
1 

 

ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA MODIFICADOS 
CONSTANTES NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE EMPRESAS 

LISTADAS NA BM&FBOVESPA 
 

Camile Kohl 
Graduanda do 9º semestre do Curso de Ciências Contábeis  

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Campus de 
Frederico Westphalen. 

Rua Assis Brasil, 709, 98400-000, Frederico Westphalen - RS, fone (55) 3744-9200 
camile.kohl@hotmail.com 

 
Danieli Janice Linck 

Graduanda do 9º semestre do Curso de Ciências Contábeis  
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Campus de 

Frederico Westphalen. 
Rua Assis Brasil, 709, 98400-000, Frederico Westphalen - RS, fone (55) 3744-9200 

danieli_linck@sicredi.com.br 
 

Camila Freitas Sant´Ana 
Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

Professora do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões – URI Campus de Frederico Westphalen. 

Rua Assis Brasil, 709, 98400-000, Frederico Westphalen - RS, fone (55) 3744-9200 
camila-fsantana@hotmail.com 

 
RESUMO 
O objetivo do estudo foi identificar os fatores mais frequentes que motivam a emissão de 
relatórios de auditoria modificados em relação as demonstrações contábeis apresentadas 
pelas empresas listadas na BM&FBovespa. Para tanto, o método de pesquisa utilizado 
caracteriza-se como descritivo, com abordagem qualitativa, por meio de pesquisa 
documental. A amostra foi composta por 79 empresas listadas na BM&FBovespa, que 
receberam relatório de auditoria com opiniões modificadas em relação as demonstrações 
contábeis dos ano-base de 2013, 2014 e 2015, dessa forma os dados foram analisados 
mediante análise de conteúdo. Os achados da pesquisa destacam que os principais fatores 
que motivam a emissão de relatórios de auditoria modificados são problemas na aplicação 
de testes de recuperabilidade de ativos, inconsistências nos saldos e valores de obrigações 
fiscais e trabalhistas (sociais), falta de confirmação externa, problema de subavaliação de 
passivos, problemas de reconhecimento e reclassificação de contas contábeis, existência 
de processos de recuperação judicial, prejuízos acumulados, passivos a descoberto. Dessa 
forma, ressalta-se que estes fatores fazem com que os auditores tenham dúvidas quanto à 
capacidade de continuidade operacional empresa, emitindo assim relatórios modificados 
na condição de relatório com ressalva, adverso e com abstenção de opinião. 

 
Palavras-Chave: Relatório de auditoria; Parecer de auditoria; Parecer com opinião 
modificada; BM&FBOVESPA. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade por informação contábil com qualidade se tornou imprescindível, 
ao ponto de que com a expansão e crescimento do mercado de capitais a adoção de boas 
práticas de governança corporativas favorece positivamente a melhoria dos 
procedimentos de controle interno e a qualidade dos registros, contribuindo para a tomada 
de decisão dos diversos usuários da contabilidade, como os acionistas que procuram 
inteirar-se cada vez mais sobre a situação financeira e patrimonial da empresa investida.  

No Brasil a Lei n.º 11.638/2007, conhecida como Lei das Sociedades por Ações, 
teve um papel crucial na busca pela qualidade da informação contábil, em virtude de que 
a promulgação desta lei tornou obrigatório para as companhias que negociam ações no 
mercado de capitais, a necessidade de suas demonstrações contábeis serem auditadas por 
um auditor independente. Fato que reestabeleceu uma nova etapa buscando garantir tal 
melhoria a informação contábil, em virtude de que a auditoria independente é o conjunto 
de procedimentos técnicos aplicados sobre as demonstrações contábeis com a finalidade 
de emitir um relatório sobre a sua adequação a estrutura do relatório financeiro aplicável 
(NBC TA 200). 

Assim, a auditoria independente é vista como um dos principais pilares 
responsáveis para harmonizar o funcionamento dos mercados de capitais, tendo em vista 
que auxilia no fortalecimento da liquidez das bolsas, bem como acarreta na necessidade 
de divulgação de informações fidedignas por parte das empresas auditadas, cujas 
informações automaticamente servirão de suporte como base de orientação no processo 
de tomada de decisão dos diferentes tipos de usuários das informações contábeis 
(Pinheiro, 2005; Lopes & Martins, 2005). 

Portanto, auditoria independente caracteriza-se neste sentido como um papel 
fundamental na comunicação de informações de cunho relevante aos usuários das 
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informações contábeis e para o mercado, pois informa a respeito dos problemas iminentes 
detectados pelos auditores e firmas de auditoria independente nas demonstrações 
contábeis e financeiras de seus clientes (Defond, Aghunandan & Subramny, 2002). 

O relatório de auditoria, ou parecer de auditoria, é percebido por De Angelo 
(1981) como o produto final da auditoria, caracterizado como uma verificação 
independente dos dados financeiros preparados pela gestão, que consiste em uma opinião 
estabelecida pelo auditor independente ou firma de auditoria independente, sobre a 
adequação dos processos e demonstrações contábeis da empresa auditada, cujo aspecto 
também está associado a uma dimensão de qualidade da informação contábil. 

Portanto, auditoria independente caracteriza-se neste sentido como um papel 
fundamental na comunicação de informações de cunho relevante aos usuários das 
informações contábeis e para o mercado, pois informa a respeito dos problemas iminentes 
detectados pelos auditores e firmas de auditoria independente nas demonstrações 
contábeis e financeiras de seus clientes (Defond, Aghunandan & Subramny, 2002). 

Diante disso, destaca-se a importância da análise do relatório de auditoria emitido 
pelo auditor independente em relação as demonstrações contábeis elaboradas pelas 
organizações. Pois, chama-se a atenção para os relatórios de auditoria expressos com 
opinião modificada, que vem a sinalizar aos usuários dessas informações que a auditoria 
independente observou distorções relevantes na estrutura e nos itens divulgados no 
conjunto das demonstrações contábeis. 

Levando isto em consideração, ressalta-se que o auditor pode encontrar nas 
demonstrações contábeis diversas falhas na sua respectiva estrutura de apresentação, que 
podem ir desde o registro das operações até o seu respectivo saldo final. De acordo com 
os estudos de Santos, Souza, Machado e Silva (2009), Damascena, Firmino e Paulo 
(2011), Camargo (2012), Damascena e Paulo (2013) e Heliodoro (2014), essas falhas 
podem acontecer no ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não 
circulante, patrimônio líquido, demonstração do resultado do exercício, receitas, 
despesas, notas explicativas, provisões, dentre outras que podem acabar alterando o 
resultado econômico, patrimonial e financeiro da empresa, de modo que a empresa possa 
estar realizando a superavaliação ou subavaliação dos bens, direitos e obrigações da 
mesma, aplicando procedimentos incorretos para contabilização, não atendendo aos 
princípios e normas contábeis, bem como demais legislações aplicáveis. 

Assim, diante do contexto, apresenta-se a seguinte questão problema de pesquisa: 
Quais os fatores mais frequentes que motivam a emissão de relatórios de auditoria 
modificados em relação as demonstrações contábeis apresentadas por empresas listadas 
na BM&FBovespa? Assim, para atingir a proposta de estudo tem-se o objetivo de analisar 
os fatores mais frequentes que motivam a emissão de relatórios de auditoria modificados 
em relação as demonstrações contábeis apresentadas pelas empresas listadas na 
BM&FBovespa. 

O estudo justifica-se em razão da importância da análise dos relatórios de auditoria 
das empresas listadas na BMF&Bovespa, que em termos de gestão da empresa pode 
contribuir para que as mesmas identifiquem os principais fatores que apresentam 
distorções nas demonstrações contábeis e em seus controles internos, podendo 
reorganiza-los e adotar novas práticas e métodos de elaboração.  

A pesquisa justifica-se ainda, em relação a importância da divulgação de 
informações fidedignas aos usuários da contabilidade, principalmente aos acionistas e 
investidores, que poderão identificar os principais fatores determinantes do relatório 
modificado, fazendo com que as empresas melhorem a qualidade das informações que 
são divulgadas. Contribuindo também para as firmas de auditoria, na observação das 
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principais contas que apresentam distorções, para assim, auxilia-los na determinação do 
plano de trabalho da auditoria e procedimentos a serem utilizados para cada situação. 

Por fim o tema proposto é importante para auxiliar os usuários das informações 
sobre a veracidade da situação financeira e patrimonial da empresa, analisadas por meio 
das demonstrações contábeis, auxiliando na tomada de decisão, principalmente para 
investidores, pois por meio do relatório, pode-se afirmar a possível descontinuidade das 
operações da organização, alertando-os sobre investimentos que poderão ser 
transformados em perdas. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para embasar o presente estudo, o referencial teórico aborda os principais aspectos 
que embasam a temática problematizada, compreendendo, conceitos, definições e 
caracterização da auditoria independente, controle interno, tipos de relatório de auditoria, 
responsabilidade da administração e estudos relacionados.  
 
2.1 Auditoria Independente 

A auditoria independente segue o mesmo rumo da auditoria externa, onde tem 
como objetivo, a análise das demonstrações contábeis para a verificação da sua qualidade 
e veracidade. Araújo, Arruda e Barreto (2008), salientam que a auditoria independente, 
deve ser realizada exclusivamente por contador registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC), bem como registro no Cadastro Nacional de Auditores 
Independentes (CNAI) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sob o qual é 
constituída por procedimentos técnicos com o objetivo de emissão de parecer sobre a 
conformidade desses dados com princípios fundamentais de contabilidade, Normas 
Brasileiras de Contabilidade (NBCs) e legislação pertinente (Fusiger, Silva e Carraro 
2015).  

Quando contratado para realizar a auditoria independente, o auditor assume o 
contrato de prestação de serviços profissionais, onde se estabelece a natureza, a extensão 
do trabalho, o tempo de duração e a remuneração exigida, além de assumir os detalhes de 
interesse das duas partes (Franco & Marra, 2001). Sendo que a auditoria só pode ser 
elaborada, tendo como base, evidências comprovadas, pois ela não pode ser alicerçada 
em dados incertos e informações não concretas (Attie, 2009). 

Attie (2010) ressalta que a auditoria evidencia todos os itens, formas e métodos 
que auxiliam na elaboração da opinião do auditor. De modo que o exame é feito a partir 
da verificação documental, dos livros, registros, das informações internas e externas 
relacionadas ao controle do patrimônio e a exatidão dos registros e demonstrações 
decorrentes dessas informações. Outra observação interessante a ser feita pelo auditor, é 
se a empresa está contratando a firma de auditoria por vontade própria, ou se ela é 
legalmente obrigada a contratá-lo.  

Todavia, segundo o Conselho Federal de Contabilidade (2013), a lei 6.404/76, a 
Lei 11.638/07 e o Banco Central do Brasil, determinam, concomitantemente, que 
empresas caracterizadas como companhia aberta, na condição de sociedades por ações, 
empresas de grande porte e instituições financeiras devem ser auditadas por auditores 
independentes. 

Nesse sentido, de acordo com Lins (2014) e legislação específica, define-se como 
empresa de grande porte, aquela em que o ativo total é superior a duzentos e quarenta 
milhões de reais, ou a receita bruta anual superior ao valor de trezentos milhões de reais. 

Conforme NBC TA 200 (CFC, 2009c, p. 3), “o objetivo da auditoria é aumentar 
o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários”, pois estas são 
elaboradas para usuários internos e externos, quanto mais confiável a demonstração 
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contábil, mais atrairá os olhares dos usuários das demonstrações, visando sempre, os 
externos, pois são estes que aplicam seus recursos na empresa.  

Para Ojo (2008), o objetivo da auditoria independente é assegurar que as 
demonstrações financeiras tenham sido elaboradas adequadamente pela administração da 
empresa. Corroborando, Ferreira (2009) ressalta que o objetivo da auditoria é analisar as 
demonstrações contábeis da empresa auditada. Sendo de responsabilidade do auditor, 
verificar quais os testes a serem adotados e a amostra coletada para atestar seu parecer, já 
a responsabilidade na elaboração das demonstrações contábeis fica para a administração 
da empresa auditada. 

Assim como todo trabalho, a auditoria independente tem limites, neste viés Junior, 
Fernandes, Ranha e carvalho (2011), ressaltam que relatório de auditoria independente 
versa sobre os objetivos das demonstrações contábeis, de modo que o relatório não dá 
garantia de viabilidade futura da empresa e nenhum tipo de atestado de eficácia da 
administração, mas que em casos onde obtém-se evidencias de problemas em relação ao 
princípio de continuidade, o mesmo é comunicado no relatório.  

Segundo Machado e Silva (2009), a auditoria independente averigua a adequação, 
tempestividade e conformidade das demonstrações contábeis, utilizando como base, os 
princípios fundamentais de contabilidade. 

Dutra (2011), salienta que a finalidade da auditoria volta-se para a emissão da 
opinião referente as demonstrações contábeis, opinião que é relatada por meio do relatório 
de auditoria, regulamentado pelas normas de auditoria requeridas pela legislação 
societária brasileira. Já a função da auditoria, citada por Niyama e Silva (2011), é a 
proteção dos investidores e asseguração da credibilidade da informação contábil, 
reduzindo o custo de agência, a assimetria informacional, alinhando os interesses dos 
acionistas e dos agentes. 

O Conselho Federal de Contabilidade, através do CPC 00, ressalta ainda que o 
objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações que sejam válidas para os 
investidores existentes e futuros, credores e auxiliar na tomada de decisão voltada para o 
fornecimento de recursos para a entidade. 

Nesse sentido, de acordo com o CPC 00 e CPC 26, compreende ao conjunto das 
demonstrações contábeis o Balanço Patrimonial (BP), a Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE), Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), Demonstração dos 
Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido (DMPL), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA) e Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras. 

Outra fonte de análise da auditoria independente é o controle interno, que 
configura-se como um instrumento fundamental para os negócios (Attie, 2009), que é 
percebido como o plano da organização, métodos e medidas adotados para proteção de 
seu ativo, garantindo a exatidão e fidedignidade dos dados contábeis e promovendo a 
eficiência operacional e obediência das normas administrativas (Motta, 1992). 

O controle interno pode ser dividido em duas esferas, que segundo Attie (2009) 
compreende os controles contábeis que são os métodos e os procedimentos relacionados 
à segurança do patrimônio e a fidedignidade dos registros contábeis, e os controles 
administrativos que se relaciona com a eficiência operacional e à decisão da política da 
empresa. 

Ainda, o controle interno pode ter sua natureza preventiva, onde o foco está em 
evitar erros, desperdícios e irregularidades, assim como pode ter natureza detectiva, com 
a finalidade de voltar-se a detecção de erros, desperdícios e irregularidades no momento 
em que ocorrem e realizando o ajuste destes, e ainda natureza corretiva, adotando 



6 

 

correções de eventos que já ocorreram e deverão ser regularizados (Yoshida & Reis; 
2005). 

Assim, o controle interno é o instrumento da organização com a finalidade de 
vigiar, fiscalizar e verificar a administração da empresa permitindo observar, prevenir e 
controlar fatos que produzem reflexos no patrimônio da entidade. (Franco & Marra, 
2001). 

Os principais objetivos do controle interno segundo Attie (2009), é a preservação 
e imposição dos interesses e políticas da empresa, a exatidão e a confiabilidade das 
demonstrações contábeis, dos relatórios financeiros e operacionais e a preservação da 
eficiência do todo operacional. 

Portanto, um sistema de controle interno satisfatório reduz a possibilidade de erros 
e irregularidades, tornando-se uma ferramenta indispensável na garantia de segurança nas 
atividades desenvolvidas, visto que quando se possui um bom controle dificulta-se a 
possibilidade de ações errôneas por parte dos colaboradores, reduzindo assim 
possiblidades de ocorrência de erros e fraudes na organização (Attie, 2011). 

De tal modo, o controle interno estabelece suporte a empresa quanto ao seu 
desempenho e garante que todos os processos sejam executados conforme desejo da 
administração, livre de riscos. Dessa maneira, um eficiente controle interno permite 
detectar erros e irregularidades, oferecendo maiores possibilidades de retificação destes 
de forma proativa. (Ferreira, Santos & Alves; 2015). 

  
2.2 Tipos de relatório de Auditoria 

O relatório de auditoria é o meio que o auditor utiliza para expressar a sua opinião 
de forma clara e objetiva em obediência as normas de auditoria, após realizar os métodos 
de avaliação nas demonstrações contábeis e determinar o seu entendimento sobre estas. 
(Attie, 2009). 

Os procedimentos adotados pelo auditor são técnicas elaboradas para obter 
evidência, provas suficientes e adequadas para fundamentar a sua opinião sobre as 
demonstrações contábeis auditadas, abrangendo testes de observância (segurança dos 
procedimentos realizados pelo controle interno) e substantivos (exatidão e validade dos 
dados), bem como a avaliação dos riscos de auditoria que deve ser feita na fase do 
planejamento, considerando as demonstrações contábeis em sua totalidade, os saldos das 
contas e à natureza das transações, prevenindo assim a emissão de uma opinião 
equivocada sobre os dados analisados (Ferreira, 2009, NBC TA 315 - R1).   

Portanto, infere-se que o relatório de auditoria apresenta a opinião do auditor 
referente as demonstrações contábeis analisadas. Dessa forma, ressalta-se que o relatório 
de auditoria é de extrema importância para a administração da empresa e também para os 
demais usuários da informação, visto que por meio dele é exposta uma opinião através de 
evidências encontradas nas demonstrações contábeis da empresa, que compete a parte 
patrimonial, econômica e financeira. Uma vez que as inconformidades ou não, sobre os 
fatos que ocorreram naquele período avaliado e confrontando se o lançamento e 
reconhecimento desses fatos, seguindo as normas vigentes e também comunicando 
possíveis problemas futuros que poderão ocorrer pelas distorções verificadas (NBC TA 
330). 

O relatório do auditor garante aos usuários das demonstrações contábeis maior 
segurança sobre a realidade da empresa, muitas vezes é a partir do mencionado no 
relatório que muitos acionistas decidem se devem investir ou não, e para instituições 
financeiras a garantia de um crédito a ser concedido. Portanto, o relatório de auditoria 
visa passar maior credibilidade das demonstrações contábeis e garantir a assertividade 
nos procedimentos contábeis adotados pela empresa (Crepaldi & Crepaldi, 2016). 
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Assim, de acordo com as normas em vigência (NBC TAs), existem quatro tipos 
de relatórios que poderão ser emitidos pelo auditor na realização de seu trabalho, que são 
o relatório sem ressalva, com ressalva, abstenção de opinião e opinião adversa, de modo 
que cada um em si, dependem da representatividade e relevância do item e a distorção 
que resultou no patrimônio a partir daquele mesmo item. 

O relatório sem ressalva, ou relatório de auditoria com opinião não modificada 
(NBC TA 700) indica que as demonstrações contábeis analisadas pelo auditor estão em 
concordância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade e com a legislação específica que se enquadra a entidade 
(Motta, 1992).  

Segundo Ferreira (2009) o auditor emite um relatório sem ressalva quando está 
convicto que as demonstrações contábeis apresentam a real situação do patrimônio da 
entidade. Desta forma, em conformidade com a NBC TA 700, a opinião não modificada 
dar-se-á quando o auditor concluir por meio das evidências obtidas, que as demonstrações 
contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos, de acordo com a estrutura do relatório 
financeiro aplicável. 

Em relação ao relatório com ressalva, ou seja, relatório de auditoria com opinião 
modificada (NBC TA 705), ocorre quando o auditor possui evidências suficientes de que 
as demonstrações contábeis possuem distorções, ou também utiliza-se quando o mesmo 
não possui evidências suficientes para comportar a sua opinião na emissão do relatório de 
auditoria. 

Para Ferreira (2009) o relatório com opinião modificada é utilizado quando as 
demonstrações avaliadas estão irregulares, isto é, em desacordo com os princípios, 
normas e legislação vigente, podendo ser emitido com ressalva, adverso ou com 
abstenção de opinião. 

Verificado um certo grau de relevância nas inconformidades, o auditor deverá 
informar no relatório as razões pelo qual este foi emitido com ressalva, mensurando o 
efeito dessa inconformidade que resultou nas demonstrações contábeis, referenciando 
também nas notas explicativas (Attie, 2009). 

Ao realizar o trabalho de verificação dos documentos e estes apresentar 
irregularidades relevantes e generalizadas, o auditor emite o relatório adverso, pois a 
posição patrimonial e financeira da empresa não está sendo apresentada fidedignamente 
(Attie, 2009). 

Já em relação ao relatório de auditoria com opinião modificada na forma de 
abstenção de opinião, conhecido como relatório com abstenção de opinião é aquele onde 
o auditor não emite sua opinião sobre as demonstrações contábeis por não possuir 
evidências e comprovações suficientes para suportar e defender o seu parecer (Ferreira, 
2009). 

O relatório, relatório de auditoria que o auditor vier a emitir é de responsabilidade 
exclusiva deste, portanto ele deve incluir informações que considera relevante para 
adequada interpretação das demonstrações analisadas, comprovando que a auditoria foi 
realizada de acordo com as Normas de Auditoria Independente (NBC TA 200). 

O auditor possui a capacidade de emitir uma opinião modificada ou não sobre o 
relatório financeiro aplicável, ou seja, demonstrações contábeis em acordo com as normas 
e princípios da contabilidade. Conforme a NBC TA 700, a opinião não modificada dar-
se-á quando o auditor concluir que as demonstrações contábeis foram elaboradas, em 
todos os aspectos, de acordo com a estrutura do relatório financeiro aplicável. 

No momento da emissão do relatório, sempre que o auditor verificar que o mesmo 
terá modificação, deverá informar inicialmente a administração da entidade, para que ela 
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possua conhecimento da distorção verificada e possa fornecer soluções para o problema 
e ter ciência de que o mesmo será apontado no relatório (Longo, 2011). 
 
2.3 Responsabilidade da Administração da Empresa Auditada 

A responsabilidade pela elaboração e eficácia dos controles internos, é 
inteiramente da empresa auditada, assim como a responsabilidade pela elaboração e 
divulgação das demonstrações contábeis, minimizando ao máximo os riscos de 
distorções. Para isso, conforme Crepaldi e Crepaldi (2016), o auditor deve obter evidência 
de que a administração tem conhecimento da sua responsabilidade pela elaboração e 
divulgação das demonstrações contábeis de acordo com as normas e práticas contábeis 
adotadas no país.  

Ainda Crepaldi e Crepaldi (2016), salientam que o documento que apresenta a 
evidência citada, é a carta de responsabilidade da administração, que deve ser emitida 
pela empresa auditada, endereçada ao auditor independente, reforçando que as 
informações que foram fornecidas a ele e qual foi a base de preparação e divulgação das 
demonstrações contábeis são de sua responsabilidade.  

O objetivo do auditor independente obtendo a carta de responsabilidade da 
administração é atender as normas de auditoria independente, obter evidência de auditoria 
por escrito, delimitar a responsabilidade das partes, dar mais confiabilidade as 
informações obtidas na auditoria, garantir a responsabilização do auditor após a 
realização do trabalho de auditoria a qual vai vincular o seu nome e possibilitar 
esclarecimento referente a dados que não constam nas demonstrações contábeis, cujo 
documento também fará parte dos papéis de trabalho do auditor (Conselho Federal de 
Contabilidade, 2007). 

Conforme Malacrida e Yamamoto (2006), a companhia através da governança 
corporativa melhora a informação fornecida ao auditor, pois está caminha lado a lado da 
contabilidade, onde ambas utilizam os mesmos conceitos de transparência, equidade, 
prestação de contas e responsabilidade corporativa, com o intuito de solucionar problemas 
entre os interessados. 

Quando a empresa auditada receber o relatório de auditoria, é de seu dever, emitir 
um documento chamado de Relatório da Administração, respondendo aos acionistas 
sobre os pontos abordados pelo auditor no relatório. O objetivo do relatório da 
administração é melhorar a qualidade das informações prestadas, demonstrando a postura 
e o desempenho da empresa relacionado a gestão e alocação dos recursos. (Lahm, Lahm, 
Toscan & Faccin, 2013). 

Conforme a Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades por Ações, as sociedades por 
ações de capital aberto são obrigadas e emitir o Relatório da Administração, porém as 
sociedades de capital fechado, também podem emiti-lo, uma vez que este, auxilia os 
acionistas na tomada de decisão. 

Lahm et al. (2013) citam que o relatório de auditoria auxilia a governança 
corporativa, sendo essa um conjunto de procedimentos e políticas de uma empresa, com 
o objetivo de garantir confiabilidade e eficácia das atividades da empresa. Por isso, pode-
se dizer que o relatório da administração caminha lado a lado da governança corporativa, 
auditoria interna, ajudando nos controles internos e da auditoria externa, pois vem em 
resposta ao relatório de auditoria. 
 
2.4 Estudos Relacionados 

No estudo desenvolvido por Cunha, Beuren Pereira (2009), foi analisado os 
pareceres de auditoria das demonstrações contábeis de empresas de Santa Catarina 
registrada na Comissão de Valores Mobiliários, onde verificaram que 75,76% dos 
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relatórios foram sem ressalva e 24,24% foram com ressalva. Dos relatórios com ressalva, 
50% foram ressalvados devido a questões tributárias, 37,50% devido as questões 
econômicas e 12,50 devido a questões trabalhistas. Nos relatórios limpos, 20 empresas 
apresentaram parágrafos de ênfase, onde 55% referem-se a questões financeiras e 
econômicas da empresa auditada. Concluindo que os relatórios podem evoluir em relação 
aos aspectos formais conforme estabelecidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade. 
Por outro lado, são apresentados de modo satisfatório a respeito dos aspectos 
informativos, pois os relatórios foram emitidos revestidos de compressibilidade.  

Santos et al. (2009) estudaram a auditoria independente: um estudo dos relatórios 
emitidos sobre demonstrações contábeis de empresas listadas na Bovespa e na NYSE, 
onde verificou-se que em quase 100% dos casos utilizou-se o relatório sem ressalva, tanto 
nas demonstrações brasileiras como nas americanas. Quanto a análise do conteúdo dos 
relatórios, evidenciou-se que os relatórios emitidos sobre as demonstrações americanas, 
comparados com os relatórios sobre demonstrações brasileiras, dá mais ênfase a eficácia 
nos controles internos. 

Na pesquisa elaborada por Damascena, Firmino e Paulo (2011), teve por objetivo 
o estudo dos tipos de relatórios de auditoria, contemplando a análise dos parágrafos de 
ênfase e as ressalvas constantes nas demonstrações contábeis das companhias listadas na 
Bovespa, verificando que se predominam os relatórios sem ressalva, uma vez que 7,40% 
dos relatórios tem ressalva e 41,37% contém parágrafos de ênfase. Foram observados, 
como determinante de emissão de parágrafo de ênfase: número elevado de prejuízos 
contínuos, passivo a descoberto e deficiência de capital de giro.  Já o motivo para emissão 
de relatório com ressalva, foi a indicação de créditos tributários sem a devida 
compensação. 

O objetivo do estudo desenvolvido por Camargo (2012) voltou-se a análise dos 
determinantes dos relatórios dos auditores independentes emitidos as companhias 
negociadas na BMF&BOVESPA e concluiu que de modo geral as determinantes dos 
relatórios de auditoria foram: medidas de risco, tamanho da empresa auditada, 
indicadores econômico-financeiros, passivo a descoberto no período analisado, liquidez 
corrente, alavancagem, medidas de complexidade, honorários pagos as firmas de 
auditoria, tipo de controle, tipo de firma de auditoria, tipo de opinião contida, atraso dos 
relatórios de auditoria, setor de atuação da empresa auditada, governança corporativa e 
maturidade dos controles contábeis. 

O estudo desenvolvido por Damascena e Paulo (2013) teve como objetivo o 
estudo das ressalvas e parágrafos de ênfase constantes nas demonstrações contábeis das 
companhias abertas brasileiras onde verificou-se uma predominância dos relatórios sem 
ressalva, onde em média, 7,4% foram com ressalva e 41,4% foram com parágrafo de 
ênfase. Foi verificado também que existem efeitos significativos de variáveis contábeis e 
indicadores econômico-financeiros na emissão do relatório de auditoria. Quanto maior o 
valor de marcado da empresa, do lucro líquido e da receita auferida por esta, menor a 
ocorrência de ressalva. Com relação ao parágrafo de ênfase, apenas a liquidez foi 
considerada como variável significativa.    

Heliodoro (2014), investigou se existe relação ente a mudança do auditor e o 
relatório de auditoria qualificado, descobrindo que existe uma relação significativamente 
positiva entre o relatório de auditoria e a mudança do auditor, onde as mudanças de maior 
significância foram a mudança do auditor e a reserva sobre os ativos, existência de outras 
reservas e a dimensão da empresa auditada, o crescimento da empresa, o tipo de modelo 
de governo e os diferentes CAE, dando a indicação que a satisfação dos acionistas tem 
grande importância na decisão de mudança de auditor pela administração da empresa. 
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Na mesma linha de pesquisa, Marquart e Alberton (2015), pesquisaram as 
ressalvas e as ênfases emitidas no relatório de auditoria independente das empresas do 
nível 1 de Governança Corporativa e identificaram a importância da observação do 
relatório de auditoria pelos investidores quando da formação de seus portfólios de 
investimentos. 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para analisar os fatores mais frequentes que motivam a emissão de relatórios de 
auditoria modificados em relação as demonstrações contábeis apresentadas pelas 
empresas listadas na BM&FBovespa, realizou-se uma pesquisa descritiva, com 
abordagem qualitativa, por meio de pesquisa documental. 

O destaque em relação à pesquisa descritiva se estabelece em razão de buscar 
apresentar aspectos, características e peculiaridades identificadas a partir dos relatórios 
modificados das empresas listadas na BMF&Bovespa. Em relação aos procedimentos, a 
pesquisa classifica-se como documental, pois visa aprofundar o conhecimento, registrado 
em documentos sem um tratamento específico ou aprofundado. Ainda, a pesquisa 
destaca-se quanto à sua abordagem de problema como qualitativa, pois analisa as 
características de um fato observado, tentando-se descobrir como chegou-se ao resultado 
obtido. Para Beuren (2009), a pesquisa qualitativa é feita através de uma análise mais 
aprofundada em relação ao fenômeno estudado. 

A presente população da pesquisa compreende as empresas listadas na 
BM&FBovespa, que atualmente corresponde a 466 empresas listadas no ano de 2016. A 
amostra da pesquisa foi composta a partir dos relatórios de auditoria das companhias 
listadas na BM&FBovespa, que receberam relatórios de auditoria modificados com 
ressalva, opinião adversa e abstenção de opinião emitidos, que compreendem ao conjunto 
das demonstrações contábeis (DC) elaboradas nos exercícios fiscais de 2013, 2014 e 
2015, analisando os fatores determinantes, ou seja os motivos que levaram os auditores a 
emitir relatórios com natureza modificada. Assim, a Tabela 1 apresenta a composição da 
amostra da pesquisa. 
 
Tabela 1 – Amostra da pesquisa 

Ano-
base DC 

Quant. empresas c/ 
Relatório 

modificado 

Quant. de 
empresas excluídas 

da amostra 

Quant. de Relat. Modificados Analisados 

Com Ressalva Adverso 
Abstenção 
de opinião 

2013 30 2 22 0 6 
2014 27 5 14 0 8 
2015 36 7 20 0 9 
Total 
Geral 

93 14 62 0 23 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 Para a composição da amostra da pesquisa composta por 79 empresas, ressalta-se 
que foram excluídas as empresas com relatórios de auditoria modificados que não 
estavam disponíveis para o download no momento da consulta, conforme destaque na 
coluna três da Tabela 1.  

A coleta de dados foi realizada diretamente no sitio da BM&FBovespa, de modo 
a partir das companhias abertas listadas na BM&FBovespa, feito a identificação das 
empresas que receberam relatórios de auditoria com opiniões modificadas. Sendo que 
esses relatórios serão salvos para posterior análise documental. O período de coleta de 
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dados compreende os relatórios de auditoria emitidos em relação as demonstrações 
contábeis das empresas analisadas referente ao ano-base de 2013, 2014 e 2015. 
 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste tópico apresentam-se os resultados obtidos a partir da pesquisa realizada, 
com o objetivo de analisar os fatores mais frequentes que motivam a emissão de relatórios 
de auditoria modificados em relação as demonstrações contábeis apresentadas pelas 
empresas listadas na BM&FBovespa. Diante disso, para melhor apresentação, o Quadro 
1 apresenta os fatos que serviram de suporte para os auditores expressar a opinião com 
ressalva. 

 
Quadro 1 – Fatores apresentados nos Relatórios de auditoria modificados – Com ressalva (2013) 

Motivos para opinião com ressalva 
Empresa Bco Amazônia S.A. Limitação relacionada as provisões para contingências previdenciárias 
inconsistências nos saldos de abertura do exercício findo em 31 de dezembro de 2013; não foi encontrado 
evidências sobre o cálculo realizado na conta de outros ajustes de avaliação patrimonial. 
Empresa Bombril S.A. Inconclusão sobre saldos nas demonstrações contábeis desta controlada, devido 
a falta de documentos que estão sob poderes de autoridades italianas.  
Empresa Bradesco Leasing S.A. Arrend Mercantil. A empresa ajustou a valor presente a carteira de 
arrendamento mercantil, porém não reclassificou os saldos obtidos em ativo circulante realizável a longo 
prazo, e rendas e despesas de arrendamento. 
Empresa Cia Docas De Imbituba. Inconclusão sobre os valores registrados como investimento, Ágio 
por Expectativa de Rentabilidade Futura, sujeito a teste de recuperabilidade que não foi apresentado para 
o exercício de 2013. 
Empresa Cia Energética De Brasília. Parcela do saldo da rubrica “Fornecedores” da controlada CEB 
Distribuição S.A., no valor de R$ 32,1 milhões, em 31 de dezembro de 2013, está em processo de 
conciliação com os respectivos documentos comprobatórios.  
Empresa Cia Estadual De Distrib Ener Elet-Ceee-D. O passivo está apresentado a menor e o 
patrimônio líquido a maior no montante de R$ 61.359 mil em 31 de dezembro de 2013. 
Empresa Construtora Sultepa S.A. Falta de confirmação externa (circularização) de transações e 
saldos das instituições financeiras; apresentação dos testes do valor recuperável de ativos "impairment" 
dos bens do ativo imobilizado e da análise para constituição de provisão para perdas sobre o recebimento 
de créditos de contratos de mútuo mantidos com controladoras indiretas 
Empresa Dibens Leasing S.A. - Arrend. Mercantil. A empresa ajustou a valor presente a carteira de 
arrendamento mercantil, porém não reclassificou os saldos obtidos em ativo circulante realizável a longo 
prazo, e rendas e despesas de arrendamento. 
Empresa Energisa Mato Grosso Do Sul - Dist De Energia S.A. Incerteza e inconclusão sobre 
capacidade de continuidade da Companhia, que pode não ser capaz de realizar seus ativos e liquidar seus 
passivos no curso normal dos negócios. 
Empresa Energisa S.A. Inconclusão quanto à probabilidade de realização destes créditos tributários. 
Empresa Gpc Participações S.A. Discordância dos saldos por meio das cartas de circularização às 
instituições financeiras com relação aos créditos citados nas demonstrações contábeis e no plano de 
recuperação judicial. Falta de créditos correspondentes a prêmios, garantias, equivalência patrimonial, 
não sendo possível à avaliação sobre a capacidade de realização desse ativo imobilizado, não sendo 
possível identificar eventuais efeitos nas demonstrações contábeis. 
Empresa Hercules S.A. Fabrica De Talheres. Divergências nos saldos contábeis passivos e de 
resultado relativos às suas obrigações fiscais, incluindo obrigações sociais. 
Empresa Inepar S.A. Industria E Construções. Divergências nos valores e registros contábeis de 
investimentos/bens destinados à venda, ativo circulante e ativo não circulante, que não foram 
apresentadas documentações que comprovam a realidade desses valores. 
Não reconhecimento da reestruturação de dívida e dos valores devidos junto ao BNDES. Inconclusão 
sobre inclusão de seus débitos previdenciários, impostos e contribuições federais, onde resultou na 
reversão de valores anteriormente registrados nos passivos circulantes e não circulante.  
Empresa Laep Investments Ltd. Prejuízos operacionais contínuos, apresentando deficiência de capital 
de giro e excesso de passivo circulante sobre ativo circulante, gerando atrasos com fornecedores e 
obrigações tributárias e encargos sócias vencidos. 
Empresa possui um plano de recuperação judicial a ser homologado, sofre processo de execução judicial 
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que poderá resultar em sua liquidação. 
Bens e direitos bloqueados judicialmente. 
Empresa Mundial S.A. - Produtos De Consumo. Divergência nos saldos contábeis relativos às suas 
obrigações fiscais e sociais de impostos. A Companhia está em processo de revisão dos saldos tributários 
junto aos órgãos fiscais, o que tornou os saldos inconclusivos.  
Empresa Panatlantica S.A. Reconhecimento errôneo do cálculo da Equivalência Patrimonial foi 
considerado o lucro líquido do período anterior a data de aquisição da controlada Panatlântica Tubos 
Ltda. Desta forma, na DRE, o resultado da Equivalência Patrimonial encontra-se indevidamente 
acrescido, e a Reserva de Reinvestimento do Patrimônio Líquido diminuída do referido valor. 
Empresa Pomifrutas S/A. Reconhecimento errôneo da aplicação financeira que está contabilizado por 
valores futuros, que deve possuir base de atualização dos títulos, sob o qual tornou-se inconclusivo 
adequação do montante divulgado.  
Empresa Profarma Distrib Prod Farmacêuticos S.A. Inconclusão sobre o processo de aquisição de 
50% das ações da Itamaraty Empreendimentos e Participações S.A., registrado como investimento e nos 
respectivos saldos de abertura da referida investida, como também não houve auditoria das 
demonstrações financeiras da investida.  
Empresa Refinaria De Petróleos Manguinhos S.A. Em virtude do decreto de desapropriação do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, a companhia teve suas operações de refino e produção impactadas, 
onde foram reduzidas drasticamente, impactando no seu fluxo de caixa. 
Empresa Tecblu Tecelagem Blumenau S.A. A Companhia se encontra com suas atividades 
operacionais paralisadas sem possibilidades de reativação. 
Empresa Tecnosolo Engenharia S.A. Recálculo da apuração do saldo efetivo de impostos e 
contribuições federais devidos, não calculou o efeito de testes de recuperabilidade dos valores dos ativos 
dados em subscrição de capital da empresa subsidiária e os saldos de empréstimos e financiamentos 
bancários estão provisionados sujeitos a negociação e atualização. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 Com base nos motivos expressos pelos auditores e firmas de auditoria no relatório 
de auditoria na condição de relatório com ressalva, no Quadro 1 percebe-se que a 
inconclusão sobre saldos e valores apresentados pelas companhias nas demonstrações 
contábeis, como é o caso das Bombril S.A. Ainda da Cia Docas De Imbituba e a Profarma 
Distrib Prod Farmacêuticos S.A. no caso de investimentos, a Energisa Mato Grosso Do 
Sul - Dist De Energia S.A. relacionado a capacidade de continuidade operacional, a 
Energisa S.A. quanto à realização de créditos tributários e a  Inepar S.A. Indústria e 
Construções quanto à realização de débitos previdenciários.  
 Ainda, percebeu-se problemas em relação a aplicação de testes de 
recuperabilidade de ativos pelas empresas Cia Docas De Imbituba, Construtora Sultepa 
S.A., Gpc Participações S.A. e Tecnosolo Engenharia S.A., que deve ser atendido em 
conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), conforme 
requerido pela Comissão de Valores Mobiliários, quando trata-se das demonstrações 
contábeis consolidadas, remetendo ao atendimento do Pronunciamento Técnico CPC 01. 
 Foram citados nos pareces com ressalva motivos relacionados a inconsistências 
nos saldos e valores de obrigações fiscais e trabalhistas, como o caso das empresas 
Energisa Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/A, Hercules S.A. Fábrica De Talheres, 
e Mundial S.A. - Produtos De Consumo, bem como problemas de confirmação de saldos 
mediante o procedimento de auditoria de confirmação externa, ou circularização 
envolvendo dados financeiros com instituições financeiras e fornecedores, como o caso 
da Construtora Sultepa S.A. e do Grupo Gpc Participações S.A. 
 Além disso foram citados a existência de processos de recuperação judicial, caso 
da empresa Laep Investments Ltd., Gpc Participações S.A., bem como de processos de 
revisão de saldos tributários como o caso da companhia Mundial S.A. - Produtos De 
Consumo e da companhia Hercules S.A. Fabrica De Talheres. 
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 Sendo assim, o Quadro 2 apresenta os fatores que serviram de suporte para a 
emissão do relatório com ressalva do ano de 2014. 
 
Quadro 2 – Fatores apresentados nos Relatórios de auditoria modificados – Com ressalva (2014) 

Motivos para opinião com ressalva 
Empresa B.I. Cia Securitizadora S.A. Falta de reconhecimento Redução ao Valor Recuperação de 
Ativos. 
Empresa Bco Amazônia S.A. A empresa disse ter o montante suficiente para cobrir prováveis saídas 
de recursos devido a demandas judiciais, porém, observou-se que a empresa possui capacidade de cobrir 
50%. Falta de provisionamento parcial dos valores base. 
Empresa Bndes Participações S.A. – Bndespar. Falta de reconhecimento da desvalorização de 
investimento em ações preferenciais de um emissor, classificadas na categoria disponível para venda. 
Falta de divulgação de demonstrações financeiras revisadas ou auditadas contemplando os efeitos das 
possíveis perdas, bem como a outras incertezas significativas. 
Empresa Bombril S/A. Mesmos motivos apresentados no relatório de 2013. 
Empresa Bradesco Leasing S.A. Arrend Mercantil. Mesmos motivos apresentados no relatório de 
2013. 
Empresa Cia Docas De Imbituba. Mesmos motivos apresentados no relatório de 2013. 
Empresa Cia Estadual De Distrib Ener Elet-Ceee-D. O passivo está apresentado a menor e o 
patrimônio líquido a maior e o prejuízo do exercício está apresentado a menor, líquido dos efeitos 
tributários. 
Empresa Construtora Sultepa S.A. Falta de confirmação externa (circularização) de transações e 
saldos das instituições financeiras e de suas controladas. Utilização errônea de balancete do trimestre 
anterior para fins cálculo de equivalência patrimonial. 
Empresa Energisa S.A. Inconclusão sobre saldos, documentação e valores de ativos a receber do 
governo de Tocantins. 
Empresa Hercules S.A. Fabrica De Talheres. Divergência nos saldos das contas fiscais e os saldos 
divulgados pelos orgãos fiscais em 2013, cuja conferência ainda não foi concluída.  
Empresa Pomifrutas S/A. Mesmos motivos apresentados no relatório de 2013. 
Empresa Rede Energia S.A. A controlada Energisa Tocantins – Distribuidora de Energia S.A. possui 
créditos a receber do Governo do Estado de Tocantins, cujos saldos, documentação e valores não são 
conclusivos. 
Empresa Refinaria De Petróleos Manguinhos S.A. Operações de refino e produção impactadas pelo 
decreto de desapropriação do Governador do Estado do Rio de Janeiro, influenciando no fluxo de caixa 
que apresentava obrigações fiscais a pagar no montante consolidado de R$ 329.362,00 e 342.862,00 na 
controladora.  
Empresa Tecblu Tecelagem Blumenau S.A. Mesmos motivos apresentados no relatório de 2013. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

De acordo com o Quadro 2, percebe-se que quatro empresas obtiveram relatório 
com ressalva devido aos problemas apresentados nas demonstrações do ano anterior, que, 
por conseguinte também haviam recebido relatório com ressalva.  

No entanto, com base no Quadro 2, chama-se a atenção para a confirmação dos 
saldos e valores mediante aplicação do teste de subavaliação e superavaliação de ativos 
dos passivos pela equipe de auditoria, sob o qual identificou-se que o passivo da empresa 
Cia Estadual De Distrib Ener Elet-Ceee-D está apresentado a menor (subavaliado), 
enquanto que o patrimônio líquido está apresentado a maior, não representando a 
realidade econômica, patrimonial e financeira da entidade. 

Assim no Quadro 3, são apresentados os fatores que fundamentaram a elaboração 
do relatório com ressalva pelas firmas de auditoria independente. 
 
Quadro 3 – Fatores apresentados nos Relatórios de auditoria modificados – Com ressalva (2015) 

Motivos para opinião com ressalva 
Empresa Andrade Gutierrez Concessões S.A. Riscos relacionados a conformidade com leis e 
regulamentos em investimento indireto na Norte Energia S.A. em 31 de dezembro de 2015. 
Empresa Bombril S.A. A documentação das demonstrações financeiras da empresa estão indisponíveis.  
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Empresa Bradesco Leasing S.A. A empresa ajustou ao valor presente sua carteira de arrendamento 
mercantil, porém não reclassificou os saldos obtidos. 
Empresa Brb Bco De Brasilia S.A. O passivo está apresentado a menor em R$ 211.315,00 relacionado 
a não consideração da obrigação atuarial do plano de previdência e o patrimônio líquido apresentado 
está a maior em R$ 126.78,00, líquido dos efeitos tributários. 
Empresa Bv Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. A empresa ajustou ao valor presente sua carteira 
de arrendamento mercantil, porém não reclassificou os saldos obtidos em ativo circulante e realizável a 
longo prazo, e rendas e despesas de arrendamento. 
Empresa Centrais Elet Bras S.A. – Eletrobras. Riscos relacionados a conformidade com leis e 
regulamentos - Lava Jato. A empresa obteve conhecimentos de existência de supostos atos ilegais 
(supostos pagamentos de propinas) que estão sendo investigados por uma empresa contratada. Como 
essas ações ainda estão em andamento, sem nenhuma conclusão, os possíveis impacto não puderam ser 
estimados nas demonstrações contábeis. 
Empresa Cia Saneamento De Minas Gerais-Copasa Mg. Falta de reconhecimento de renúncia de 
direitos contratuais apresentados no balanço como passivo não circulante debêntures, outros 
empréstimos e financiamentos, que passariam a ser classificados em passivo circulante. 
Empresa Energisa S.A. Mesmos motivos apresentados no relatório de 2014. 
Empresa Fibam Companhia Industrial. Falta de confirmação externa (circularização) de transações e 
saldos das instituições financeiras e de seus fornecedores. Os impostos e contribuições federais não estão 
sendo recolhidos regularmente, principalmente os parcelamentos destes, não sendo possível mensurar o 
montante pendente de recolhimento. 
Empresa Hercules S.A. Fabrica De Talheres. A empresa parcelou suas obrigações federais em 2013, 
portanto existiam diferenças não conciliadas nos saldos das obrigações fiscais e sociais, onde ocorreu o 
ajuste dessas diferenças somente em 2014, sem devida análise e retificação dos valores, tornando 
inconclusivos os possíveis impactos no resultado.  
Empresa Hopi Hari S.A. Acumulação de prejuízos, sendo o passivo circulante superior ao ativo 
circulante num montante expressivo, sendo o patrimônio líquido negativo, indicando a incerteza 
significativa quanto à capacidade de continuidade operacional. 
Empresa Igb Eletrônica S/A. Falta de cálculo e reconhecimento do de testes de recuperabilidade dos 
valores dos ativos imobilizados (terrenos, edifícios e instalações) em virtude de desgaste/desvalorização 
no exercício 2015. 
Empresa Industrias J B Duarte S.A. Falta de confirmação externa (circularização) dos advogados com 
as informações dos processos cíveis movidos por instituições financeiras e processos fiscais movidos 
contra a Companhia. Os impostos e contribuições federais não vêm sendo recolhidos regularmente, 
especialmente os débitos de parcelamento do programa REFIS, não sendo possível mensurar o montante 
pendente. 
Empresa Mgi - Minas Gerais Participações S.A. Existência de muitos convênios vencidos sem a 
respectiva validação da prestação de contas pelas Secretarias, de modo que não possui controles internos 
para inspeção física desses convênios. Inconclusão sobre os impactos tributários e societários 
decorrentes de ajustes de exercícios passados. 
Empresa Mundial S.A. - Produtos De Consumo. Reajuste de saldos relativo às obrigações fiscais e 
sociais a pagar, sem realização de retificação desses valores, tornando inconclusivo os possíveis 
impactos no resultado do exercício. Existência de possível efeito desse assunto sobre a comparabilidade 
dos valores do período corrente e valores correspondentes. 
Empresa Pomifrutas S/A. Patrimônio líquido da empresa encontra-se subavaliado no balanço 
consolidado. 
Empresa Rede Energia S.A. Mesmos motivos apresentados no relatório de 2014. 
Empresa Refinaria De Petróleos Manguinhos S.A. Mesmos motivos apresentados no relatório de 
2014. 
Empresa Santos Brasil Participacoes S.A. Redefinição de vida útil de ativos imobilizados e intangíveis 
devido a prorrogação de contrato de arrendamento com outra Companhia, cujo critério de vida útil não 
deveria ter sido alterado, ocasionando prejuízo a menor do que seria, e o patrimônio teve prejuízo a 
maior do que se teria. 
Empresa Tecnosolo Engenharia S.A. Inconclusão sobre o montante final de impostos e contribuições 
devidos à Receita Federal. Falta de aplicação de teste de recuperabilidade sobre os valores dos ativos 
dados em subscrição de capital em uma empresa subsidiária. 
A empresa está negociando empréstimos e financiamentos bancários, o qual será reconhecido após a 
conclusão dessas negociações. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Assim como os resultados apresentados nos quadros anteriores (1 e 2), o Quadro 

3 destaca problemas de reconhecimento e reclassificação de contas contábeis, como o 
caso apresentado pela empresa Bradesco Leasing S.A., Bv Leasing - Arrendamento 
Mercantil S.A., Cia Saneamento De Minas Gerais-Copasa Mg., Hercules S.A. Fábrica De 
Talheres, Igb Eletrônica S/A., Mundial S.A. - Produtos De Consumo, Santos Brasil 
Participações S.A. Tecnosolo Engenharia S.A. Bem como evidencia novamente o 
problema de subavaliação de passivos, fato observado na empresa Brb Bco de Brasília 
S.A. e pela Pomifrutas S/A.   

Sinaliza-se no Quadro 3, o caso de investigações realizados pela operação Lava 
Jato, que investiga a empresa Centrais Elet Brás S.A. - Eletrobrás sobre a existência de 
supostos atos ilegais, relacionados a pagamentos de propinas, que podem interferir na 
realidade econômica, patrimonial e financeira desta companhia. E por fim, em relação ao 
ano de 2015 evidenciou-se a não existência de controles internos voltados ao 
acompanhamento dos saldos de convênios vencidos sem a respectiva validação da 
prestação de contas pelas secretarias na Empresa Mgi - Minas Gerais Participações S.A. 

Em relação aos demais tipos de relatórios de auditoria modificados, destaca-se 
que não foram evidenciados relatório de auditoria com opinião adversa no período 
analisado e quanto aos relatórios de auditoria com abstenção de opinião ou negativa de 
opinião, ressalta-se que foram identificados vários motivos semelhantes para fundamentar 
a opinião da equipe de auditoria. 

A exemplo disso, evidenciou-se que em relação aos relatórios com abstenção de 
opinião em relação as demonstrações contábeis consolidadas do ano de 2013, um dos 
principais fundamentos sendo a existência de pedido de recuperação judicial da 
companhia, como observou-se para a empresa Mangels Industrial S.A., para a empresa 
Óleo E Gás Participações S.A. e para a empresa Osx Brasil S.A., bem como além disso 
foram identificados problemas de subavaliação de passivos e superavaliação de ativos, 
acumulação de prejuízos acumulados, falta de capital de giro, confirmações externas, 
capacidade de honrar compromissos fiscais e tributários, obrigações com fornecedores e 
com instituições financeiras, que também é o caso da empresa Cia Industrial Schlosser 
S.A., da empresa Cobrasma S.A. e da empresa Teka-Tecelagem Kuehnrich S.A. 

Foi encontrado problemas com inventário físico dos estoques da empresa Cia 
Industrial Schlosser S.A., assim como também foi identificado também problemas com 
reconhecimento e cálculos de depreciação de bens do ativo imobilizado, aspecto citado 
no relatório da empresa Osx Brasil S.A. Outra situação citada pelos auditores que 
elaboraram o relatório da Teka-Tecelagem Kuehnrich S.A., foi o nível de endividamento 
da empresa, a existência de contingências fiscais oriundas de ações judiciais e a falta de 
documentação para comprovar o recebimento de dívidas de clientes dado como baixadas 
na contabilidade. 
 No que tange aos relatórios com abstenção de opinião das empresas no ano de 
2014, pode-se destacar problemas de confirmação externa referentes a saldos e valores 
contabilizados referente as obrigações tributárias e com as instituições financeiras e ações 
judiciais, provisões, como o caso da empresa Cia Industrial Schlosser S.A., da empresa 
Cobrasma S.A. e da Tecnosolo Engenharia S.A. 
 Situações de recuperação judicial apresentado pela empresa Fibam Companhia 
Industrial, Inepar S.A. Industria E Construções, Mmx Mineração e Metálicos S.A., Teka-
Tecelagem Kuehnrich S.A. e da Osx Brasil S.A. como já citado no ano de 2013.  
 Quanto que em relação ao relatório com abstenção de opinião referente ao ano-
base de 2015, evidenciou-se como fatores que deram suporte para a equipe de auditoria a 
emitir este tipo de opinião a acumulação de prejuízos, incertezas quanto à capacidade de 
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continuidade operacional, fatos apontados a empresa Ccx Carvão Da Colômbia S.A, 
Viver Incorporadora E Construtora S.A. e a Ideiasnet S.A. 

Além da acumulação de prejuízos, identificou-se que a empresa Cia Industrial 
Schlosser S.A., não aplicou de testes de recuperabilidade de ativos, falta de confirmação 
externa de saldos previdenciários, tributários, com fornecedores, clientes e instituições 
financeiras, existência de passivos contingentes não reconhecidos adequadamente. 
Realidade similar foi identificado em relação as empresas Mmx Mineração e Metálicos 
S.A., Teka-Tecelagem Kuehnrich S.A. e WETZEL S.A. que respectivamente estão e 
continuam em processo de recuperação judicial. 

Diante desses resultados pode-se observar que a principal diferença que faz com 
que o auditor emita um relatório de auditoria modificado com abstenção de opinião ao 
invés de emitir um relatório de auditoria com ressalva se dá a partir do momento que a 
empresa passa a ter problemas de continuidade operacional, resultantes principalmente 
de fatores relacionados a acumulação de prejuízos ao longo dos últimos anos, passivos a 
descoberto, problemas de confirmação externa de saldos e valores com fornecedores, 
órgãos fiscais e sociais, instituições financeiras e clientes, bem como falta de capital de 
giro, subavaliação de passivos do qual não torna-se possível medir os efeitos 
subsequentes que isso possa ocasionar no resultado do exercício da empresa e no 
patrimônio líquido. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em razão da importância que a auditoria independente tem no âmbito do mercado 
de capitais, na condição de oferecer segurança, credibilidade, confiabilidade e aumento 
da qualidade da informação disposta aos diversos usuários das informações contábeis e 
financeiras divulgadas pelas empresas, sinaliza-se por meio do relatório de auditoria se 
as companhias atenderam a estrutura do relatório financeiro aplicável, ou seja, se o 
conjunto das demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as 
normas, princípios e legislação pertinente, de modo que refletem a real situação 
econômica, patrimonial e financeira da entidade contribuindo para o processo de tomada 
de decisão de gestores, fornecedores, fisco, acionistas, clientes, dentre outros. 

 Centrado no objetivo de os fatores mais frequentes que motivam a emissão de 
relatórios de auditoria modificados em relação as demonstrações contábeis apresentadas 
pelas empresas listadas na BM&FBovespa, evidenciou-se através dos relatórios de 
auditoria modificados que os principais fatores citados em relação ao relatório com 
ressalva são problemas em relação a aplicação de testes de recuperabilidade de ativos, 
inconsistências nos saldos e valores de obrigações fiscais e trabalhistas (sociais), falta de 
confirmação externa e/ou inconsistência nos saldos apresentados pela confirmação 
externa envolvendo dados financeiros com instituições financeiras e fornecedores, 
problema de subavaliação de passivos, problemas de reconhecimento e reclassificação de 
contas contábeis, existência de supostos atos ilegais investigação envolvendo a operação 
Lava-Jato, deficiências de controle interno e casos que a empresa já está com suas 
atividades paralisadas. 

Em relação aos relatórios de auditoria com abstenção de opinião, os fatores mais 
frequentes que serviram de suporte para sua emissão foram principalmente a existência 
de processos de recuperação judicial, está resultante dos prejuízos acumulados, 
subavaliação de passivos, passivos a descoberto, endividamento, falta de fluxo de caixa 
e capital de giro, volume de obrigações fiscais, sociais e com fornecedores, falta de 
confirmação externa dos saldos, valores e da própria documentação dos dados 
contabilizados nas demonstrações contábeis, todos esses aspectos impactando 
diretamente na continuidade operacional da empresa. 
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Assim, a pesquisa amplia os resultados disponíveis na literatura evidenciados nos 
estudos de Cunha, Beuren Pereira (2009) no que tange a evidenciação do número de 
relatórios de auditoria com ressalva, adverso e abstenção de opinião. Partindo desse 
aspecto, a pesquisa corrobora com o estudo de Damascena, Firmino e Paulo (2011) em 
virtude de que foi evidenciado que os prejuízos contínuos, passivo a descoberto, 
deficiência de capital de giro e créditos tributários foram citados entre os principais 
fatores para a emissão de relatórios de auditoria modificados. 

Como limitações do estudo, destaca-se a exclusão de algumas empresas devido 
erro no link de download de seus relatórios no período analisado. Quanto à sugestão para 
pesquisas futuras, recomenda-se que sejam incorporados análise das demonstrações 
contábeis envolvendo indicadores de endividamento, retorno do patrimônio, retorno dos 
ativos, dentre outros, bem como aplicar outros procedimentos metodológicos e 
estatísticos ao estudo dos fatores que motivam a emissão de relatórios modificados pelos 
auditores e firmas de auditoria independente. 
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