
 
 

 

CARACTERÍSTICAS DO COMITÊ DE AUDITORIA E A QUALIDADE DA 

INFORMAÇÃO CONTÁBIL EM EMPRESAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA 

 

Leandro Marques 

Mestrando em Ciências Contábeis pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Regional de Blumenau (PPGCC/FURB) 

Endereço: Rua Antônio da Veiga, 140 – Sala D 202 

Bairro Victor Konder – Caixa Postal 1507 

CEP 89030-903 – Blumenau/SC - Brasil 

E-mail: leandromarques@hotmail.com - Fone: (47) 3321-0565 

 

Paulo Roberto da Cunha 

Doutor em Ciências Contábeis e Administração pelo PPGCC/FURB 

Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade Regional de Blumenau (PPGCC/FURB) 

Professor da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) 

Endereço: Rua Antônio da Veiga, 140 – Sala D 202 

Bairro Victor Konder – Caixa Postal 1507 

CEP 89030-903 – Blumenau/SC - Brasil 

E-mail: pauloccsa@furb.br - Fone: (47) 3321-0565 

 

RESUMO  

O Conselho de Administração pode constituir diversos comitês para auxiliar as tomadas de 

decisões e descentralizar alguns pontos da gestão. Dentre os comitês que podem ser criados 

está o Comitê de Auditoria (CA), que trata de assuntos referente a auditoria externa, gestão de 

riscos, avaliação do controle interno e elaboração das demonstrações financeiras. Devido à 

relevância do CA, tem-se observado algumas características desejáveis na sua composição, 

buscando assim o aumento da qualidade das demonstrações contábeis. Dessa forma, o 

objetivo do artigo é verificar a relação entre as características do Comitê de Auditoria com a 

qualidade das informações contábeis em empresas listadas da BM&FBovespa. Realizou-se 

pesquisa descritiva, documental e de cunho quantitativo. A população compreendeu 499 

empresas listadas na BM&FBovespa. As características do CA verificadas foram o tamanho, 

a independência, a expertise e a proporção de mulheres na composição do Comitê. Para 

mensurar a qualidade da informação contábil, foram consideradas as métricas de 

conservadorismo, oportunidade, relevância e persistência da informação contábil. Para a 

análise dos dados aplicou-se uma regressão com dados em painel curto, compreendendo o 

período de 2010 a 2014. Os resultados indicam que há uma relação positiva entre a presença 

do CA e o conservadorismo, a relevância do patrimônio líquido e a persistência dos lucros. 

Quanto as características do CA concluiu-se que o tamanho e a presença de especialista 

financeiro no Comitê de Auditoria são características que contribuem para qualidade da 

informação contábil, uma vez que se mostraram associadas com o conservadorismo, a 

relevância do lucro e a persistência. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento econômico experienciado pelas organizações ao longo dos últimos 

anos provocou profundas mudanças em sua estrutura de controle, decorrentes da separação 

entre a propriedade e a gestão empresarial. Tal separação culminou em conflitos de agência, 

originados das divergências entre os interesses de acionistas e administradores. Neste 

contexto, a Governança Corporativa surge, no intuito de criar um conjunto eficiente de 

mecanismos a fim de assegurar que os gestores comportem-se de acordo com os interesses da 

empresa (Carvalho, 2002; Instituto Brasileiro de Governança Corporativa [IBGC], 2016). 
A Governança Corporativa constitui-se, assim, em um sistema complexo e dinâmico, que 

envolve a interação de diversas partes, onde todas desempenham alguma atividade, com fim de 

monitorar o comportamento da gestão (Larcker & Tayan, 2011). Destarte, o Conselho de 

Administração destaca-se como o principal componente do sistema de governança, tendo por 

competência monitorar a diretoria para que esta atue conforme o interesse da organização 

(IBGC, 2015). O Conselho de Administração constitui-se, portanto, no mecanismo de 

controle interno central para monitorar os gestores, atuando na proteção dos acionistas da 

empresa (Fama, 1980; Joshi & Wakil, 2004).  

A fim de cumprir seu objetivo, o Conselho de Administração pode, a seu critério, criar 

comitês que lhe forneçam assessoramento nos mais diversos assuntos, destacando-se: 

auditoria, finanças, pessoas, riscos e sustentabilidade (IBGC, 2015). Dentre estes, o Comitê de 

Auditoria (CA) estabeleceu-se como uma estrutura da Governança Corporativa instalada para 

monitorar o processo de informação financeira (Wild, 1996), ganhando destaque, 

principalmente, após sua obrigatoriedade ser estipulada pela Lei Sarbanes-Oxley (SOX) em 

julho de 2002 (Baioco, 2009). 

O Comitê de Auditoria deve supervisionar de forma prudente e construtiva a 

elaboração dos relatórios contábeis (Wild, 1996). O Blue Ribbon Committee [BRC] (1999) 

destaca, entretanto, que não é função do Comitê de Auditoria preparar as demonstrações 

financeiras ou se envolver na gama de decisões que envolvem a preparação destas, seu 

trabalho é claramente supervisionar e monitorar, sendo que a realização de tal trabalho dá 

credibilidade à administração da empresa e à auditoria externa. 

Dentre as funções típicas do CA, Wild (1996) destaca a responsabilidade de examinar 

mudanças nos métodos contábeis, estimativas e políticas de divulgação, revisar o escopo da 

auditoria (interna e externa) a fim de reduzir o risco de demonstrações financeiras 

fraudulentas e investigar qualquer divergência ou ajuste com os auditores. A SOX (2002) 

estabelece ainda que cabe ao CA a contratação, a supervisão e a substituição dos auditores 

independentes, bem como a avaliação de controles internos e riscos corporativos. 

O cumprimento efetivo das responsabilidades do Comitê de Auditoria gera um 

aumento previsível na qualidade dos relatórios financeiros, incluindo o lucro reportado (Wild, 

1996). Neste sentido, Bédard e Gendron (2010) salientam que o CA pode melhorar a 

qualidade da informação, direta ou indiretamente, supervisionando tanto o processo de 

elaboração das demonstrações, quanto aos controles internos e a auditoria interna. 

Devido à relevância do Comitê de Auditoria no contexto da Governança Corporativa, 

alguns órgãos (BRC, IBGC) vêm sugerindo algumas características desejáveis, em termos de 

tamanho e independência do comitê, bem como sobre a qualificação de seus membros. As 

recomendações apresentadas buscam fortalecer o Comitê de Auditoria enquanto supervisor do 

processo de reporte financeiro (Abbott, Parker & Peters, 2004), buscando assim o aumento da 

qualidade das demonstrações contábeis (Vafeas, 2005).   

Assim sendo, diversos autores (Abbott et al., 2004; Abernathy, Beyer, Masli & 

Stefaniak, 2014; Ahmed & Henry, 2012; Baioco, 2015; Baxter & Cotter, 2009; Bédard, 

Chtourou & Courteau, 2004; Chen, Duh, Hsu & Pan, 2015; Jaggi & Leung, 2007; Kamarudin, 



 
 

 

Ismail & Samsuddin, 2012; Klein, 2002; Krishnan & Visvanathan, 2008; Lin & Hwang; 

2010; Lin, Li & Yang, 2006; Saleh, Iskandar & Rahmat, 2007; Sharma & Kuang; 2014; 

Siagian & Tresnaningsih, 2011; Srinidhi, Gul & Tsui; 2011; Sultana, 2015; Sultana & 

Mitchell Van der Zahn, 2015; Sun, Lan & Liu, 2014; Sun, Liu & Lan, 2011; Thiruvadi & 

Huang, 2011; Wild, 1996; Xie, Davidson & DaDalt, 2003; Yang & Krishnan, 2005; Yunos, 

Ahmad & Sulaiman, 2014) têm estudado os reflexos da presença do Comitê de Auditoria, 

bem como de suas características, sobre a qualidade das informações financeiras divulgadas. 

Porém, os resultados são conflitantes. Enquanto alguns estudos evidenciam relação positiva 

entre as características do Comitê de Auditoria sobre a qualidade da informação contábil, 

outros estudos não verificaram tal relação, ou encontraram relação negativa. 

Destaca-se, contudo, que as pesquisas supracitadas normalmente utilizam como proxy 

para a qualidade da informação contábil o nível de accruals discricionários (Baxter & Cotter, 

2009; Bédard et al., 2004; Chen et al., 2015; Jaggi & Leung, 2007; Klein, 2002; Saleh et al., 

2007; Sharma & Kuang, 2014; Siagian & Tresnaningsih, 2011; Thiruvadi & Huang, 2011; 

Xie, Davidson & DaDalt, 2003; Yang & Krishnan, 2005), sendo exígua a quantidade de 

estudos que utilizam outros atributos, tais como o conservadorismo (Ahmed & Henry, 2012; 

Baioco, 2015; Krishnan & Visvanathan, 2008; Sultana, 2015; Sultana & Mitchell Van der 

Zahn, 2015; Yunos et al., 2014) e a oportunidade (Abernathy et al., 2014). 

Tendo em vista assim os resultados conflitantes evidenciados nas pesquisas empíricas, 

bem como o limitado número de estudos que investigam atributos da qualidade da informação 

contábil, torna-se oportuna a realização de novos estudos. Neste contexto, a questão problema 

que norteia o desenvolvimento desta pesquisa é: Qual a relação das características do Comitê 

de Auditoria com a qualidade das informações contábeis de empresas listadas na 

BM&FBovespa? Para responder a questão-problema delineou-se como objetivo verificar a 

relação entre as características do Comitê de Auditoria com a qualidade das informações 

contábeis de empresas listadas da BM&FBovespa. 

A investigação acerca dos possíveis reflexos que as características dos Comitês de 

Auditoria podem ter sobre a qualidade da informação contábil é pertinente, visto que 

diferenças nas estruturas do CA sugerem que a qualidade do monitoramento sobre as 

informações financeiras pode variar de uma empresa para outra, o que consequentemente 

implica na qualidade da informação divulgada (Vafeas, 2005). Deste modo, evidências 

empíricas deste tipo de pesquisa podem justificar o esforço político daqueles que argumentam 

que estruturas uniformes do Comitê de Auditoria devem ser obrigatórias (Vafeas, 2005).  

Além disso, Black, Carvalho e Gorga (2010) relatam que pesquisas sobre Comitê de 

Auditoria ocorrem de forma escassa no Brasil, o que enseja a realização de novos estudos. 

 A pesquisa diferencia-se das demais, por considerar como atributos da qualidade da 

informação contábil o conservadorismo (Ball & Shivakumar, 2005), a oportunidade 

(Bushman, Chen, Engel & Smith, 2004), a relevância (Ohlson, 1995) e a persistência da 

informação contábil (Dechow & Schrand, 2004). O estudo contribuiu assim, por permitir 

vislumbrar se o Comitê de Auditoria, de fato, reflete na qualidade das informações contábeis, 

atuando como mecanismo eficaz para reduzir os conflitos de agência, e ter uma informação 

com mais qualidade aos diferentes usuários da informação contábil. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Comitê de Auditoria e Qualidade da Informação Contábil 
Em função da separação ocorrida entre propriedade e controle (e os problemas de 

agência resultantes), tornou-se necessário um sistema de Governança Corporativa que 

supervisione a administração da empresa, a fim de alinhar seus interesses aos dos investidores 

(Lin & Hwang, 2010). Deste modo, nos últimos anos, diversos relatórios foram emitidos com 



 
 

 

prescrições e princípios de governança, muitos dos quais põem particular ênfase no papel do 

Comitê de Auditoria na estrutura de governança das empresas (Joshi & Wakil, 2004). 

O conceito de Comitê de Auditoria surgiu em 1940, sugerido incialmente pela New 

York Stock Exchange (NYSE). A ideia inicial recebeu então apoio de órgãos como o 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) e a Securities and Exchange 

Commission (SEC), que promoveram diversas discussões sobre o tema. Entretanto, foi apenas 

em 1977 que a NYSE adotou uma política para Comitês de Auditoria (Joshi & Wakil, 2004).  

De acordo com o IBGC (2009) o CA deve atuar em nome do Conselho de 

Administração, no sentido de operacionalizar os deveres e responsabilidades da função de 

supervisão da gestão, e assegurar a efetividade dos controles internos para a produção de 

relatórios financeiros, visando proteger os interesses de acionistas e partes interessadas. 

O CA ocasiona uma melhoria na capacidade do Conselho de Administração de 

monitorar o processo de elaboração das demonstrações contábeis, fornecendo conhecimento 

mais detalhado e compreendendo as demonstrações e outras divulgações financeiras emitidas 

pela empresa (Lin & Hwang, 2010). O IBGC (2009) salienta que o Comitê de Auditoria é um 

componente crítico para garantir ao Conselho de Administração o controle sobre a qualidade 

das demonstrações financeiras e controles internos que asseguram sua confiabilidade. 

Cabe destacar que as demonstrações são um dos meios primários por qual a 

informação financeira da empresa é comunicada aos usuários externos. Portanto, a qualidade 

das informações contábeis divulgadas é fator essencial para sua utilidade (Wild, 1996). Neste 

contexto, o Comitê de Auditoria pode melhorar a qualidade da informação de modo direto, 

supervisionando o processo de elaboração das demonstrações, ou de modo indireto, 

monitorando os controles internos e a auditoria interna (Bédard & Gendron, 2010). 

Evidências empíricas sobre a relação entre a formação do CA e a qualidade das 

demonstrações contábeis apontam um ganho na qualidade da informação após a constituição 

do Comitê. Neste sentido, Wild (1996) comparou a qualidade dos lucros contábeis antes e 

depois da formação do CA em uma amostra de 260 empresas, durante o período de 1960 e 

1980. O autor testou a hipótese de que introdução do Comitê de Auditoria aumentaria a 

qualidade dos lucros, que por sua vez, causariam reação maior no preço das ações do que 

antes da formação do CA. Os resultados mostraram um aumento significativo na reação do 

mercado aos lucros divulgados no período posterior à formação do Comitê de Auditoria, 

indicando assim um aumento na qualidade dos lucros após a formação do CA. 

Alguns estudos também investigaram a relação entre o estabelecimento do CA e 

práticas de gerenciamento de resultado. Jaggi e Leung (2007), ao investigarem uma amostra 

composta por 523 observações de empresas de Hong Kong, concluíram que o estabelecimento 

do Comitê de Auditoria limita as práticas de gerenciamento de resultado, contribuindo assim 

para aumentar a qualidade da informação contábil. Baxter e Cotter (2009) chegaram a 

resultados similares ao investigarem empresas australianas, evidenciando que o 

gerenciamento de resultados reduz após a formação do Comitê de Auditoria. 

A formação do CA também está associada com o conservadorismo. Evidências 

coletadas por Ahmed e Henry (2012) em 120 empresas australianas indicam que a formação 

voluntária do Comitê de Auditoria está positivamente associada com o conservadorismo 

incondicional e negativamente associada com o conservadorismo condicional. Indicando, 

assim que o conservadorismo é adotado como um mecanismo de controle suplementar.  

No entanto, no mercado brasileiro, Baioco (2015) não encontrou impacto da instalação 

do Comitê de Auditoria sobre o conservadorismo e a tempestividade. A pesquisa, que levou 

em consideração informações referente aos anos de 2010 a 2013, também evidenciou impacto 

elevado da formação do CA sobre a relevância do lucro. O autor explica que tal resultado 



 
 

 

pode ser decorrente das funções do Comitê no processo de geração da informação contábil, que 

parte desde os controles internos até a supervisão da auditoria interna e externa. 

Salienta-se, contudo, que a adoção simbólica do Comitê de Auditoria não aumenta a 

qualidade da informação contábil, conforme elucidado por Chen et al. (2015). Os autores, que 

investigaram empresas japonesas que adotam o modelo anglo-saxônico de CA concluíram 

que, aquelas que aderiram de forma substancial ao Comitê obtiveram um aumento na 

qualidade dos lucros, frente àquelas que adotaram o CA apenas de forma simbólica, sem 

implementar de forma séria a função de monitoramento própria do Comitê de Auditoria. 

 Pautando-se assim sobre os achados de Wild (1996), Jaggi e Leung (2007), Baxter e 

Cotter (2009), Ahmed e Henry (2012), Baioco (2015) e Chen et al. (2015), e no fato de que a 

existência de um Comitê de Auditoria pode ser percebida como um indicador de 

monitoramento de alta qualidade (Lin & Hwang, 2010), elaborou-se a seguinte hipótese: 

 

H1: Há uma relação positiva entre a presença do Comitê de Auditoria e a qualidade 

das informações contábeis das empresas brasileiras. 

 

2.2 Características do Comitê de Auditoria e Qualidade da Informação Contábil 

O escândalo da empresa Enron em 2001 deu início a um aumento expressivo na 

quantidade de regulação adicional sobre o Comitê de Auditoria, tanto nos EUA quanto em 

outros lugares. Nos EUA a resposta mais óbvia foi a promulgação da SOX (2002), cujo foco 

foi a proteção dos investidores e a consequente restauração da confiança dos mercados 

financeiros do país (Ghafran & O’Sullivan, 2013). 

Anteriormente à SOX (2002), diversos relatórios sobre Governança Corporativa já 

indicavam estruturas desejáveis para o CA, em termos de atividades desenvolvidas, 

independência e expertise dos membros (Bédard et al., 2004). O tema principal da maioria 

dos relatórios emitidos é que as empresas devem aumentar a qualidade de suas demonstrações 

financeiras, estruturando e operando o Comitê de Auditoria de forma apropriada (Vafeas, 

2005). O BRC (1999), por exemplo, emitiu dez recomendações com o intuito de fortalecer a 

independência e a eficácia do Comitê de Auditoria. 

Uma das recomendações efetuadas pelo BRC (1999) refere-se ao tamanho do Comitê 

de Auditoria, devendo este ser formado por no mínimo três membros. O tamanho pode 

melhorar a eficácia do Comitê de Auditoria, visto que com mais membros, mais 

conhecimentos e habilidades estarão disponíveis, o que aumenta o monitoramento (Saleh et 

al., 2007). Bédard e Gendron (2010) salientam, entretanto, que o objetivo é ter um comitê não 

tão grande que o torne difícil de manejar, mas suficientemente grande para garantir um 

acompanhamento adequado. 

As evidências empíricas sobre a relação entre o tamanho do Comitê e a qualidade das 

informações divulgadas são conflitantes. Xie et al.(2003) não encontraram relação 

significante entre o número de membros do CA e o gerenciamento de resultados, em uma 

amostra de 110 empresas, durante os anos de 1992, 1994 e 1996. Bédard et al. (2004) também 

não encontraram relação entre o tamanho do CA e o gerenciamento agressivo de resultados 

entre empresas americanas. Resultados similares foram evidenciados por Saleh et al. (2007) e 

Baxter e Cotter (2009), entre empresas da Malásia e da Austrália, respectivamente.     

Entretanto, Yang e Krishnan (2005), investigando a relação entre as características do 

CA e o gerenciamento de resultados trimestrais em uma amostra de 896 observações, 

encontraram indícios de que o tamanho é negativamente associado com o gerenciamento de 

resultados, sugerindo assim que Comitês maiores estão associados com menor gerenciamento 

de resultados trimestrais. Associação negativa também foi encontrada por Lin et al. (2006) em 

uma amostra de 212 empresas. Os autores utilizaram como medida para qualidade do lucro o 



 
 

 

gerenciamento de resultados, mensurado pela reapresentação dos lucros, e evidenciaram 

associação negativa entre o tamanho do Comitê e a ocorrência de reapresentações. 

Por fim, Lin e Hwang (2010), ao realizarem uma meta-análise de 48 estudos anteriores 

sobre Comitê de Auditoria, forneceram evidências de que há relação negativa entre o tamanho 

do CA e o gerenciamento de resultados. Deste modo, com base nos achados de Yang e 

Krishnan (2005), Lin et al. (2006) e Lin e Hwang (2010), elaborou-se a seguinte hipótese: 

 

H2: Há uma relação positiva entre o tamanho do Comitê de Auditoria e a qualidade 

das informações contábeis das empresas brasileiras.  

 

Outra característica desejável citada pelo BRC (1999) é a independência do Comitê de 

Auditoria. Conforme Bédard et al. (2004) para cumprir o seu papel de supervisão e proteger 

os interesses dos acionistas, o Comitê deve ser independente da administração da empresa. A 

independência torna-se uma característica relevante para a eficácia do CA, uma vez que 

membros independentes não possuem interesses pessoais ou econômicos na empresa que 

poderiam interferir em sua habilidade de questionar a Administração (Abbott et al., 2004).  

Neste sentido, o BRC (1999) recomenda que o CA seja composto apenas por membros 

independentes. A SOX (2002) regulamenta a independência do Comitê de Auditoria, 

estabelecendo que seus membros devam ser membros do Conselho de Administração 

independentes. No Brasil, o IBGC (2015) recomenda que o Comitê seja constituído de 

preferência por membros independentes, ou pelo menos a sua maioria. 

Resultados de estudos anteriores divergem no que concerne à relação entre a 

independência do Comitê de Auditoria e a qualidade da informação contábil. Xie et al. (2003) 

evidenciaram que o percentual de membros independentes no CA não está relacionado com o 

gerenciamento de resultado. Yang e Krishnan (2005) e Baxter e Cotter (2009) também não 

encontraram relação significativa da proporção de membros independentes do Comitê com o 

gerenciamento de resultados. Entre empresas da Malásia, Yunos et al. (2014) também não 

encontraram relação significativa entre a proporção de membros independentes no CA e o 

conservadorismo contábil. 

Convergindo aos achados anterior, Bédard et al. (2004), não encontraram efeito 

significante de Comitês compostos pela maioria dos membros independentes sobre o 

gerenciamento de resultados. Entretanto, os autores evidenciaram uma redução significativa 

na probabilidade de gerenciamento agressivo de resultados quando todos os membros do CA 

são independentes, suportando assim o que estabelece a SOX. 

Abbott et al. (2004) evidenciaram também que empresas com Comitês de Auditoria 

com todos os membros independentes possuem menores chances de reapresentação das 

demonstrações contábeis. Resultados similares foram encontrados por Saleh et al. (2007) e 

Kamarudin et al. (2012), ao constatarem que Comitês de Auditoria formados exclusivamente 

por membros independentes reduzem o gerenciamento de resultados e apresentam relação 

positiva com a qualidade dos lucros, respectivamente. 

Em contraponto, Klein (2002), evidenciou resultados divergentes dos apresentados 

anteriormente ao demonstrar que é a proporção de membros independentes que influencia o 

nível de accruals da empresa e não a presença de Comitês compostos por membros 

exclusivamente independentes. 

De forma semelhante, Siagian e Tresnaningsih (2011) reportaram que Comitês de 

Auditoria presididos por um membro independente melhoram a qualidade dos lucros de uma 

amostra de 80 empresas da Indonésia. Shaama e Kuang (2014), ao investigarem empresas da 

Nova Zelândia também concluíram que o gerenciamento de resultados é menor em empresas 

com Comitês de Auditoria que compreendem membros independentes. 



 
 

 

Entre empresas brasileiras, Baioco (2014) concluiu que tanto a presença de ao menos 

um membro independente no CA, quanto a maior proporção de membros independentes são 

significativamente associadas com a relevância do lucro. Entretanto, para a tempestividade e 

para o conservadorismo o autor não encontrou associação significativa. 

Deste modo, pautando-se nos achados anteriormente apresentados elaborou-se a 

terceira hipótese do estudo: 

 

H3: Há uma relação positiva entre a proporção de membros independentes no Comitê 

de Auditoria e a qualidade das informações contábeis das empresas brasileiras.  

 

Um ponto de especial atenção dentre as regulações e sugestões emitidas para o Comitê 

de Auditoria refere-se à presença de um especialista financeiro. Bédard et al. (2004) 

comentam que para cumprir com suas obrigações de monitorar os controles internos e as 

demonstrações financeiras, os membros do CA devem possuir a expertise necessária. 

O BRC (1999) recomenda que os membros do Comitê tenham conhecimentos em 

finanças e que, ao menos, um seja especialista financeiro. Posteriormente, a SOX (2002), em 

sua seção 407, estabeleceu que o CA deve ser composto, por ao menos um financial expert, 

devendo a empresa divulgar os motivos, caso não tenha tal profissional no Comitê de 

Auditoria. A SOX (2002) define como especialista financeiro um membro que tenha 

formação acadêmica ou experiência profissional que lhe permita ter conhecimento em 

princípios contábeis geralmente aceitos, elaboração ou auditoria de demonstrações 

financeiras, controles internos e funções do Comitê de Auditoria. 

As recomendações do IBGC (2015) são similares às recomendações da SOX (2002). 

Pelo menos um dos membros do comitê de auditoria deve ter experiência comprovada na área 

contábil, financeira ou de auditoria, tendo conhecimento sobre assuntos contábeis, controles 

internos, informações e operações financeiras e auditoria independente (IBGC, 2015). 

Evidências empíricas de Bédard et al. (2004), Abbott et al. (2004), Baxter e Cotter 

(2009), Lin e Hwang (2010), Abernathy et al. (2014), entre outros, têm demonstrado que a 

especialização financeira dos membros do Comitê de Auditoria melhora seu desempenho na 

supervisão das demonstrações contábeis, contribuindo assim para a qualidade do lucro. 

Bédard et al. (2004) verificaram que a presença de ao menos um especialista 

financeiro está associado com menor probabilidade de que a empresa gerencie o resultado de 

forma agressiva. Abbott et al. (2004) evidenciaram associação negativa significativa entre 

comitês com ao menos um expert em finanças e a reapresentação das demonstrações 

contábeis. Os resultados fornecem suporte para as exigências da SOX (2002), dando indícios 

de que a expertise é uma característica importante para o CA monitorar de forma efetiva o 

processo de elaboração e auditoria das demonstrações financeiras (Bédard et al., 2004). 

Resultados positivos também foram encontrados Baxter e Cotter (2009) dentre uma 

amostra de empresas australianas. Os autores concluíram que uma maior proporção de 

membros qualificados está associada à maior qualidade nos lucros. Na meta-análise realizada 

por Lin e Hwang (2010) também ficou evidente que a expertise do Comitê de Auditoria está 

negativamente relacionada com o gerenciamento de resultados. 

 Cabe destacar os achados de Sharma e Kuang (2014), que verificaram que a expertise 

financeira é associada com menor probabilidade de gerenciamento de resultados, porém, 

apenas quando esta for detida pelos membros independentes do Comitê de Auditoria. 

Em relação a outros atributos da informação contábil, Krishnan e Visvanathan (2008) 

investigaram se a expertise financeira dos membros do CA possui relação com o 

conservadorismo. Os resultados provenientes de uma amostra 929 observações sugeriram que 

a expertise esta positiva e significativamente associada com o conservadorismo incondicional. 



 
 

 

Associações positivas entre a expertise e o conservadorismo também foram relatadas por 

Sultana (2015) entre empresas australianas.  

Sultana e Mitchell Van der Zahn (2015) também encontraram relação positiva entre o 

conservadorismo e a presença de ao menos um especialista financeiro, porém, convergindo ao 

resultado de Sharma e Kuang (2014), tal relação só foi verificada quando o membro expert 

também era independente.  

Divergindo dos achados anteriores, Baioco (2015) não encontrou relação significativa 

entre a formação dos membros do Comitê de Auditoria em Contabilidade e Finanças e o 

conservadorismo e a tempestividade da informação contábil. Porém, evidenciou associação 

significativa de tais características com a relevância do lucro. 

Por fim, os achados de Abernathy et al. (2014), referente à uma amostra de 996 

observações, apontaram que membros com expertise financeira no Comitê de Auditoria estão 

associados a informações financeiras mais oportunas. Deste modo, embasados nos resultados 

dos estudos supracitados, elaborou-se a quarta hipótese da pesquisa:  

 

H4: Há uma relação positiva entre a presença de especialista no Comitê de Auditoria 

e a qualidade das informações contábeis das empresas brasileiras.  

 

Ressalta-se, entretanto, que o estudo de Lin et al. (2006) não encontrou impacto 

significativo da presença de um especialista no Comitê de Auditoria sobre a reapresentação 

das demonstrações contábeis. Yang e Krishnan (2005) não evidenciaram relação significativa 

entre a expertise financeira e o gerenciamento de resultados. Do mesmo modo, Sun et al. 

(2014) e Yunos et al. (2014) também não encontraram evidências de que a proporção de 

membros no CA com especialização financeira esteja associada ao gerenciamento de 

resultado por atividades reais e o conservadorismo contábil, respectivamente. 

Pode-se observar que os resultados apresentados por Lin et al. (2006), Yang e 

Krishnan (2005), Sun et al. (2014) e Yunos et al. (2014) são conflitantes com os achados de 

Bédard et al. (2004), Abbott et al. (2004), Baxter e Cotter (2009), Lin e Hwang (2010), 

Sharma e Kuang (2014), Krishnan e Visvanathan (2008), Sultana (2015), Sultana e Mitchell 

Van der Zahn (2015)  e  Abernathy et al. (2014). Porém, acredita-se que dentre os membros 

do Conselho de Administração, os membros do Comitê de Auditoria são os que possuem 

maiores habilidades para distinguir escolhas contábeis (Krishnan & Visvanathan, 2008), o que 

espera-se refletir na qualidade das demonstrações contábeis., conforme estabelecido na H4. 

Finalmente, alguns autores vêm estudando a relação entre a presença de mulheres no 

Comitê de Auditoria e a qualidade da informação contábil. Thiruvadi e Huang (2011), por 

exemplo, investigaram se a diversidade de gênero do comitê de auditoria tem reflexo 

significativo no gerenciamento de resultado das empresas. Os autores encontraram evidências 

consistentes de que a presença de mulheres no CA restringe o gerenciamento de resultados. 

Srinidhi et al. (2011) relataram resultados convergentes a Thiruvadi e Huang (2011) 

ao investigarem empresas dos EUA. Os achados evidenciaram que a participação de mulheres 

no Comitê de Auditoria pode melhorar a qualidade dos lucros. 

Entretanto, Sun et al. (2011), ao investigarem se o gênero dos membros do Comitê de 

Auditoria afeta a habilidade do CA de limitar o gerenciamento de resultados, não encontraram 

indícios de que a proporção de mulheres que compõe o Comitê de Auditoria afeta o 

gerenciamento de resultados. 

Pautando-se assim nos achados de Thiruvadi e Huang (2011) e Srinidhi et al. (2011) 

elaborou-se a quinta hipótese do estudo: 

 



 
 

 

H5: Há uma relação positiva entre a proporção de mulheres no Comitê de Auditoria e 

a qualidade das informações contábeis das empresas brasileiras.  

 

3 METODOLOGIA 

O objetivo do presente estudo foi verificar a relação entre as características do Comitê 

de Auditoria com a qualidade das informações contábeis de empresas listadas da 

BM&FBovespa. Para tanto, realizou-se estudo descrito, com abordagem quantitativa, 

realizado por meio de pesquisa documental. 

A população do estudo compreendeu as 499 empresas listadas na BM&FBovespa, em 

janeiro de 2015. Para a composição da amostra final do estudo excluíram-se as empresas 

financeiras, procedimento também adotado por Ahmed e Henry (2012), em função das 

particularidades em termos de estrutura destas organizações. 

Os dados referentes ao Comitê de Auditoria foram coletados no Formulário de 

Referência das empresas, disponível do site da BM&FBovespa, em janeiro de 2016.  As 

informações necessárias para o cálculo das métricas de qualidade da informação contábil 

foram coletadas na base de dados Economática®, em janeiro de 2016. 

Relativamente ao Comitê de Auditoria e suas características, levou-se em 

consideração a presença do CA na empresa, o tamanho do Comitê, a proporção de membros 

independentes, a existência de especialista financeiro e a proporção de mulheres na 

composição do Comitê. Para mensurar a qualidade da informação contábil, foram 

consideradas as métricas de conservadorismo (Ball & Shivakumar, 2005), oportunidade 

(Bushman et al., 2004), relevância (Ohlson, 1995) e persistência da informação contábil 

(Dechow & Schrand, 2004). Destaca-se que, a fim de analisar a relação existente entre as 

variáveis de Comitê de Auditoria apresentadas no Quadro 1 e as qualidade da informação 

contábil, procederam-se ajustes nos modelos originais, conforme exposto a seguir. 

Como métrica para o conservadorismo, utilizou-se o modelo de Ball e Shivakumar 

(2005). Inicialmente, a fim de testar a relação entre a presença do Comitê de Auditoria e o 

conservadorismo contábil, utilizou-se o modelo descrito na Equação (1). Posteriormente, a 

fim de verificar a relação entre as características do Comitê de Auditoria e o conservadorismo, 

utilizou-se o modelo descrito na Equação (2): 

 

ΔNIit = α0 + α1DΔNIit-1 + α2ΔNIit-1 + α3DΔNIit-1*ΔNIit-1 + α4ΔNIit-1*CAit  + εt                      (1) 

ΔNIit = α0 + α1DΔNIit-1 + α2ΔNIit-1 + α3DΔNIit-1*ΔNIit-1 + α4ΔNIit-1*TAMit  + α5ΔNIit-1*INDit  

+ α6ΔNIit-1*EXPit + α7ΔNIit-1*Git  + εt                                                                                     (2) 

 

Em que: 

ΔNIit = variação no lucro líquido contábil da empresa i do ano t-1 para o ano t ponderada pelo 

valor do ativo total no início do ano t; 

ΔNIit-1 = variação no lucro líquido contábil da empresa i do ano t-2 para o ano t-1 ponderada 

pelo valor do ativo total no início do ano t-1; 

DΔNIit-1 = variável dummy para indicar se existe variação negativa no lucro líquido contábil 

da empresa i do ano t-1 para o ano t, assumindo valor 1 se ΔNIit < 0, e 0 nos demais casos; 

CAit  = Variável dummy, que assume o valor de 1 quando há Comitê de Auditoria na empresa i 

no ano t; e 0 nos demais casos. 

TAM = Logaritmo natural da quantidade de membros do Comitê de Auditoria da empresa i 

no ano t. 

IND = Proporção de membros independentes em relação ao total de membros do Comitê de 

Auditoria, da empresa i no ano t. 



 
 

 

EXP = Variável dummy, que assume o valor de 1 quando há um especialista em 

Contabilidade, Finanças ou Auditoria no Comitê de Auditoria da empresa i no ano t; e 0 nos 

demais casos. 

G = Proporção de mulheres em relação ao total de membros do Comitê de Auditoria, da 

empresa i no ano t. 

No modelo de Ball e Shivakumar (2005) identifica-se o conservadorismo por meio dos 

coeficientes α2 e α3. Levando-se em consideração as variáveis adicionadas ao modelo, haverá 

conservadorismo se as somas dos coeficientes α2, α3 e α4 forem menores que zero, na Equação 

(1) e se a soma dos coeficientes α2, α3, α4, α5, α6 e α7  forem menores que zero, na Equação (2). 

Para investigar a oportunidade, levou-se me consideração o modelo de Bushman et al., 

2004, conforme Equação 3 e Equação (4): 

 

LPAit = α0 + α1RAit + α2Dit + α3Dit*RAit + α4RAit*CAit + εt                                                   (3) 

LPAit = α0 + α1RAit + α2Dit + α3Dit*RAit + α4RAit *TAMit + α5RAit *INDit + α6RAit * EXPit + 

α7RAit * Git + εt                                                                                                                        (4) 

 

Em que: 

LPAit = Lucro por ação da empresa i no ano t. 

RAit = Retorno da ação da empresa i no ano t. 

Dit = Variável dummy que assume 1 quando o retorno da ação da empresa i no tempo t é 

positivo, e o quando é negativo. 

Para verificar a oportunidade da informação contábil, por meio das equações 

propostas, a variável α1 deve apresentar valores maiores, positivos e significativos. Para a 

relevância da informação, considerou-se o modelo proposto por Ohlson (1995), com as 

devidas adaptações: 

 

Pit = β0 + β1LPAit + β2PLAit + β3LPAit*CAit + β4PLAit*CAit +  εt                                                            (5) 

Pit = β0 + β1LPAit + β2PLAit + β3LPAit*TAMit + β4PLAit*TAMit + β5LPAit*INDit + 

β6PLAit*INDit + β7LPAit*EXPit + β8PLAit*EXPit + β9LPAit*Git + β10PLAit*Git + εt                    (6) 

 

Em que: 

Pit = preço de uma ação da empresa i no final do período t. 

LPAit = Lucro por ação da firma i no período t. 

PLAit = Patrimônio liquido por ação da empresa i no período t. 

Neste caso, na Equação (5), β3 maiores, positivos e significativos indicam relevância 

do lucro quando da presença do Comitê de Auditoria e β4 maiores, positivos e significativos 

indicam relevância do patrimônio líquido quando da presença do Comitê de Auditoria. Por 

sua vez, na Equação (6), deverão ser analisados os coeficientes β3, β4, β5, β6, β7, β8, β9 e β10, a 

fim de identificar a relação entre as características do Comitê de Auditoria e a relevância do 

lucro e do patrimônio líquido. 

Por fim, para verificar a persistência dos lucros utilizou-se o modelo de Dechow e 

Schrand (2004), com as devidas modificações, conforme apresentado a seguir: 

 

Xit+1 = α0 + α1Xit + α2Xit*CAit + εt                                                                                                                              (7) 

Xit+1 = α0 + α1Xit + α2Xit*TAMit + α3Xit*INDit + α4Xit*EXPit + α5Xit*Git + εt                                     (8) 

 

Em que: 

Xit+1 = Lucro líquido contábil da empresa i no ano t+1. 

Xit = Lucro líquido contábil da empresa i no ano t+1. 



 
 

 

Deste modo, quanto mais próximo à 1 e estatisticamente significativo for o coeficiente 

encontrado, maior será a persistência dos resultados. 

Para a análise dos dados aplicou-se uma regressão com dados em painel curto, 

compreendendo o período de 2010 a 2014, por meio do software STATA®13.0. Conforme 

recomendado por Fávero (2015), foram aplicados os testes de Breusch-Pagan, teste F de 

Chow e teste de Hausman, a fim de verificar qual o melhor modelo de estimação, Pooled 

Ordinary Least Squares (POLS), efeitos fixos ou efeitos aleatórios. Destaca-se que as 

empresas que não possuíam todos os dados necessários para o cálculo das métricas de 

qualidade da informação foram excluídas da amostra, o que originou um painel desbalanceado 

(Fávero, 2015). Os resultados são apresentados a seguir. 

 

4 ANALISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise da relação entre a presença do CA e a qualidade da informação contábil 
Primeiramente buscou-se investigar se a presença do Comitê de Auditoria na empresa 

possui relação com os atributos da informação contábil. O primeiro atributo analisado foi o 

conservadorismo condicional, conforme proposto por Ball e Shivakumar (2005). Foram 

estimados os resultados com base em três modelos de estimação: POLS, efeitos fixos e feitos 

aleatórios. Posteriormente realizaram-se os testes de Breusch-Pagan, teste F de Chow e teste 

de Hausman, com intuito de verificar qual o modelo mais se adequa aos dados. O teste de 

Breusch-Pagan apresentou p-value (1,000) maior que 0,05, indicando que o modelo POLS 

adequa-se melhor que o modelo de efeitos aleatórios (Fávero, 2015). Posteriormente, efetuou-

se o teste F de Chow, que obteve p-value (0,9953) maior que 0,05, sugerindo assim que o 

modelo POLS é mais adequado aos dados que o modelo de efeitos fixos. Deste modo, na 

Tabela 1, apresentam-se os resultados dos três modelos de estimação, entretanto, deve-se 

levar em consideração na análise apenas os coeficientes estimados pelo modelo POLS.   

  
Tabela 1 – Relação entre a presença de CA e o conservadorismo contábil 

Variável POLS Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

DΔNIit-1 Coeficiente α1 -468052* 0,0758* -468052* 

ΔNIit-1 Coeficiente α2 -0,0557114 0,0259673 -0,0557114 

DΔNIit-1*ΔNIit-1 Coeficiente α3 -0,3541991* -0,5786086* -0,3541991* 

ΔNIit-1*CAit Coeficiente α4 -0,2294845* -0,6269512* -0,2294845* 

Constante Coeficiente α0 292520,5* 295411,7* 292520,5* 

R
2 

0,0807 0,0758 0,0807 

Teste de Breusch-Pagan 0.00 (1.0000) 

Teste F de Chow 0.81 (0.9953) 

Número de observações 1875 

*Significância ao nível de 5%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Analisando-se a Tabela 1, pode-se perceber que os coeficientes α2, α3 e α4 foram 

menores que zero, indicando a presença de conservadorismo dentre as empresas investigadas. 

Analisando-se especificamente o coeficiente α3, nota-se que este possui significância 

estatística, denotando que a presença do Comitê de Auditoria influencia no nível de 

conservadorismo das empresas que compuseram a amostra.  

Os resultados aqui encontrados convergem aos achados de Ahmed e Henry (2012), 

que também identificaram uma relação negativa entre o conservadorismo condicional e a 

presença de Comitê de Auditoria dentre empresas australianas. Entretanto, diverge dos 

resultados de Baioco (2015), para uma amostra de empresas nacionais. Ressalta-se, contudo, 

que o autor utilizou a métrica de Basu (1997) para o cálculo do conservadorismo, o que pode 

ter originado tal divergência. Deste modo, infere-se que a presença do Comitê de Auditoria 



 
 

 

pode contribuir para a qualidade da informação contábil, no tocante ao conservadorismo. Este 

pode estão estar sendo adotado pelas empresas como um mecanismo de controle suplementar, 

conforme elucidado por Ahmed e Henry (2012). 

Posteriormente analisou-se a relação entre a presença do Comitê de Auditoria e a 

oportunidade da informação contábil. Neste caso, os resultados dos testes indicaram melhor 

adequação ao modelo de efeitos fixos, conforme pode-se observar na Tabela 2. 

  
Tabela 2 – Relação entre a presença de CA e a oportunidade 

Variável POLS Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

RAit Coeficiente α1 1,40158* -0,3305887 0,5579664 

Dit Coeficiente α2 -13,04438 7,672585 -2,455954 

Dit*RAit Coeficiente α3 -1,388338* 0,3072894 -0,5749244 

RAit*CAit Coeficiente α4 -0,410754 0,0675302 -0,1441655 

Constante Coeficiente α0 15,17332 -20,50023 -1,143776 

R
2
   0,0146 0,0162 

Teste de Breusch-Pagan 367.62 (0.0000) 

Teste F de Chow 3.44 (0.0000) 

Teste de Hausman 38.63 (0.0000) 

Número de observações 962 

*Significância ao nível de 5%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Por meio da Tabela 2 pode-se observar que os coeficientes α1 e α4 apresentaram-se 

muito baixos, e sem significância estatística, o que denota a ausência de oportunidade nas 

informações divulgadas pelas empresas. Além disso, como o coeficiente α4, que representa a 

variável Comitê de Auditoria, não apresentou significância, pode-se inferir que não há relação 

entre a presença do CA e a oportunidade da informação. 

Relativamente à relevância do lucro e do patrimônio líquido, apresentam-se na Tabela 

3 os resultados da análise de dados em painel para os anos de 2010 a 2014. Ressalta-se que o 

modelo de efeitos fixos mostrou-se mais adequado, conforme o resultado dos testes de 

Breusch-Pagan e Hausman, devendo, portanto, ser analisado o resultado referente à este 

método de estimação. 

 
Tabela 3 – Relação entre a presença de CA e a relevância 

Variável POLS Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

LPAit Coeficiente β1 -0,2836751* -0,046231* -0,2430079* 

PLAit Coeficiente β2 0,3293928* 0,9182723* 0,3796967* 

LPAit*CAit Coeficiente β3 0,3839686 0,8306931 0,5397717 

PLAit*CAit Coeficiente β4 0,2578066* 0,1569479* 0,2412701* 

Constante Coeficiente β0 20,02204* 17,73115* 19,96857* 

R
2 

0,2804 0,1357 0,2715 

Teste de Breusch-Pagan 98,78 (0,0000) 

Teste F de Chow 8,77 (0,0000) 

Teste de Hausman 2789,25 (0,0000) 

Número de observações 1192 

*Significância ao nível de 5%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Como pode-se notar na Tabela 3, não foi constatada relevância do lucro (LPAit), visto 

que seu coeficiente foi negativo. Entretanto, pode-se perceber que houve relevância do 

patrimônio líquido, uma vez que o coeficiente β2 apresentou-se próximo a 1 e foi significativo 

estatisticamente. No que tange à relação entre a presença do Comitê de Auditoria e a 



 
 

 

relevância da informação contábil, constata-se que não houve relação significativa entre a 

presença do CA e a relevância do lucro.  

No entanto, a relevância do patrimônio líquido apresentou-se positivamente associada 

à variável Comitê de Auditoria, apresentando um coeficiente β4 positivo e estatisticamente 

significativo. Este resultado está alinhado com as pesquisas de Wild (1996), Jaggi e Leung 

(2007), Baxter e Cotter (2009), Ahmed e Henry (2012) e Chen et al. (2015), que demonstram 

benefícios para a qualidade da informação contábil quando da presença do Comitê de 

Auditoria. Cabe destacar, entretanto, que houve divergência em relação aos achados de 

Baioco (2015), visto que o autor identificou que o CA está positivamente associado com a 

relevância do lucro, e não do patrimônio líquido. 

Por fim, analisou-se a relação entre a persistência do lucro e a presença de Comitê de 

Auditoria. Os resultados apontaram o modelo de estimas de efeitos fixos como mais adequado 

aos dados, conforme pode-se constatar na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Relação entre a presença de CA e a persistência 

Variável POLS Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

Xit Coeficiente α1 0,5798828* 0,2318816* 0,4460408* 

Xit*CAit Coeficiente α2 0,2258874* 1,017018* 0,3844379* 

Constante Coeficiente α0 98749,88* 69547,83 123428,9* 

R
2 

0,526 0,4551 0,5188 

Teste de Breusch-Pagan 24,59 (0,0000) 

Teste F de Chow 1,21 (0,0049) 

Teste de Hausman 79,66 (0,0000) 

Número de observações 2078 

*Significância ao nível de 5%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os resultados alcançados com a análise de dados em painel demonstram que a 

presença de Comitê de Auditoria nas empresas está positiva e significativamente associada 

com a persistência dos lucros, visto que o coeficiente α2 apresentou-se positivo e próximo a 1, 

indicando assim a persistência dos resultados contábeis. Logo, este achado indica que a 

presença do CA aumenta a qualidade da informação, por meio da persistência do lucro, ou 

seja, em empresas com Comitê de Auditoria os lucros são persistentes por mais períodos. 

De modo geral, os resultados apresentados até o momento fornecem suporte parcial à 

primeira hipótese da pesquisa, de que há uma relação positiva entre a presença do Comitê de 

Auditoria e a qualidade das informações contábeis das empresas brasileiras, visto que pode-se 

observar associação significativa entre a presença do CA e o conservadorismo, a relevância 

do patrimônio líquido e a persistência dos lucros. Este resultado converge aos achados de 

Wild (1996), Jaggi e Leung (2007), Baxter e Cotter (2009), Ahmed e Henry (2012), Baioco 

(2015) e Chen et al. (2015), indicando assim que o Comitê de Auditoria pode ser percebido 

como um indicador de monitoramento de alta qualidade (Lin & Hwang, 2010), refletindo 

consequentemente na qualidade das informações contábeis. 

 

4.2 Análise da relação entre as características do CA e a qualidade da informação 

Posteriormente, realizou-se a análise da relação existente entre as características do 

Comitê de Auditoria e qualidade da informação contábil. Salienta-se que nesta etapa do 

estudo foram analisadas apenas as empresas que possuem Comitê de Auditoria.  

O primeiro atributo da informação contábil analisado foi o conservadorismo, sendo 

que o método de estimação POLS  apresentou-se como mais adequado para análise dos dados 

em painel, conforme pode-se notar na Tabela 5. 



 
 

 

 
Tabela 5 – Relação entre as características do CA e o conservadorismo contábil 

Variável POLS Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

DΔNIit-1 Coeficiente α1 -1139448* -884557,6* -1139448* 

ΔNIit-1 Coeficiente α2 -6,654619* -5,374064* -6,654619* 

DΔNIit-1*ΔNIit-1 Coeficiente α3 1,49064* -0,0781066 1,49064* 

ΔNIit-1*TAMit Coeficiente α4 5,038947* 4,263712* 5,038947* 

ΔNIit-1*INDit Coeficiente α5 1,076122 1,149138 1,076122 

ΔNIit-1*EXPit Coeficiente α6 -3,141711* -2,876508* -3,141711* 

ΔNIit-1*Git Coeficiente α7 2,189177 3,25189 2,189177 

Constante Coeficiente α0 767755,2* 704341,6* 767755,2* 

R
2
 0,4305 0,3505 0,4305 

Teste de Breusch-Pagan 0.00 (1.0000) 

Teste F de Chow 1.01 (0.4136) 

Número de observações 281 

*Significância ao nível de 5%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Analisando-se os coeficientes α2, α3, α4, α5, α6 e α7, que indicam a presença de 

conservadorismo, pode-se perceber que há indícios de conservadorismo dentre as empresas 

analisadas, uma vez que a soma dos coeficiente foi menor que zero (-2,190621). Analisando-

se especificamente os coeficientes que relacionam as características do Comitê de Auditoria 

com o conservadorismo, percebe-se que apenas o tamanho e a presença de especialista 

financeiro são estatisticamente significativos, o que indica que tais características estão 

associadas à qualidade da informação contábil, por meio do conservadorismo. Tais resultados 

convergem aos achados de Yang e Krishnan (2005), Lin et al. (2006) e Lin e Hwang (2010), 

que constataram que o tamanho do CA está relacionado com a qualidade da informação 

contábil e com os resultados de Krishnan e Visvanathan (2008), Sultana (2015) e Sultana e 

Mitchell Van der Zahn (2015) que verificaram relação entre a expertise e o conservadorismo. 

Concernente à oportunidade da informação e as características do Comitê de 

Auditoria, observou-se que o modelo de efeitos fixos teve melhor ajuste para os dados. 

Entretanto, como pode-se verificar na Tabela 6, não foi encontrada relação significativa entre 

nenhuma das características estudadas e a oportunidade da informação, visto que os 

coeficientes não apresentaram significância estatística. 

 
Tabela 6 – Relação entre as características do CA e a oportunidade 

Variável POLS Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

RAit Coeficiente α1 0,0845024 0,0382945 0,0664028 

Dit Coeficiente α2 -2,342397 -0,6602891 -1,235144 

Dit*RAit Coeficiente α3 -0,167871* -0,0403488 -0,0983338* 

RAit *TAMit Coeficiente α4 0,0125136 -0,0154052 -0,0061668 

RAit *INDit Coeficiente α5 0,0527747 0,0059437 0,0252013 

RAit * EXPit Coeficiente α6 0,031815 0,0197306 0,0217108 

RAit * Git Coeficiente α7 -0,066084 -0,019205 -0,0440537 

Constante Coeficiente α0 3,507538* 0,9309377 1,847961* 

R
2
 0,2087 0,1836 0,2068 

Teste de Breusch-Pagan 14.61 (0.0001) 

Teste F de Chow 3.82 (0.0000) 

Teste de Hausman 36.00 (0.0000) 

Número de observações 227 

*Significância ao nível de 5%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



 
 

 

Os resultados encontrados para a oportunidade divergem dos achados de Abernathy et 

al. (2014) que relataram associação entre a expertise do Comitê de Auditoria e a divulgação 

de informações mais oportunas e tempestivas. Salienta-se, entretanto que a métrica de 

oportunidade utilizada por Abernathy et al. (2014) não foi a mesma utilizada neste estudo, o 

que pode ter contribuído para a diferença observada. 

Analisando-se a relação entre as características do Comitê de Auditoria e a relevância 

do lucro e do patrimônio líquido, nota-se que apenas a expertise demonstrou-se relacionada 

com a relevância do lucro, uma vez que o valor do coeficiente (β7) desta variável apresentou-

se positivo e significativo estatisticamente, conforme pode-se observar na Tabela 7. 

  
Tabela 7 – Relação entre as características do CA e a relevância 

Variável POLS Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

LPAit Coeficiente β1 -2,574336 -1,807819 -3,042243* 

PLAit Coeficiente β2 -0,8891384 0,6861509 -0,6704558 

LPAit *TAMit Coeficiente β3 0,169371 0,6074959 0,3832456 

PLAit *TAMit Coeficiente β4 0,2873029 0,0145318 0,3750293 

LPAit *INDit Coeficiente β5 2,639873 1,012107 2,565585* 

PLAit *INDit Coeficiente β6 1,422335 0,3458156 1,299872* 

LPAit *EXPit Coeficiente β7 0,7603317 1,967209* 1,201017 

PLAit *EXPit Coeficiente β8 0,8328751 0,1568266 0,6767011* 

LPAit *Git Coeficiente β9 13,85654 -1,935997 5,258306 

PLAit *Git Coeficiente β10 -0,1870627 0,4925556 0,308724 

Constante Coeficiente β0 2,89659 7,400469* 2,581796 

R
2
 0,8065 0,6232 0,802 

Teste de Breusch-Pagan 17.10 (0.0000) 

Teste F de Chow 2.94 (0.0000) 

Teste de Hausman 45.18 (0.0000) 

Número de observações 244 

*Significância ao nível de 5%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Este resultado converge ao achado de Baioco (2015) que também evidenciou 

associação significativa de tal característica com a relevância do lucro das empresas que 

investigou. Em relação à persistência do lucro, o resultado da análise de dados em painel 

revelou melhor ajuste para o modelo de efeitos fixos, conforme apresenta-se na Tabela 8. 

 
Tabela 8 – Relação entre as características do CA e a persistência 

Variável POLS Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

Xit Coeficiente α1 -0,1507925 -0,5626004 -0,1507925 

Xit*TAMit Coeficiente α2 1,063967* 1,179404* 1,063967* 

Xit*INDit Coeficiente α3 -0,0277322 -0,6994021 -0,0277322 

Xit*EXPit Coeficiente α4 -0,4071927* -0,793447* -0,4071927* 

Xit*Git Coeficiente α5 -0,3428744 -0,281603 -0,3428744 

Constante Coeficiente α0 70667,07 1325542* 70667,07 

R
2
 0,8896 0,0085 0,8896 

Teste de Breusch-Pagan 0.00 (1.0000) 

Teste F de Chow 2.82 (0.0000) 

Teste de Hausman 139.12 (0.0000) 

Número de observações 388 

*Significância ao nível de 5%. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 



 
 

 

Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 8 conclui-se que o tamanho do 

Comitê de Auditoria é uma característica que contribui para a persistência dos lucros, uma vez 

que apresentou coeficiente (α2) positivo, próximo a 1 e significativo estatisticamente. A 

presença de especialista financeiro no Comitê de Auditoria também apresentou significância 

estatística, entretanto seu coeficiente foi negativo, não indicando assim associação entre esta 

variável e a persistência dos lucros.  

Estes resultados convergem aos achados de Yang e Krishnan (2005), Lin et al. (2006) 

e Lin e Hwang (2010), que também relataram associação entre o tamanho do Comitê de 

Auditoria e a qualidade da informação contábil. Salienta-se que tal achado fornece suporte 

para a recomendação do BRC (1999) sobre a quantidade de membros do CA. Assim, um 

número mínimo de membros pode ser relevante para a qualidade das informações contábeis. 

De modo geral, pode-se inferir que o tamanho e a presença de especialista financeiro 

no Comitê de Auditoria são características que contribuem para qualidade da informação 

contábil, uma vez que mostraram-se associadas com o conservadorismo, a relevância do lucro 

e a persistência. Este fato leva à aceitação parcial das hipóteses H2 e H4, visto que para a 

oportunidade e a relevância do patrimônio líquido não foram encontradas associações. As 

demais características, ou seja, a independência dos membros e a presença de mulheres não 

mostraram relação com nenhuma das métricas de qualidade da informação contábil, o que 

leva à rejeição das hipóteses H3 e H5.  

 

5 CONCLUSÃO 

O objetivo do estudo foi verificar a relação entre as características do Comitê de 

Auditoria com a qualidade das informações contábeis de empresas listadas da 

BM&FBovespa. Para tanto, realizou-se estudo descrito, com abordagem quantitativa, 

realizado por meio de pesquisa documental. Mais precisamente, investigou-se se a presença 

de Comitê de Auditoria e quatro características do CA relatadas na literatura (tamanho, 

independência, presença de especialista financeiro e presença de mulheres) estão relacionadas 

com o conservadorismo, a oportunidade, a relevância e a persistência dos lucros. 

Os dados referentes ao Comitê de Auditoria foram coletados no Formulário de 

Referência das empresas, e as informações para o cálculo das métricas de qualidade da 

informação contábil foram coletadas na base de dados Economática®. Aplicou-se uma 

regressão com dados em painel curto, compreendendo o período de 2010 a 2014, por meio do 

software STATA®13.0.  

Os resultados demonstraram que há uma relação positiva entre a presença do Comitê 

de Auditoria e a qualidade das informações contábeis das empresas brasileiras, visto que 

pôde-se observar associação significativa entre a presença do CA e o conservadorismo, a 

relevância do patrimônio líquido e a persistência dos lucros, resultado este convergente aos 

achados de Wild (1996), Jaggi e Leung (2007), Baxter e Cotter (2009), Ahmed e Henry 

(2012), Baioco (2015) e Chen et al. (2015), indicando assim que o Comitê de Auditoria pode 

ser percebido como um indicador de monitoramento de alta qualidade (Lin & Hwang, 2010).  

 Quanto às características do Comitê de Auditoria, observou-se que o tamanho e a 

presença de especialista financeiro no CA contribuem para qualidade da informação contábil, 

pois mostraram-se associadas com o conservadorismo, a relevância do lucro e a persistência. 

As demais características investigadas, ou seja, a independência dos membros e a presença de 

mulheres não mostraram relação com nenhuma das métricas de qualidade da informação 

contábil utilizadas no estudo.  
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