasileiro. Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC), 12(1). 

Smieliauskas, W., & Smith, L. (1990). A theory of evidence based on audit assertions. 

Contemporary Accounting Research, 6(2), pp. 407-426. 

Verrecchia, R. E. (2001). Essays on disclosure. Journal of accounting and economics, 32(1), 

pp. 97-180. 


