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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
Diversos estudos apontam gaps de expectativas entre as partes interessadas no relatório de auditoria 

e investidores. Para criar um modelo de relatório de auditoria mais informativo, o International 

Accounting Standards Board (IASB) alterou a estrutura do relatório de auditoria. Uma das principais 

inovações trazidas foi incluir uma seção Principais Assuntos de Auditoria (PAA). Essa seção objetiva 

elencar os assuntos que exigiram maior atenção pelo auditor independente durante o processo de 

auditoria. Assim, neste trabalho, objetivou-se a verificar o nível de sensibilidade do comportamento 

dos preços (retornos) das ações de companhias de capital aberto em relação aos PAA. Para isso, fez-

se uma pesquisa descritiva, documental e quantitativa; quanto ao objetivo, aos procedimentos e à 

abordagem do problema, respectivamente. Utilizou-se a abordagem empírica de estudo de eventos 

para analisar o efeito da divulgação dos PAA sobre o retorno das ações. A amostra foi composta por 

300 empresas, considerando os anos de 2016 e 2017. Os resultados alcançados sugeriram que, embora 

não tenha apresentado significância estatística, a quantidade de PAA divulgada no relatório do auditor 

independente tem relação com o preço (retorno) das ações. Todavia, o tipo de assunto divulgado, de 

forma geral, não apresentou associação, exceto assuntos relacionados a receita e benefícios à 

empregados. Por fim, concluiu-se que uma possível explicação para a não reação do mercado (com 

significância estatística) é que a estrutura e/ou conteúdo dos PAA e/ou do modelo de relatório de 

auditoria vigente podem não estar adequados a seus usuários; isto é, não acrescentam novas 

informações ao mercado, além daquelas que se pode obter por outras fontes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para reduzir a assimetria informacional, principalmente quanto às empresas que 

possuem o capital aberto, o auditor emite uma opinião sobre as demonstrações dessas 

companhias (Souza & Nardi, 2018). Essa opinião é pautada em quesitos de prática contábil, de 

escopo do trabalho de auditoria e incerteza acerca da saúde financeira da empresa auditada 

(Matos & Cardoso, 2017). 

O usuário externo, comumente investidor, por meio das demonstrações contábeis, avalia 

a capacidade de a companhia gerar fluxos de caixa futuros, para, então, tomar a decisão de 

comprar, vender ou manter o investimento. Ainda nesse ambiente, a opinião do auditor é de 

suma importância para reduzir o custo de capital; ou seja, os acionistas podem demandar uma 

taxa inferior de retorno sobre seu patrimônio, em razão da confiança sobre as demonstrações 

contábeis da companhia avaliada (Sunder, 1997). 

O auditor independente tem como objetivo emitir uma opinião sobre as demonstrações 

contábeis, para fornecer maior credibilidade sobre essas informações. Essa opinião é 

materializada pelo parecer de auditoria (Boynton, Johnson, & Kell, 2002. O relatório dos 

auditores independentes é considerado o produto final dos trabalhos de auditoria, que explicita 

os resultados encontrados, encerra um processo relativamente complexo e envolve (direta ou 

indiretamente) três grupos com interesses distintos: auditores, stakeholders e auditados. 

Desde a crise financeira global de 2008, o modelo de relatório dos auditores enfrentava 

discussões regulatórias, envolvendo diversos órgãos, como o International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) (Kohler, Ratzinger-Sakel, & Theis, 2016; Manoel & 

Quel, 2017). Essas discussões eram basicamente sobre alterações no modelo de relatório de 
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auditoria vigente, a fim de torná-lo mais informativo e personalizado à companhia auditada; 

portanto, mais útil aos investidores e demais usuários das demonstrações financeiras (Kohler et 

al., 2016; Matos & Cardoso, 2017). 

Dessa forma, uma das principais inovações trazidas nessa onda de desenvolvimento do 

relatório dos auditores foi a inclusão de uma seção que o IAASB denominou de Key Audit 

Matters (KAM). No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) denominou de 

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) (Kohler et al., 2016; Manoel & Quel, 2017; Matos & 

Cardoso, 2017). 

O objetivo fundamental de apresentar a seção PAA é destacar, dentre os assuntos 

avaliados e discutidos entre a auditoria e administração das empresas, os assuntos que, de fato, 

exigiram maior atenção pelo auditor independente durante o processo de auditoria, com maior 

ênfase àqueles discutidos no encerramento do trabalho, quando da obtenção de respostas e 

evidências de auditoria (Kohler et al., 2016). 

Contudo, não é consenso na literatura que as informações produzidas pela auditoria 

influenciam os investidores. Bédard, Gonthier-Besacier e Schatt (2014), por exemplo, 

analisaram as Justification of Assessments (JOA), modelo de relatório adotado em 2003 na 

França, muito similar aos PAA. Os autores analisaram 953 relatórios anuais de empresas 

francesas, entre 2000 a 2011, e concluíram que as JOA tiveram efeito limitado, pois o mercado 

não reagiu de forma significante após seu uso, trazendo um valor mais simbólico do que prático. 

Todavia, o International Financial Reporting Standards (IFRS) era incipiente na França à 

época. Assim, neste estudo, objetiva-se a avaliar se um resultado similar ocorreu no Brasil. 

 

1.1 Questão da pesquisa 

O mercado de valores mobiliários, de forma geral, é um dos maiores usuários da 

informação contábil, por intermédio de analistas, corretores, investidores institucionais, bancos 

de investimentos, entre outros. Nesse cenário, o mercado financeiro, segundo Lopes (2002, p. 

6), “transforma-se em um laboratório para teste do papel da Contabilidade e de como essas 

informações interagem com os participantes desse mercado”. 

Dentre tantas informações geradas pela contabilidade, disponíveis nos mais diversos 

meios de comunicações, encontra-se o produto final do trabalho do auditor independente: o 

relatório de auditoria, que, ao complementar as demonstrações contábeis, fornece a 

confiabilidade necessária para que essas se tornem úteis ao processo decisório, inclusive, o de 

investir. Diante do exposto, a questão principal de pesquisa deste estudo é: a divulgação dos 

Principais Assuntos de Auditoria em 2016 e 2017 exerceu alguma influência no preço (retorno) 

das ações das companhias de capital aberto no Brasil? 

Frente ao cenário exposto e ao problema de pesquisa, o objetivo geral deste trabalho é 

verificar o nível de sensibilidade do comportamento dos preços (retornos) das ações de 

companhias de capital aberto em relação aos PAA. Nessa linha de pensamento, e a fim de 

auxiliar a construção e responder à questão de pesquisa, os objetivos específicos são: a) analisar 

o comportamento dos preços (retornos) das ações antes e na janela de eventos; b) analisar se a 

quantidade de PAA divulgada tem relação com os preços (retornos) das ações; e c) analisar se o 

assunto divulgado como PAA tem relação com os preços (retornos) das ações. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES  

A manutenção do mercado de ações, como alternativa ao financiamento das empresas, 

é viabilizada pela asseguração da confiabilidade das informações contábeis para os investidores 

(Alzoubi, 2017; Huguet & Gandía, 2016), função que cabe aos auditores independentes 

(Bortolon, Sarlo, & Santos, 2013; Quick & Schmidt, 2018). De fato, a expectativa de que os 

relatórios de auditoria sejam uma forma de proteger os interesses dos investidores foi 

prerrogativa básica para estruturar a Sarbanes-Oxley (Johnson, Reichelt, & Soileau, 2018). 



3 
 

Ao emitir opinião quanto à adequação das demonstrações contábeis, a auditoria auxilia 

formar uma reputação de confiabilidade à firma auditada (Newman, Patterson, & Smith, 2005), 

o que reduz o risco de seleção adversa pelos acionistas (Firmino, Damascena, & Paulo, 2010), 

pois relaciona as demonstrações contábeis à sua estrutura de elaboração (Robu & Robu, 2015). 

Sendo a finalidade do mercado financeiro designar a posse do capital acionário 

disponível em uma economia, o cenário ideal para que os investidores possam tomar suas 

decisões quanto a alocar seus recursos é aquele em que podem assumir que os retornos das 

ações refletem a informação disponível acerca da empresa que as emitiu. Quando, de fato, 

ocorre essa situação, um mercado é considerado eficiente (Fama, 1970). 

Sob essa perspectiva, uma vez que a confiabilidade das informações contábeis se 

configura como condição primordial para o funcionamento dos mercados de capitais, a 

atividade da auditoria serve como apoio para desenvolver esses mercados (Santos & Grateron, 

2003). Nesse sentido, o relatório do auditor independente é um meio de comunicação entre o 

auditor e os usuários (Al-Thuneibat, Khamees, & Al-Fayoumi, 2008), porque a auditoria feita 

com qualidade forneceria um nível de garantia maior de que o auditor obteve provas suficientes 

e adequadas, de que as demonstrações contábeis, representam, adequadamente, a posição 

financeira e patrimonial subjacente da empresa (Gaynor, Kelton, Mercer, & Yohn, 2016). 

Como exemplo da importância da atuação da auditoria no mercado de capitais, tem-se 

o caso da Petrobras, que, incluindo sua empresa de auditoria, a PricewaterhouseCoopers, 

passou por processos coletivos movidos por investidores estrangeiros que se sentiram 

enganados com as falsas declarações divulgadas, e acabaram por induzir suas decisões de 

investimento (Kassem & Higson, 2016). 

Gómez-Guillmón (2003) constatou que os relatórios de auditoria trazem utilidade para 

a tomada de decisão, referentemente aos investimentos e financiamentos, quando questionados 

os próprios usuários. Resultado semelhante foi obtido por Robu e Robu (2015). Entretanto, Al-

Thuneibat et al. (2008), Arruda, Sousa, Pena, Paulo e Paulo (2012), Banimahd, Poorzamani e 

Ahmadi (2013), Czernkowski, Green e Wang (2010), Nunes (2009), Tahinakis, Mylonakis e 

Daskalopoulou (2010) não observaram reações do mercado com a divulgação dos relatórios. 

Diante desse contexto, com este estudo, pretende-se analisar a relação entre os PAA, 

uma nova seção do relatório de auditoria e o retorno das ações das empresas com capital aberto 

no Brasil. Para isso, duas hipóteses – uma qualitativa e outra quantitativa – são oferecidas:  

A primeira hipótese H1 é - o preço (retorno) das ações tem associação com o tipo de 

assunto divulgado na seção Principais Assuntos de Auditoria no relatório do auditor 

independente. 

A repercussão do efeito econômico, dependendo do tipo de relatório de auditoria, pode 

indicar, por exemplo, a possível descontinuidade das operações da empresa, tornando claro para 

os interessados na informação a incerteza sobre seus investimentos, podendo afetar a alocação 

dos recursos financeiros dos investidores. Portanto, explicar os impactos das informações dos 

tipos de relatório dos auditores independentes pode ter implicações para os tomadores de 

decisão. Isso porque relatórios de auditoria com modificação, por exemplo, podem motivar 

queda no retorno das ações, por enunciar possíveis problemas na gestão da empresa, 

dificultando o processo de captação de recursos de terceiros (Fleak & Wilson, 1994). 

Kohler et al. (2016) verificaram o valor informacional da seção KAM por meio um 

experimento, manipulando o assunto impairment de ágio; concluíram que a forma como o 

assunto é descrito altera a confiança dos investidores quanto às demonstrações contábeis e ao 

trabalho do auditor independente. Empiricamente, o relatório de auditoria terá valor 

informacional relevante se verificada uma associação com o retorno das ações, e se essa relação 

ocasionar mais exatidão na previsão de valores de mercado (Banimahd et al. 2013; Barth, 2006). 

Christensen, Glover e Wood (2012) fizeram pesquisa experimental com 141 estudantes 

de pós-graduação em negócios (administração, economia e contabilidade) no papel de 
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investidores não profissionais, em que manipularam os assuntos reportados como KAM. Os 

resultados demonstram que a inclusão de assunto na seção KAM aumenta a propensão a não 

investir na companhia, em comparação ao modelo de relatório atualmente vigente à época; 

porém, uma coluna descrevendo os procedimentos efetuados pelo auditor e a conclusão por ele 

alcançada quanto ao item moderam essa propensão. 

A segunda hipótese deste estudo H2 é – o preço (retorno) das ações tem relação com a 

quantidade de assuntos publicados na seção Principais Assuntos de Auditoria no relatório do 

auditor independente. 

Pesquisas que analisaram alguma associação entre a quantidade de ressalvas no relatório 

de auditoria verificaram que, ao longo do tempo, as ressalvas diminuíram (Farrugia & 

Baldacchino, 2005) e os parágrafos de ênfases aumentaram (Butler, Leone, & Willenborg, 

2004). Parágrafos de ênfase podem informar assuntos de alto risco aos investidores, 

influenciando o retorno das ações (Soltani, 2000). 

Em contraste, há também a questão de que divulgar mais informações pode levar a um 

maior risco de litígios (Kachelmeier, Schmidt, & Valentine, 2014). Portanto, exige-se dos 

auditores bastante atenção ao conteúdo que estão divulgando, pois, o excesso de informações 

torna o relatório do auditor menos valioso, pois pode tirar o foco dos assuntos realmente 

importantes (Vanstraelen, Schelleman, Meuwissen, & Hofmann, 2012). 

 

3. DESENVOLVIMENTO EMPÍRICO 

3.1 População e amostra 

A população-base desta pesquisa é formada pelas empresas de capital aberto no Brasil 

e com registros na CVM, tanto para a data-base de 31 de dezembro de 2016 quanto 2017. Dessa 

forma, nesta pesquisa, utilizou-se três bases de dados: a) sítio da Brasil, Bolsa, Balcão (B3) 

(bolsa de valores mobiliários do Brasil), para obter-se a relação das empresas de capital aberto 

no Brasil; b) sítio da CVM, para obter-se os relatórios dos auditores independentes e a relação 

de empresas registradas nesse órgão regulador; e c) plataforma da Economatica, para extrair o 

retorno diário das ações. 

O primeiro passo foi elencar todas as empresas registradas no sítio da CVM, que 

totalizaram 602 e 617 para a data-base de 31 de dezembro de 2016 e 2017, respectivamente. 

Em seguida, foi consultado o sítio da B3, em busca da relação de empresas listadas nessa bolsa, 

resultando em um total de 728 e 742, para a mesma data-base. Nem toda empresa registrada na 

CVM está listada na B3, e o oposto também é verdadeiro. Dessa forma, houve o confronto das 

duas bases, a fim de identificar as empresas com capital aberto no Brasil e comregistro na CVM. 

Após esse processo, foram identificadas 376 e 391 na mesma data-base. Esses valores 

(quantidade de empresas) são as populações-base para cada ano. 

Por fim, foram consultados os históricos diários de negociação das ações das referidas 

empresas (da população), pela plataforma Economatica, entre 1º a 26 de junho de 2018, e 

excluídas da base remanescente as empresas com as seguintes características: a) para os casos 

em que uma determinada empresa possuísse ações ordinárias e preferenciais, somente foram 

considerados no cômputo para a base de dados o retorno das ações ordinárias, para que a mesma 

empresa não fosse considerada duas vezes na amostra, e mantida a mesma característica para 

todas ações; isso porque empresas participantes do Novo Mercado, por exemplo, não possuem 

ações preferenciais; b) empresas cujo histórico de negociação das ações não foi suficiente para o 

cálculo do beta (títulos negociados nos últimos quinze meses), isto é, de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro do ano anterior à emissão do relatório do auditor independente, e de 1º de janeiro a 31 

de março do ano em que o relatório de auditoria foi divulgado; c) empresas cuja data-base de 

encerramento do exercício social não seja 31 de dezembro; pois, para esses casos, os relatórios 

dos auditores independentes foram emitidos após 31 de março; e d) empresas que não 

publicaram suas demonstrações contábeis no sítio da CVM até 31 de março do ano subsequente. 
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Após excluir da população-base as empresas com as características supracitadas, 

restaram um total de 149 e 151 empresas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2016 e 2017, respectivamente. Esses valores (quantidade de empresas) são as amostras para 

cada ano. 

 

3.2 Janela de eventos 

Após levantar na literatura períodos utilizados para janela de eventos em Campbell et 

al. (1997), Laurindo (2010) e no sítio especializado sobre a metodologia de estudo de eventos 

“EventStudyMetrics” (https://eventstudymetrics.com recuperado em 30 de março de 2018), 

definiu-se como janela de eventos adequada ao presente trabalho: a) uma janela de eventos de 11 

dias, sendo cinco dias após o evento (efeito da divulgação), cinco antes do evento (reação 

antecipada do mercado) e o dia do evento (“data zero”), desconsiderando os dias sem 

negociação; e b) uma janela de estimação de 180 dias. Dessa forma, o período total analisado 

foi de 191 dias. 

Os retornos diários dos títulos foram calculados de acordo com o método logarítmico, 

tornando os dados menos assimétricos e aproximando-os de uma distribuição normal (Soares 

et al., 2002). 

 

3.3 Cálculo dos retornos anormais 

O retorno anormal de uma ação é a diferença entre o retorno observado (real) e o normal 

(estimado), que pode ser calculado tanto por modelos estatísticos quanto econômicos (Barbosa 

et al., 2013). Neste estudo, optou-se pelo modelo de apreçamento de ativos CAPM, um 

modelo econômico indicado para mercados que apresentam eficiência semiforte, que é o caso 

do mercado brasileiro (Lamounier & Nogueira, 2005; Laurindo, 2010). 

Para Batistella et al. (2004), o estudo de evento consiste em avaliar o comportamento de 

uma variável qualquer a partir de um evento específico. Ainda citando os autores, seu objetivo 

principal é verificar se a ocorrência de determinado evento gerou um resultado diferente do 

esperado, isto é, um retorno anormal (abnormal return - AR). 

A expressão que define o retorno anormal, é dada por: ARit = Rit - E(Rit /Rmt) em que: 

a) ARit = representa o retorno anormal verificado no retorno da ação i; b) Rit = representa o 

retorno real do ativo na data t; c) E(Rit / Rmt) = representa o retorno normal (esperado) do ativo 

i na data t, dado o retorno calculado (Rmt), sendo neste estudo pelo modelo de apreçamento de 

ativos CAPM. 

O modelo de retorno ajustado ao mercado assume que os retornos esperados são iguais 

ao retorno dos títulos, antes da ocorrência do evento (Brown & Warner, 1980). Assim, o cálculo 

do retorno anormal (ARit) neste estudo foi feito com base no modelo econômico, cujo retorno 

normal foi estimado pelo modelo de precificação de ativo CAPM, que relaciona o retorno real 

do ativo (Rit) ao esperado, representado por: ARit = Rit - (αi + βi Rmt) em que: a) ARit = retorno 

anormal do ativo i na data t; b) Rit = retorno real do ativo i, na data t; αi = coeficiente de 

intercepto (alfa); βi = declividade (beta) para o ativo i; c) Rmt = retorno estimado com base no 

CAPM, na data t. 

No intuito de obter melhor aderência à distribuição normal dos retornos, utilizou-se a 

transformação logarítmica, conforme Soares et al. (2002), que compreende: Rit = Ln (Pt / Pt – 

1) em que: a) Pt = Retorno da ação na data; b) Pt – 1 = Retorno da ação no dia útil anterior. Em 

seguida, calculou-se os retornos anormais acumulados, “cumulative abnormal return” (CAR), 

cuja mensuração é feita pelo total dos retornos anormais durante a janela do evento, conforme 

a seguinte equação: CARt (t1,t2) = Σ ARit,t em que: a) CARt = retornos anormais acumulados; 

b) Σ ARit,t = soma dos retornos anormais. A obtenção do retorno diário das ações foi feita por 

consulta à plataforma Economatica. 
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3.4 Teste não paramétrico 

Os coeficientes de correlação são muito importantes para traçar panoramas em estudos 

com muitas variáveis relacionadas, pois assim é possível entender como a variabilidade de uma 

afeta a outra (Kerlinger, 1980; Oliveira, 2001). Dessa forma, para medir o grau de correlação 

entre os principais assuntos de auditoria e o retorno anormal acumulado, optou-se, neste estudo, 

pelo coeficiente de correlação linear de Pearson, comumente utilizado para analisar a existência 

de relação entre duas variáveis (Barbosa et al., 2013). Ainda, utilizou- se para análise estatística 

dos dados o software SPSS Statistics. 

Para Kerlinger (1980), o coeficiente de correlação de Pearson (r), também chamado de 

correlação linear ou r de Pearson, é um grau de relação entre duas variáveis, que exprime o 

grau de correlação através de valores situados entre -1 e 1; isto é, quando o coeficiente de 

correlação se aproxima de 1, nota-se um aumento no valor de uma variável quando a outra 

também aumenta; ou seja, há uma relação linear positiva. Quando o coeficiente se aproxima de 

-1, também é possível dizer que as variáveis são correlacionadas, mas, nesse caso, quando o 

valor de uma variável aumenta, o da outra diminui (correlação negativa ou inversa) (Kerlinger, 

1980). 

 

3.4.1 Limitações 

A metodologia de estudos de eventos apresenta algumas limitações. A primeira está 

relacionada à validade de uma das premissas básicas do estudo de eventos; isto é, devido à 

ineficiência dos mercados financeiros, os retornos observados podem não refletir completa e 

imediatamente toda a informação disponível. Além disso, cabe ressaltar que eventos podem ter 

sido antecipados em alguns casos ou estar coexistindo sem que sejam percebidos (Elton et al., 

2004). 

Neste estudo, analisou-se os PAAs no relatório do auditor independente divulgados 

juntamente com as demonstrações contábeis; ou seja, pode haver coexistência de impacto de 

outros eventos no retorno das ações. Essa coexistência pode causar uma dúvida sobre qual dos 

eventos está efetivamente impactando o retorno; consequentemente, levar a vieses nos retornos 

esperados dos ativos, de forma que os retornos anormais podem não ser apenas resultado do 

evento analisado (Mackinlay, 1997). 

A escolha do modelo de estimação dos retornos normais tem grande impacto na 

magnitude e significância dos retornos anormais. Neste estudo, utilizou-se o modelo de 

apreçamento de ativo CAPM. Se os retornos esperados forem calculados impropriamente e 

outros fatores não forem propriamente controlados, a qualidade do resultado do estudo de 

eventos pode ser comprometida (Elton et al., 2004; Mackinlay, 1997). 

Outra limitação do modelo está na subjetividade na qual as janelas de observação e 

estimação do evento são determinadas. Neste estudo, considerou-se 180 dias para a janela de 

estimação, e 11 para a de observação (cinco dias antes e após a divulgação do evento). 

Conseguir precisar onde o evento ocorre e o período no qual o seu efeito será analisado é 

crucial para resultados eficientes e conclusivos (Barbosa et al., 2013). 

Neste estudo, utilizou-se, no cômputo dos retornos normais e anormais, os valores das 

ações ordinárias; logo, os resultados apresentados poderiam ser diferentes se fossem utilizados 

os valores das ações preferenciais. O estudo de eventos se propõe a generalizar os resultados 

obtidos com base em uma amostra limitada, tanto no horizonte temporal quanto no número de 

ativos e eventos. Portanto, a escolha dos ativos (ações, por exemplo), eventos e do espaço 

temporal que compõem a amostra pode afetar o resultado do estudo e o resultado de sua 

generalização (Elton et al., 2004; Mackinlay, 1997; Soares et al., 2002). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

O sétimo e último passo descrito por Mackinlay (1997) sobre estudo de eventos é a 

apresentação e análise dos resultados empíricos, a fim de averiguar a existência ou não de 

relação entre as variáveis pesquisadas. No caso deste estudo, são representadas pelos PAA e os 

retornos das ações de empresas de capital aberto no Brasil. 

Essa relação é verificada com base em testes estatísticos (Lamounier & Nogueira, 2005; 

Laurindo, 2010). Neste estudo, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson para avaliar 

a existência de relação estatisticamente significante entre a quantidade de PAA e o retornos das 

ações, e F-Fisher para analisar a existência de associação estatisticamente significante entre o 

tipo de PAA e os retornos das ações. Para os testes estatísticos, usou-se o software IBM SPSS. 

Para classificar os setores econômicos das empresas, seguiu-se à segregação realizada 

pela B3, disponível no sítio www.b3.com.br. A segregação dos PAA por assuntos foi feita com 

base no título de cada PAA; em seguida, considerou-se os assuntos com mais de seis PAA para 

criar categorias específicas; isto é, todos os assuntos que apareceram seis vezes ou menos foram 

classificados na categoria “Outros”. Dessa forma, a categorização dos PAA por assuntos 

resultou em 15 categorias com denominação específica e na categoria “Outros”; ou seja, 16 

categorias de PAA no total, conforme a Tabela 1. 

4.1 Retornos anormais 

Para analisar o reflexo da divulgação do relatório do auditor independente no retorno 

das ações das companhias de capital aberto, utilizou-se a seguinte equação (supracitada e 

explanada no tópico 3.2.3. Cálculo dos retornos anormais): ARit = Rit - E(Rit /Rmt). 

Considerou-se três janelas de eventos: cinco dias, três dias e o dia da divulgação do evento em 

si (Laurindo, 2010). 

A Tabela 1 sintetiza as saídas estatísticas; isto é, demonstra os Retornos Anormais 

Médios (Average Abnormal Returns – AAR) e os Retornos Anormais Médios Acumulados 

(Cumulative Average Abnormal Return - CAAR), tanto para a amostra de 2016 quanto 2017, 

ou seja, 149 e 151 empresas, respectivamente: 
Tabela 1- Retornos anormais médios acumulados 

 2016    2017  

Janelas de eventos CAAR  P-value  CAAR  P-value 

[-5...5] -4,508  0,000***  -3,516  0,000*** 

[-3...3] -4,552  0,000***  -3,545  0,000*** 

[0...0] -4,555  0,000***  -3,791  0,000*** 

Nota. Significância em ***1%; **5%; *10%. 

Observa-se, pela Tabela 1, os retornos anormais médios acumulados negativos para 

2016 e 2017, com significância estatística (considerando α=0,01) tanto para a janela de evento 

de cinco dias quanto para três, assim como o dia de divulgação do evento em si apresentou 

retornos anormais médios negativos com significância estatística (considerando α=0,01). 

A seguir, demonstra-se a análise estatística sobre a influência do tipo e quantidade de 

PAA sobre esses retornos anormais. 

 

4.2 Análise da associação entre o tipo de PAA e o retorno das ações 

Para encontrar resposta à questão principal desta pesquisa, foram formuladas duas 

hipóteses, sendo a H1: O preço (retorno) das ações tem associação com o tipo de assunto 

divulgado na seção Principais Assuntos de Auditoria no relatório do auditor independente. 

Com vistas a avaliar a associação entre retorno (positivo ou negativo) e um determinado 

PAA (com publicação ou sem publicação), foram feitos testes de associação de F-Fisher. A 

Tabela 2 demonstra de forma sintetizada as análises individuais por tipo de PAA. 

 

 

 

http://www.b3.com.br/
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Tabela 2 - Associação entre o tipo de PAA e o retorno das ações 

  P-value  

Assunto 2016  2017 

Impairment 0,215  0,281 

Receita 0,010***  0,437 

Contingências 0,308  0,494 

Contas a receber 0,349  0,606 

Investimentos e consolidação 0,617  0,246 

Custos e estoques 0,434  0,665 

Valor justo 0,383  0,353 

Instrumentos financeiros 0,173  0,131 

Imobilizado e intangível 0,523  0,453 

Empréstimos 0,444  0,533 

Provisões diversas 0,591  0,724 

Obrigações tributárias 0,628  0,492 

Ambiente de TI 0,666  0,547 

Benefícios a empregados 0,049**  0,063 

Créditos tributários 0,666  0,467 

Outros 0,007  0,172 

Nota. Significância em ***1%; **5%; *10%. 

As colunas 2016 e 2017 apresentam a significância do teste F-Fisher. Ao considerar 

α=0,05, pode-se perceber que apenas as categorias “Receita” e “Benefícios a Empregados” 

apresentam associação significativa entre os retornos das ações e os PAA. Não obstante, as 

associações foram significativas apenas para 2016. 

 

4.3 Análise da relação entre a quantidade de PAA e o retorno das ações 

Ainda, para buscar resposta à questão principal desta pesquisa, formulou-se a Hipótese 

2: O preço (retorno) das ações tem relação com a quantidade de assuntos publicados na seção 

PAA no relatório do auditor independente. E para avaliar a correlação entre a quantidade de 

PAA publicados nesse relatório e os retornos das ações, fez-se o teste de correlação linear de 

Pearson, que fornece duas informações: a) força da relação, classificada como: nula, fraca, 

moderada, forte, muito forte e perfeita; e b) sentido da relação: positiva ou negativa. 

A Tabela 3 demonstra, de forma sintetizada, as análises individuais por quantidade de 

PAA, referentes a 2016: 
Tabela 3 - Correlação entre a quantidade de PAA e retorno das ações – 2016 

Setor econômico  Tamanho da amostra  Correlação  P-value 

Bens Industriais  21  -0,080  0,732 

Consumo Cíclico  41  -0,060  0,710 

Consumo não cíclico  10  -0,187  0,605 

Financeiro  30  0,325  0,079 

Materiais Básicos  11  0,640  0,034** 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis  7  0,139  0,767 

Saúde  8  0,066  0,876 

Tecnologia da Informação  4  0,384  0,614 

Telecomunicações  3  0,855  0,347 

Utilidade Pública  10  0,304  0,394 

Total  145  0,194  0,019** 

Nota. Significância em ***1%; **5%; *10%. 

Observa-se pela Tabela 3 que apenas o setor econômico “Materiais Básicos” apresentou 

evidências contra a hipótese nula (considerando α=0,05); ou seja, para esse setor, a correlação 

entre a quantidade de PAA e o retorno das ações obtido mostrou-se significativa, possibilitando 

inferir que houve relação linear entre a quantidade de PAA, e o retorno das ações apresentadas 

para esse setor é forte (r=0,64) e positivo. 

Os demais setores não apresentaram correlação significativa. Todavia, salienta-se, que 

no geral (n=145), quando se desconsidera o setor econômico, a correlação é significativa. 

Contudo, deve-se ser comedido com esse resultado, pois, segundo a literatura, r=0,194 expressa 
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uma correlação fraca. A Figura 1 demonstra graficamente (dispersão) os resultados 

encontrados: 

 

 

A Tabela 4 demonstra, de forma sintetizada, as análises individuais, por quantidade de 

PAA, referentes a 2017: 
Tabela 4 – Correlação entre a quantidade de PAA e retorno das ações - 2017 

Setor econômico  Tamanho da amostra  Correlação  P-value 

Bens Industriais  21  0,016  0,944 

Consumo Cíclico  43  0,030  0,846 

Consumo não cíclico  10  -0,270  0,450 

Financeiro  28  0,562  0,002** 

Materiais Básicos  14  0,497  0,071 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis  8  0,690  0,058 

Saúde  9  -0,428  0,251 

Tecnologia da Informação  4  -0,966  0,034** 

Telecomunicações  2  -  - 

Utilidade Pública  10  0,690  0,027** 

Total  149  0,246  0,002** 

Nota. Significância em ***1%; **5%; *10%. 

Observa-se, pela Tabela 4, que os setores econômicos “Financeiro”, “Tecnologia da 

Informação” e “Utilidade Pública” apresentaram evidências para rejeitar a hipótese nula 

(considerando α=0,05); ou seja, para esses setores, a correlação entre a quantidade de PAA e 

osretornos das ações mostrou-se significativa. Os demais setores não apresentaram correlação 

significativa. 

Não obstante, quando se desconsidera o setor econômico (n =149), a correlação é 

significativa. Nota-se que, apesar de o setor econômico ter apresentado correlação moderada, o 

setor de Tecnologia da Informação apresentou uma correlação muito forte e negativa (r =0,966). 

Dessa forma, infere-se que quando o número de PAA divulgado para esse setor aumentou, o 

valor dos retornos das ações diminuiu (correlação inversa). A Figura 2, em seguida, demonstra 

graficamente (dispersão) os resultados encontrados: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Correlação entre a quantidade de PAA e o retorno das ações para 2016. 
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4.4 Análises adicionais 

Com o propósito de elencar os tipos e a quantidade de PAA por empresa, formou-se 

uma base de dados, sintetizada na Tabela 5 que possibilitou as análises incrementais a este 

estudo: 
Tabela 5 – Frequência dos PAA - Frequência de PAA 

Assunto  2016  2017  Absoluta  Percentual 

Impairment  132  127  -5  -4% 

Receita  68  61  -7  -10% 

Contingências  55  61  6  11% 

Contas a receber  23  18  -5  -22% 

Investimentos e consolidação  17  15  -2  -12% 

Custos e estoques  16  16  0  0% 

Valor justo  16  14  -2  -13% 

Instrumentos financeiros  15  19  4  27% 

Imobilizado e intangível  11  10  -1  -9% 

Empréstimos  10  9  -1  -10% 

Provisões diversas  10  15  5  50% 

Obrigações tributárias  9  9  0  0% 

Ambiente de TI  7  10  3  43% 

Benefícios a empregados  7  6  -1  -14% 

Créditos tributários  7  8  1  14% 

Outros  51  35  -16  -31% 

Total  454  433  -21  -4,6% 

Observa-se, pela Tabela 5, que os PAA com maior frequência, tanto para 2016 quanto 

2017, relacionam-se aos assuntos: a) impairment; b) receita; e c) contingências. O primeiro e 

segundo assuntos com maior frequência divergem da ordem apresentada no estudo de Silva 

(2018), que analisou a seção dos PAA divulgada no relatório do auditor independente de 134 

instituições financeiras. Ainda, identificou que assuntos relacionados à perda estimada para 

créditos de liquidação duvidosa (PECLD) tiveram a maior frequência (27 vezes), seguidos por 

ambiente de tecnologia da informação (15 vezes) e provisões e passivos contingentes (15 

vezes). 

Essa divergência entre os estudos pode ser explicada pela particularidade da amostra de 

cada estudo; isto é, as instituições financeiras têm particularidades, relacionadas ao registro de 

perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, que seguem normas específicas do 

Banco Central do Brasil (BACEN). E assuntos relacionados ao ambiente de tecnologia têm alta 

frequência como PAA em instituições financeiras, por dependerem substancialmente do bom 

funcionamento desse ambiente para sua atividade-fim (Silva, 2018). 

Figura 2 Correlação entre a quantidade de PAA e o retorno das ações para 2017 
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Observa-se ainda, pela Tabela 5, que as maiores variações (redução) ao comparar a 

quantidade de PAA em 2016 ante 2017 foram sobre assuntos relacionados à receita, que 

apresentaram uma frequência de 68 e 61, respectivamente; em seguida, assuntos relacionados 

ao impairment e às contas a receber, que apresentaram uma redução de cinco itens, em termos 

absolutos. 

Para Marques e Souza (2017), a redução de PAA relacionados aos assuntos de receitas 

e impairment associa-se aos diagnósticos dos impactos da aplicação da Resolução NBC TG 47 

– Receita de Contrato com Clientes (2016) (IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers) 

e NBC TG 48 – Instrumentos Financeiros (2016) (IFRS 15 - Financial Instruments). 

A aplicação das referidas normas (obrigatoriamente) foi para os exercícios sociais 

iniciados em 1º de janeiro de 2018. Todavia, o possível impacto precisou ser diagnosticado e 

divulgado nas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 

(Marques & Souza, 2017; Silva, 2018). Esses diagnósticos foram objeto de revisão pelos 

auditores independentes, isto é, forneceram maior nível de evidência sobre a razoabilidade dos 

referidos saldos (Marques & Souza, 2017). 

Ao comparar o total de PAA de 2016 ante 2017, percebe-se uma queda de 4,6%, e a 

maior redução foi quanto a assuntos relacionados às contas a receber, de 22%. Apesar dessa 

variação (redução), alguns assuntos individualmente apresentaram um aumento expressivo em 

percentual: provisões diversas (50%), ambiente de TI (43%) e instrumentos financeiros (27%), 

conforme a Figura 3: 

 
Figura 3. Variação na quantidade de PAA 

A comunicação dos PAA visa a tornar o relatório de auditoria mais informativo e 

personalizado, ao dar maior transparência sobre a auditoria realizada e ajudar os usuários das 

demonstrações contábeis a entender a empresa auditada e as áreas que envolveram julgamento 

significativo da administração (Marques & Souza, 2017; Resolução NBC TA 701, 2016). 

Todavia, observa-se, pela Figura 4 que assuntos relacionados a custo, estoques e 

obrigações tributárias reportados como PAA em 2016 se repetiram em 2017, não agregando 

novas informações aos usuários das demonstrações contábeis; ou seja, nesses casos, somente 

em 2016 houve novas informações para os usuários das demonstrações contábeis, contrariando 

um dos objetivos da NBC TA 701 – Comunicação dos Principais Assuntos de Auditoria no 

Relatório do Auditor Independente (2016). 

Observou-se que, para 2016, quatro empresas não apresentaram PAA: MMX Mineração 

e Metálicos S.A., Oi S.A., PDG Realty S.A., e Viver Incorporadora S.A. O motivo de não ter 

sido reportado PAA no relatório de auditoria é porque o auditor independente emitiu relatório 

com abstenção de opinião; nesse caso, não se aplicam os PAA, conforme NBC TA 701 – 
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Comunicação dos Principais Assuntos de Auditoria no Relatório do Auditor Independente 

(2016). 

Para 2017, seis empresas não apresentaram PAA: Advanced Digital Health Medicina 

Preventiva S.A., Brasil Pharma S.A., CCX Carvão da Colombia S.A., MMX Mineração S.A., 

PDG Realty S.A., Tecnosolo S.A. O relatório de auditoria emitido para essas empresas foi com 

abstenção de opinião e, nesse caso, não se aplicam os PAA. Exceção para a Advanced Digital 

Health Medicina Preventiva S.A., que se encontrava em fase pré-operacional, e o auditor 

independente não identificou assuntos a serem reportados como PAA. Conforme figura 4: 

Figura 4. Frequência dos PPA 

 

A Tabela 6 demonstra o “ranking das firmas de auditoria”, tanto por quantidade de 

empresas auditadas quanto de PAA divulgados no relatório do auditor: 
Tabela 6 - Concentração das firmas de auditoria 

Quantidade de Empresas Quantidade de PAA 

Firma de auditoria 2016 2017 2016 2017 

KPMG 47 49 144 150 

PwC 36 33 124 96 

Ernst & Young 26 28 73 89 

Deloitte 21 14 59 33 

BDO 10 13 29 28 

Outras auditorias 9 14 25 37 

Total 149 151 454 433 

Infere-se, de acordo com a Tabela 6, que as firmas chamadas “Big N” representaram 

94% e 91% em 2016 e 2017, respectivamente, do total da amostra deste estudo. Esse resultado 

corrobora estudos anteriores (Velozo, Pinheiro, Santos, & Cardozo, 2013), que concluíram que 

há concentração do mercado de capitais nessas firmas de auditoria, mesmo com o rodízio 

obrigatório, instituído pela CVM. 

A Tabela 7 demonstra a média de PAA divulgada no relatório do auditor por firma de 

auditoria: 
Tabela 7 - Média de PAA por firma de auditoria 

 Média por Relatório 

Firma de auditoria 2016 2017 

KPMG 3,1 3,1 

PwC 3,4 2,9 

Ernst & Young 2,8 3,2 

Deloitte 2,8 2,4 

BDO 2,9 2,2 

Outras auditorias 2,8 2,6 

Média geral 3,0 2,9 

Diante dos dados apresentados na Tabela 7, infere-se que a média total de PAA por 

2016 2017 

35% 
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relatório em 2016 foi de 3,0 e diminuiu para 2,9 em 2017; uma redução não significativa. A 

maior média foi 3,4 (PwC) e 3,2 (Ernest & Young) em 2016 e 2017, respectivamente. A KMPG 

manteve a mesma média (3,1) para 2016 e 2017. Isso ocorreu porque a firma tem uma 

participação substantiva no setor econômico Financeiro, conforme as Figuras 5 e 6. Esse setor 

econômico segue um plano de contas contábil padronizado pelo BACEN; isto é, as áreas de 

risco, que demandam maior atenção pelo auditor independente, seguem um padrão, não 

variando de um ano para outro (Silva, 2018). 

 

 
Figura 5. Participação das firmas de auditoria por setor econômico em 2016. 

Figura 6. Participação das firmas de auditoria por setor econômico em 2017. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi verificar o nível de sensibilidade do comportamento do 

retorno das ações de companhias de capital aberto em relação aos PAA, por meio da 

metodologia de estudo de eventos. Esse objetivo previa resposta à seguinte questão de pesquisa: 

A divulgação dos principais assuntos de auditoria em 2016 e 2017 exerceu alguma 

influência no preço (retorno) das ações das companhias de capital aberto no Brasil? 

Ao buscar uma exploração mais clara do objetivo geral, o primeiro objetivo específico 

foi analisar se o tipo de PAA divulgado tem relação com o retorno das ações. Conforme a Tabela 

2, apenas as categorias Receita e Benefícios a Empregados em 2016 apresentaram associação 

significativa com os retornos das ações, com base no teste F-Fisher. 

Como segundo objetivo específico, analisou-se a quantidade de PAA divulgados tem 

relação ao preço (retorno) das ações. Conforme a Tabela 3, quanto a 2016, somente o setor 

econômico Materiais Básicos apresentou evidências contra a hipótese nula; isto é, a correlação 

entre a quantidade de PAA e o retorno das ações mostrou-se significativa (p-value 0,034). 

Todavia, no geral (n=145), quando se desconsidera o respectivo setor econômico, a correlação 

continua significativa (mas de forma moderada). 

A Tabela 4 demonstra que setores econômicos Financeiros, Tecnologia da Informação e 

Utilidade Pública apresentaram correlações significativas entre a quantidade de PAA e os 

retornos das ações; o setor de Tecnologia da Informação apresentou uma correlação muito forte 

e negativa (r=-0,966); e os demais não apresentaram correlações significativas. Contudo, 

quando excluídos os respectivos setores econômicos do total (n=149), obtém-se uma correlação 

moderada (para os setores remanescentes). 

De modo geral, embora os resultados não tenham apresentado significância estatística, 

os indícios foram de que a quantidade de PAA tem relação com o retorno das ações, ao passo 

que o tipo de assunto não, exceto Receita e Benefícios a Empregados. 

Uma possível explicação para a não reação do mercado (com significância estatística) é 

que a estrutura e o conteúdo do novo modelo de relatório de auditoria podem não estar 

adequados a seus usuários; ou seja, não acrescentam novas informações ao mercado, além 

daquelas que se pode obter por outras fontes. Dessa forma, este estudo suscita a reflexão sobre 

a necessidade, tanto por parte dos auditores independentes quanto pelos órgãos reguladores 

sobre a redução da assimetria informacional pelo relatório de auditoria, mesmo com as 

alterações recentes, inclusive com a inserção dos PAA. 

As limitações deste estudo se relacionam à forma de escolha da amostra e às métricas 

utilizadas na metodologia de estudo de eventos, e principalmente, no modelo do cálculo dos 

retornos normais (estimados). A amostragem por conveniência permite ao pesquisador apenas 

deduzir o resultado da amostrada utilizada. Ademais, em linha com a teoria de Eficiência de 

Mercado, explorada no referencial teórico desta pesquisa, pode-se concluir que há limitantes à 

atuação do auditor independente como redutor da assimétrica informacional. 

Também, entende-se como uma limitação determinar um modelo robusto que considere o maior 

número de variáveis de controle que impactam o retorno das ações, para, então, isolar o efeito 

da divulgação dos PAA. Assim, resultados da linha de pesquisa deste estudo, muitas vezes 

contraditórios, podem ocorrer em função dos efeitos simultâneos de divulgações de eventos 

(Choi & Jeter, 1992;). Mas, conclui-se que a abordagem metodológica deste estudo permite 

avaliar as hipóteses desenvolvidas para analisar potenciais impactos dos PAA sobre os retornos 

das ações, por já ter sido utilizada em estudos similares (Bédard et al., 2014; Gutierrez et al., 

2015; Reid et al., 2015). 

O estudo abordou o nível de sensibilidade do comportamento dos preços (retorno) das 

ações de companhias de capital aberto em relação aos PAA. Destacam-se a seguir possíveis 

pesquisas a serem realizadas: a) além do modelo econômico para estimar o retorno normal 
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(esperado) utilizado nesta pesquisa, outros poderiam ser estudados (modelo de retorno médio 

constante, modelo multifatoriais, regressões do portfólio de tempo de calendário, entre outros); 

b) análise dos PAA em momentos de crise e potencial impacto no retorno das ações; c) 

aplicação da pesquisa em outras jurisdições que passaram a aplicar o novo; d) modelo de 

relatório no mesmo período que o Brasil (Reino Unido, por exemplo); e) análise de outra 

variável do relatório do auditor independente (parágrafo de Outros Assuntos, por exemplo); e 

f) estudo em períodos posteriores e comparação dos resultados com os desta pesquisa, pois a 

aplicação dos PAA no Brasil é recente. 
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