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RESUMO 

Em um cenário econômico globalizado, é essencial que as informações financeiras das 

empresas sejam confiáveis e comparáveis. Por isso, a importância do período de transição 

pelo qual a contabilidade brasileira tem passado - momento em que tem ocorrido a 

convergência das normas de contabilidade nacionais com as internacionais. Neste contexto, é 

nítida a relevância dos trabalhos de auditoria, para que se tenha, com segurança razoável, a 

comprovação da veracidade das informações apresentadas pelas empresas em seus 

demonstrativos financeiros. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi identificar quais são 

os pontos contábeis críticos das demonstrações das empresas auditadas por auditores 

independentes, aspecto importante para que os usuários da informação contábil tenham 

conhecimento de qual aspecto mais capaz de distorção e, por sua vez, demandando mais 

atenção ao considerar tais aspectos em processo de tomada de decisão. A pesquisa foi 

elaborada por meio de entrevistas com sócios de auditorias independentes, importante para 

identificar uma relação de pontos críticos que costumam gerar conflitos com maior frequência 

entre empresas auditadas e auditorias. Também foram coletados e analisados relatórios de 

auditoria sobre as demonstrações financeiras com ressalvas, o que permitiu identificar quais 

pontos apresentam maior freqüência nesse tipo de parecer. Desse modo, como resultado foi 

possível identificar que os pontos contábeis críticos que são mais citados pelos auditores e 

justificam as ressalvas nos pareceres são: provisões e estimativas para perda; particularidades 

do segmento; impostos e contribuições, em contrapartida, os pontos de menor freqüência são: 

instrumentos financeiros, mensuração a valor justo e ajuste a valor presente. 
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1 INTRODUÇÃO 

A contabilidade brasileira tem passado por diversas mudanças desde a promulgação da 

Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, alinhando as práticas contábeis do Brasil com as 

de economias mais desenvolvidas, como EUA e países europeus. O principal intuito destas 

mudanças é aumentar a qualidade das informações contábeis para uso em processos de 

avaliação e tomada de decisão. 

São inúmeros os benefícios trazidos pela convergência das normas brasileiras com as 

normas internacionais de contabilidade, mais comumente conhecidas como International 

Financial Reporting Standards (IFRS). A partir deste processo torna-se possível maior 

transparência e comparabilidade das informações, o que aumenta a credibilidade das empresas 

e, consequentemente, facilita o acesso aos mercados de capitais, uma vez que, segundo Barth, 

Landsman e Lang (2008), há melhora no conteúdo informacional. 

Porém, este processo trouxe consigo alguns desafios. A introdução das IFRS tornou a 

contabilidade mais subjetiva, com maior possibilidade de discricionariedade, demandando dos 

elaboradores maior julgamento ao reconhecer, mensurar e evidenciar as informações. Assim, 

neste contexto de transição, a aplicação das novas normas pode gerar dúvidas e opiniões 

divergentes, podendo até comprometer, ao invés de melhorar, a qualidade das informações 

financeiras, prejudicando seus usuários, quando, na verdade, deveria beneficiá-los, isso 

porque há possibilidades de erros ou uso oportunista das normas, conforme colocam Healy e 

Wahlen (1999). 

Diante disto, se observa a importância do papel da auditoria externa independente, 

sendo capaz de validar ou não os demonstrativos financeiros das empresas, servindo como 

uma importante ferramenta de proteção aos diversos usuários que dependem destas 

informações para tomarem suas decisões, sendo a auditoria, segundo Healy e Palepu (2001), 

intermediários informacionais. Isso porque, o auditor pode comparar as exigências da 

qualidade da informação contábil e dar uma opinião se elas estão seguindo o exigido pelas 

normas contábeis ou não. Isso significa que uma assimetria informacional pode ser reduzida 

quando há transparência por parte do emitente, e a auditoria, segundo Bortolon, Sarlo Neto e 

Santos (2013), pode auxiliar neste sentido, por meio de investigações parciais e conhecimento 

técnico. 

Uma vez compreendido que a contabilidade tem objetivo de informar os usuários para 

tomada de decisão e a auditoria tem o papel de atestar quanto à qualidade dessas informações 

de modo a minimizar as incertezas dos usuários, surge o interesse em responder a seguinte 

questão de pesquisa: quais os principais pontos contábeis de conflito entre auditores e 

seus clientes? 
Assim, o objetivo geral é compreender quais são os principais pontos contábeis 

críticos na avaliação das empresas auditadas pelos auditores independentes, sendo que, uma 

vez identificado tais pontos os usuários da informação contábil podem ter conhecimento de 

qual aspecto está mais suscetível a erro ou mesmo fraude; de modo que deva tomar mais 

atenção ao considerar tais aspectos em sua decisão. 

Além disso, considerando que é responsabilidade dos auditores independentes 

expressarem suas opiniões sobre os demonstrativos financeiros das empresas, verificando se 

eles foram elaborados em conformidade com as normas atuais de contabilidade e se estão 

apresentados adequadamente, tem-se que estas opiniões, se positivas - isto é, se 

demonstrações financeiras livres de distorções relevantes - dão credibilidade para a empresa 

auditada, porém, se negativas, podem abalar profundamente esta credibilidade. Sendo assim, é 

evidente a importância para as empresas que seus demonstrativos financeiros sejam 

analisados e aprovados por uma auditoria, o que, em muitas situações, as levam a seguir 

algumas orientações dos auditores, a fim de deixarem os seus demonstrativos mais próximos 



 

 

 

da realidade que devem evidenciar, encerrando um conflito com a auditoria e evitando, desta 

forma, pareceres que as afetem negativamente. 

No entanto, algumas empresas acabam não aceitando as sugestões das firmas de 

auditoria, criando um conflito, pois, o auditor, entendendo que há distorções relevantes não 

corrigidas nos demonstrativos financeiros delas, tem o dever de relatar tal fato em seu 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. Assim, partindo 

da premissa de que, a partir de um conflito (distorções identificadas), algumas empresas 

auditadas são influenciadas pelas auditorias, através de ajustes propostos pelos auditores, a 

corrigirem suas demonstrações financeiras, porém, outras não são, propõe-se, neste estudo, 

investigar quais os pontos capazes de gerar tais conflitos, e assim representar para a literatura 

um acréscimo de conhecimento, contribuindo de modo geral para a evolução desta linha de 

pesquisa. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Informação contábil 

Para que se possa tomar a melhor decisão possível, como, por exemplo, o acionista 

decidir investir ou não em determinada empresa; o credor conceder ou não crédito; é 

necessário que se conheça a posição patrimonial e financeira, a capacidade de geração de 

lucros e caixa e a maneira como os recursos são administrados na empresa em questão. Sendo 

que, essa necessidade informacional tem como objetivo avaliar a segurança, rentabilidade, 

liquidez e eventual risco de sua decisão (ALMEIDA, 2012). 

Tais informações são obtidas através dos demonstrativos financeiros das empresas e 

das notas explicativas, sendo elas, segundo Padoveze et al. (2004), elemento-chave na análise 

da real situação das empresas, por meio das quais são tomadas as decisões de qual caminho 

seguir, uma vez que permitem estabelecer um diagnóstico da entidade. Almeida (2012) 

completa dizendo que, como consequência do aumento dessa necessidade por informação, as 

demonstrações contábeis passaram a ter elevada importância para os futuros aplicadores de 

recursos, tanto na forma de instrumento de dívida quanto de capital, sendo que como medida 

de segurança contra a possibilidade de manipulação de informações, os futuros investidores 

passaram a exigir que os demonstrativos fossem examinados por um profissional 

independente da empresa e de reconhecida capacidade técnica. O profissional citado, que 

examina as demonstrações financeiras das empresas, emitindo sua opinião sobre elas, é o 

auditor externo independente. 

 

2.2 Atuação da auditoria 

A história da auditoria é antiga. Desde que indivíduos ou instituições começaram a 

registrar suas atividades econômicas, sentiu-se a necessidade de recorrer aos profissionais 

para supervisioná-las, uma vez que a confiança da propriedade de um homem a outro 

ocasiona na necessidade de verificação da fidelidade do último (BOYNTON; JOHNSON; 

KELL, 2002). 

Nesse sentido, sobre os primórdios da auditoria, Attie (1998) diz que o surgimento da 

auditoria está baseado na necessidade de o investidor e proprietário confirmar a realidade 

econômica-financeira refletida no patrimônio das empresas. Portanto, acompanhando a 

evolução das atividades econômicas, a auditoria modificou-se ao longo do tempo, tanto no 

seu conceito como no motivo pelo qual se deve realizá-la e no modo de se executá-la. Por 

exemplo, Franco e Marra (2001) destacam que a auditoria é uma técnica contábil capaz de 

obter elementos de convicção que permitam julgar se os registros contábeis efetuados estão de 

acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como se as demonstrações 

refletem a situação econômica e financeira do patrimônio. De modo resumido, Santos et al. 

(2009) colocam que o objetivo principal é validar as informações divulgadas. 



 

 

 

Em 2009, a NBC T 11 foi revogada pela Resolução CFC n. 1.203/09, dando lugar a 

NBC TA 200, aprovada pela mesma resolução. Tal fato deve-se ao processo de convergência 

ocorrido no Brasil, que passou a adotar as normas do IFAC (International Federation of 

Accountants). A NBC TA 200 – Objetivos Gerais do Auditor Independente descreve que o 

objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações financeiras, sendo ela 

conduzida em conformidade com as normas de auditoria e com as exigências éticas para 

capacitar a formação de opinião. 

Portanto, verifica-se que a auditoria independente confirma ou não, por meio de um 

relatório, se os critérios adotados por determinada entidade na elaboração de suas 

demonstrações financeiras estão de acordo com as normas de contabilidade (FORMIGONI et. 

al., 2008). O auditor independente, por meio de seu trabalho, não só verifica a veracidade dos 

dados apresentados nestas demonstrações, como também, ao mesmo tempo, fiscaliza os 

responsáveis por estes registros. Conforme afirmam Franco e Marra (2001, p. 30), “... se de 

um lado a auditoria auxilia o administrador, confirmando os registros contábeis e 

completando os fins informativos da contabilidade, por outro fiscaliza a própria 

administração, cujos erros, omissões ou fraudes podem ser por ela apontados”. 

 

2.3 Identificação de distorções pela auditoria 

Fazendo uma breve reflexão sobre o papel dos auditores independentes nas empresas, 

com base no que já foi exposto, podemos dizer que o auditor tem como principal objetivo 

opinar sobre as demonstrações financeiras através de seu parecer denominado Relatório dos 

Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras. Isto quer dizer que ele não é 

responsável por estas demonstrações, mas sim a administração da empresa. Por isso, neste 

relacionamento entre firmas de auditoria e empresas auditadas, podem surgir conflitos. Desta 

forma, cabe ao auditor, se forem encontradas distorções nos demonstrativos financeiros, 

discutir com a auditada sua posição divergente, sugerindo alterações, e, caso a empresa não 

acate a sugestão de mudança, resta ao auditor descrever – se o efeito nas demonstrações 

financeiras for relevante - este fato em sua opinião. 

A auditoria externa ou independente, em meio a estes fatores geradores de distorções 

nas demonstrações financeiras das empresas, é uma das principais ferramentas capazes de 

detectarem tais situações. Isto é feito através de seus procedimentos de auditoria (BARALDI, 

2012). 

Sobre o processo de descoberta de distorções e de comunicação com a empresa 

auditada, o auditor independente, ao detectar erros relevantes ou fraudes no decorrer dos seus 

trabalhos, tem a obrigação, de acordo com a NBC TA 450, de comunicá-los à administração 

da entidade, sugerindo medidas corretivas, informando sobre os possíveis efeitos no seu 

parecer, caso estas medidas não sejam adotadas. Isto pois a principal responsabilidade pela 

prevenção e detecção da fraude é dos responsáveis pela governança da empresa e de sua 

administração (NBC TA 240, 2009). 

A NBC TA 450 – Avaliação das distorções identificadas durante a auditoria, que 

trata sobre a responsabilidade do auditor independente ao avaliar os efeitos de distorções 

identificadas na auditoria e as implicações de distorções não corrigidas, define distorção 

como sendo: 
...a diferença entre o valor, classificação, apresentação ou divulgação de um item 

informado nas demonstrações contábeis e o valor, classificação, apresentação ou 

divulgação requerido para que o item esteja de acordo com a estrutura de relatório 

financeiro aplicável. Distorção pode ser decorrente de erro ou fraude (NBC TA 450, 

item 4). 

A NBC TA 450 (item 4) define também distorções não corrigidas, que são “as 

distorções que o auditor detectou durante a auditoria e que não foram corrigidas”. 



 

 

 

Ainda segundo a NBC TA 450 (item 8), no que diz respeito à comunicação e correção 

de distorções, cita-se que o auditor independente deve “comunicar tempestivamente ao nível 

apropriado da administração todas as distorções detectadas durante a auditoria, a menos que 

seja proibido por lei ou regulamento” e que, além disso, o “auditor deve requerer que a 

administração corrija essas distorções”. 

O auditor deve informar, para administração da entidade auditada, as distorções por 

ele identificadas e, caso a entidade não faça as devidas correções, o auditor deve, dentro do 

conceito de relevância, conforme a NBC TA 700 – Formação de Opinião e Emissão do 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis, modificar (ressalvar) 

sua opinião sobre as demonstrações contábeis auditadas. 

A correção das “não conformidades” indicadas pela auditoria, pelos responsáveis das 

auditadas, permite que as empresas evitem pareceres dos auditores que as afetem 

negativamente e, mais importante, possibilita à administração destas empresas a apresentação 

de demonstrações financeiras mais precisas, cuja utilidade para os usuários da informação 

contábil seja maior. 

O relatório sem ressalva, comumente denominado de relatório limpo, não apresenta 

exceções ou parágrafos adicionais. Este tipo de relatório representa que, na opinião do 

auditor, as demonstrações financeiras analisadas apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos considerados relevantes, a posição financeira e patrimonial da empresa auditada. O 

relatório com ressalva é aquele emitido quando o auditor independente, tendo obtido 

evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as demonstrações financeiras 

apresentam distorções que são relevantes, porém, não generalizadas. A opinião com ressalva é 

expressa também quando o auditor não consegue obter evidência de auditoria apropriada e 

suficiente, mas, conclui que possíveis distorções não detectadas possam ter efeitos relevantes, 

no entanto, não generalizados nas demonstrações financeiras. Ressalta-se que este tipo de 

relatório deve incluir um parágrafo adicional expondo a(s) base(s) para a opinião com 

ressalva do auditor. O relatório com abstenção de opinião é emitido quando não se obtém 

evidência de auditoria apropriada e suficiente e, conclui-se que, possíveis distorções não 

detectadas possam ter efeitos relevantes e generalizados sobre as demonstrações financeiras. 

O relatório emitido com opinião adversa é aquele que o auditor independente, tendo obtido 

evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as demonstrações financeiras 

auditadas apresentam distorções que são relevantes e generalizadas. Esta situação representa 

que, na opinião do auditor, as demonstrações financeiras elaboradas e apresentadas pela 

empresa auditada não refletem adequadamente sua situação financeira e patrimonial 

(ALMEIDA, 2012). 

Deste modo, percebe-se que o conteúdo do parecer de auditoria é informação que 

deverá ser considerada pelos usuários, podendo influenciar a decisão dos mesmos em relação 

a empresa auditada. O conteúdo do parecer, principalmente o ponto origem de uma ressalva, 

poderá ser alvo de análise mais enfática dos usuários das demonstrações antes dos mesmos 

decidirem sobre qualquer posicionamento com relação à empresa. Isso porque, o ponto que 

ocasiona uma ressalta poderá gerar dúvidas e insegurança aos usuários, influenciando em suas 

decisões de maneira negativa para a empresa. Portanto, torna-se interessante identificar quais 

seriam esses principais pontos. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O desenvolvimento desta pesquisa ocorreu em algumas etapas: i) entrevista com 

auditores independentes; ii) coleta de dados documental (demonstrativos financeiros); iii) 

análise das informações obtidas nas entrevistas e dos documentos coletados; iv) cruzamento e 

análise das informações. 



 

 

 

Foram realizadas entrevistas com três auditores independentes, com mais de 20 anos 

de experiência profissional cada, sócios de uma firma de auditoria, de porte médio, da cidade 

de Ribeirão Preto, porém, com atuação, também, em outras diversas cidades brasileiras. 

Apesar do pequeno número de entrevistas, o que pode ser considerado uma limitação deste 

estudo, acredita-se na validade das informações por conta dos anos de experiência 

profissional de cada auditor entrevistado. Desta forma, foram obtidas nessa etapa as 

informações que serviram de base para a elaboração deste estudo. Foi a partir das entrevistas 

que se obteve a relação de pontos críticos ou pontos de conflitos mais comuns. 

Em trabalho desenvolvido pela empresa de auditoria, da qual os auditores foram 

entrevistados, obteve-se um levantamento de 64 relatórios de auditoria com ressalvas, 

emitidos no ano de 2012. A base destes relatórios com ressalvas se deu a partir do 

levantamento de relatórios publicados em jornais de grande circulação e no diário oficial, de 

empresas de capital aberto e fechado. Como alguns desses relatórios continham mais de uma 

ressalva, foram, no total, analisadas 87 ressalvas. 

Em seguida houve o cruzamento das informações obtidas nas etapas anteriores. Isto é, 

com a relação de pontos críticos e com a determinação dos temas das ressalvas encontradas, 

verificaram-se os pontos em comum, ou seja, foram determinadas quantas ressalvas 

correspondiam para cada item da relação de pontos críticos. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No decorrer deste trabalho convencionou-se chamar de pontos críticos ou de conflitos 

os temas contábeis que mais causam debates entre auditores e auditados, na visão de auditores 

independentes entrevistados. Apresenta-se, no Quadro 1, a compilação de tais pontos, 

relacionados, quando possível, aos CPCs que os regem: 

Quadro 1 - Pontos Críticos x CPCs 

 Pontos Críticos CPC relacionado 

 Redução ao Valor Recuperável de Ativos (Impairment) CPC 01 (R1) 

 Ativo Intangível CPC 04 (R1) 

 Ajuste a Valor Presente CPC 12 

 Estoques CPC 16 (R1) 

 
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em 

Conjunto 
CPC 18 (R2) / CPC 05 (R1) 

 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro CPC 23 

 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes CPC 25 

 Imobilizado CPC 27 

 Tributos sobre o lucro CPC 32 

 Benefícios a Empregados CPC 33 (R1) 

 Instrumentos Financeiros CPC 38, 39 e 40 (R1) 

 Mensuração do Valor Justo CPC 46 

 Adaptação às novas normas (Lei 11.638/07) - 

 Contabilidade Fiscal X Contabilidade Societária - 

 Limitação de Escopo - 

 Particularidades de Segmentos - 



 

 

 

 

O ponto de “Adaptação às novas normas (Lei 11.638/07)” refere-se às dificuldades 

encontradas em um contexto de transição, no qual muitos conceitos tiveram que ser revistos, 

reestudados e novamente aprendidos. 

Por sua vez, o ponto “Contabilidade Fiscal X Contabilidade Societária” refere-se ao 

fato de algumas empresas ainda as misturarem os dois tipos de contabilidade, o que acaba 

ocasionando conflitos entre a auditoria e empresas auditadas. 

A “Limitação de Escopo” refere-se àquelas situações nas quais os auditores não 

recebem as informações necessárias para exame ou quando são contratados após o 

encerramento do exercício. Tal situação é conflituosa e comum, sendo, por isso, considerada 

um ponto de conflito relevante. 

Por fim, a “Particularidades de Segmento” refere-se às especificidades do segmento no 

qual a auditada atua, como órgãos regulatórios próprios. 

Segundo os auditores independentes entrevistados, os trabalhos de auditoria de 

demonstrações contábeis se dividem em grandes fases, sendo: 

 
Qaudro 2 - Fases dos trabalhos de auditoria 

Fases Atividades 

1 Planejamento dos trabalhos 

2 Avaliação dos controles internos 

3 Exames preliminares das práticas contábeis e análises de riscos 

4 Acompanhamento dos inventários físicos de estoques (se relevantes) 

5 Exames finais das demonstrações contábeis  

6 
Preparação e apresentação do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações 

Contábeis 

 

As fases 1, 2 e 3 são desenvolvidas antes do encerramento do exercício social, 

permitindo aos auditores e administração das entidades discutirem previamente possíveis 

conflitos (distorções identificadas). Contudo, segundo os entrevistados, a identificação e a 

proposta de ajustes para corrigir distorções podem ser feitas em qualquer fase dos trabalhos, 

inclusive após a fase 5 (cinco). 

A auditoria pode, mas não necessariamente influencia a sua auditada. O auditor, 

geralmente no final do seu trabalho de averiguação, pode, por exemplo, discordar sobre o 

tratamento dado a determinado item dos demonstrativos financeiros da empresa auditada. 

Segundo um dos entrevistados, o auditor comunica sua visão para os responsáveis da empresa 

auditada, sugerindo as modificações necessárias, conforme estabelecido pela NBC TA 450. 

Estes responsáveis pela auditada podem aceitar ou não tais ajustes. Em caso positivo, os 

ajustes do auditor são aceitos e as distorções corrigidas, encerrando-se a discórdia ou conflito 

entre a auditoria e a auditada. Porém, em caso negativo, no qual os ajustes não são aceitos, o 

auditor comunica as distorções identificadas, se forem relevantes, em sua opinião formalizada 

no Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras através de 

parágrafo(s) de ressalva(s). 

Um dos entrevistados relata que na maioria das vezes os conflitos terminam com a 

aceitação da visão do auditor pelas empresas auditadas, pois, estas, a fim de evitarem 

ressalvas, tendem a corrigirem as distorções. Porém, algumas, por motivos variados, que não 

são objeto de análise neste estudo, acabam não as corrigindo, restando ao auditor informar, se 

relevante, em seu relatório de auditoria, os possíveis efeitos desta não adequação. 

Apesar de não haver evidências em revisão de literatura, verificou-se em entrevistas 

com os auditores, que os conflitos entre auditoria e auditada não são recentes. Os auditores, 

historicamente, são vistos como “concorrentes” pelos auditados, quando deveriam ser vistos 



 

 

 

como “importantes aliados”. Um dos entrevistados cita que, na visão de muitas pessoas, os 

auditores têm como função encontrar erros, identificar e prejudicar os responsáveis. Esta 

visão prévia, muitas vezes, prejudica os trabalhos dos auditores, criando barreiras que 

dificultam, por exemplo, a obtenção de documentos e a comunicação com a entidade 

auditada. 

Durante as entrevistas realizadas, os auditores independentes foram questionados, e 

responderam, sobre tais pontos causadores frequentes de conflitos. Foi estabelecido um 

número máximo de pontos críticos para cada entrevistado. Assim, cada auditor pôde 

relacionar até dez pontos que, na visão deles, são os mais conflituosos. 

Tais respostas permitiram a elaboração da tabela 1 apresentada a seguir: 

Tabela 1 - Pontos Críticos 

(continua) 

  Pontos Críticos (Segundo os Auditores Independentes Entrevistados) 
Auditor 

1 

Auditor 

2 

Auditor 

3 

1 Redução ao Valor Recuperável de Ativos (Impairment) X - X 

2 Ativo Intangível X - X 

3 Ajuste a Valor Presente X - - 

4 Estoques - X X 

5 
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento 

Controlado em Conjunto 
X - X 

6 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro - X - 

7 Provisões e/ou estimativas para perdas X X X 

8 Imobilizado X - X 

9 Impostos e Contribuições X X X 

10 Benefícios a Empregados - - X 

11 Instrumentos Financeiros   X - 

12 Mensuração do Valor Justo - - X 

13 Adaptação às novas normas (Lei 11.638/07) - X - 

14 Contabilidade Fiscal X Contabilidade Societária X X - 

15 Limitação de Escopo X X - 

16 Particularidades de Segmentos X X X 

 

Como pode ser observado a partir da Tabela 3 os auditores 1 e 3 relacionaram 10 

temas e o auditor 2 relacionou nove pontos de conflitos, totalizando 16 temas. 

Os entrevistados 1 e 3 relacionaram seis pontos em comum. Já os auditores 2 e 3 

relacionaram quatro pontos em comum. Apenas três temas foram relacionados pelos três 

entrevistados. 

Após as entrevistas para identificação de temas considerados como os que mais 

causam conflitos no relacionamento entre auditores e auditados e com as 87 ressalvas de 

pareceres foi possível efetuar o cruzamento destes dados. 

A Tabela 2 traz a relação de pontos críticos, obtida a partir das entrevistas realizadas 

com os auditores, e a relação com as ressalvas dos relatórios coletados: 

Tabela 2 - Pontos Críticos x Ressalvas 

Tema da Ressalva do Auditor Independente 

Porcentagem de 

ressalvas 

encontradas 

Frequência de 

citações pelos 

auditores 

entrevistados 

Provisões e/ou estimativas para perdas 14,94% 3 



 

 

 

Particularidades de Segmentos 11,49% 3 

Impostos e Contribuições 10,34% 3 

Limitação de Escopo 10,34% 2 

Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento 

Controlado em Conjunto 
9,20% 2 

Contabilidade Fiscal X Contabilidade Societária 6,90% 2 

Benefícios a Empregados 4,60% 1 

Redução ao Valor Recuperável de Ativos (Impairment) 3,45% 2 

Ativo Intangível 3,45% 2 

Estoques 3,45% 2 

Ativo Imobilizado 3,45% 2 

Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro 2,30% 1 

Ajuste a Valor Presente 1,15% 1 

Adaptação às novas normas (Lei 11.638/07) 1,15% 1 

Instrumentos Financeiros 0,00% 1 

Mensuração do Valor Justo 0,00% 1 

  86,21%   

Outros 13,79%   

 100,00%  

 

Como pode ser observado, o ponto crítico Provisões e/ou estimativas para perdas foi 

o item com o maior número de ressalvas. O item Outros, com 12 ocorrências, refere-se 

àquelas ressalvas não relacionadas com nenhum dos pontos críticos citados pelos auditores 

entrevistados. O terceiro item com mais ocorrências foi o Particularidades de Segmentos, 

com 10 ressalvas. 

É interessante atentar para o fato de que os três primeiros itens são os mesmos pontos 

críticos citados em comum pelos auditores entrevistados. Do total de ressalvas analisadas, 

14,94% corresponderam ao tema Provisões e/ou estimativas para perdas, 11,49% ao tema 

Particularidades de Segmentos e 10,34% ao tema Impostos e Contribuições. Estes pontos, por 

terem sido citados pelos três entrevistados e com base nos números de ressalvas encontradas 

para cada um deles, podem ser considerados temas que tem ocasionado conflitos entre os 

auditores independentes e as empresas auditadas com elevada frequência. 

Outros pontos críticos relevantes encontrados, citados por pelo menos dois dos 

profissionais entrevistados, são: Limitação de Escopo, com 10,34% das ressalvas analisadas; 

Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto, 

com 9,20%; e Contabilidade Fiscal X Contabilidade Societária, com 6,90%. 

Das 87 ressalvas analisadas, 86,21%, ou seja, 75 ressalvas, corresponderam a algum 

dos pontos críticos citados pelos auditores independentes nas entrevistas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho era investigar os conflitos existentes entre o auditor 

independente e a empresa auditada. 

Tais conflitos são aqueles que ocorrem quando os auditores independentes encontram 

“não conformidades” com as normas atuais de contabilidade (práticas contábeis adotadas no 

Brasil) nos demonstrativos financeiros das empresas auditadas e devem requerer que as 

distorções sejam corrigidas pela administração da auditada, conforme o que estabelece a 

norma de auditoria NBC TA 450. 



 

 

 

A comunicação entre auditoria e auditada, no que diz respeito a estes conflitos, é 

estabelecida no momento em que os auditores encontram itens com distorções (não 

conformidades) importantes nas contabilizações das empresas. Em concordância com o que a 

NBC TA 450 estabelece, tais itens são informados aos devidos responsáveis na empresa 

auditada, sendo, ao mesmo tempo, sugeridas as alterações (ajustes ou reclassificações) 

necessárias para que os demonstrativos financeiros se enquadrem no que as normas atuais de 

contabilidade demandam. A responsabilidade pela elaboração e apresentação das 

demonstrações financeiras é da administração das empresas. A responsabilidade dos auditores 

independentes é emitir uma opinião sobre elas. Assim, é opção da empresa auditada acatar ou 

não as referidas sugestões dos auditores. 

Desta forma, há apenas duas saídas possíveis para os conflitos investigados: A 

empresa auditada se adéqua ou não. No caso positivo, no qual há o aceite e são feitas as 

devidas correções, a auditoria influenciou a auditada. Apesar de a palavra influência ser vista 

como um termo forte e, algumas vezes, até negativo, nessa situação é uma boa influência, 

positiva, pois faz com que os demonstrativos financeiros das empresas apresentem 

informações mais próximas da realidade que eles devem refletir. Assim, a opinião dos 

auditores independentes sobre as demonstrações financeiras será sem ressalva. 

No caso negativo, ou seja, no qual a empresa auditada decide não aceitar as sugestões 

da auditoria, por motivos variados que não foi objeto de análise neste trabalho, e permanece 

com as “não conformidades” em seus demonstrativos, resta ao auditor, por obrigação 

profissional, relatar, caso julgue relevante, as distorções em seu Relatório dos Auditores 

Independentes sobre as Demonstrações Financeiras por meio de uma opinião. A relevância 

dos fatos, assim como a sua generalização nos demonstrativos, define o tipo de relatório a ser 

emitido, que pode ser com ressalva, com abstenção de opinião ou com opinião adversa. 

Sugerir modificações não é a função principal da auditoria independente, porém isto é 

feito, e é normatizado pela NBC TA 450, não como forma de consultoria ou assessoria, mas 

sim, a fim de expressar as visões dos auditores a respeito de determinado ponto com “não 

conformidades” dos demonstrativos financeiros das auditadas. Desta forma, os auditores 

permitem que as empresas evitem pareceres negativos ao acatarem as alterações sugeridas, o 

que, por consequência, torna as demonstrações financeiras mais próximas da realidade que 

devem evidenciar, ou seja, mais úteis para os usuários internos e externos da informação 

contábil. 

Durante o trabalho, foram relacionados os principais pontos de conflitos nas visões de 

auditores independentes entrevistados. Tal relação, em conjunto com ressalvas coletadas em 

demonstrações financeiras publicadas, propiciou a análise que foi apresentada dos conflitos 

que se propôs investigar. 

As limitações deste estudo resumem-se principalmente na metodologia. Porém, como 

já mencionado, acredita-se na relevância das informações obtidas visto que cada um dos 

entrevistados está na profissão há pelo menos vinte anos e atuam em firma de auditoria de 

marca internacional. Sobre a pesquisa documental, salienta-se que não há muitos relatórios 

com ressalvas publicados cujo acesso seja simples, o que dificulta a coleta deste material. 

Enfim, acredita-se que os dados desta pesquisa representam um acréscimo de 

conhecimento para a literatura, com uma contribuição geral para o tema estudado. Além disto, 

entende-se que tais dados permitam o desenvolvimento de outros trabalhos no futuro. Entre 

eles, sugere-se: i) estudar em grau maior de detalhes os fatores causadores das “não 

conformidades” (distorções) nos demonstrativos financeiros que geram os conflitos 

investigados no presente trabalho; ii) estudar as motivações das empresas ao não acatarem as 

sugestões dos auditores independentes. 
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