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RESUMO 

A auditoria independente é considerada fator que reduz a assimetria da informação contábil 

para o mercado. Tem a sua independência como indicador relevante de sinalização quanto à 

qualidade do seu trabalho executado, que busca assegurar a qualidade da informação contábil 

divulgada pelas companhias. A remuneração do auditor é umas das condições estudadas que 

fundamentam e influenciam a sua independência e, consequentemente, a qualidade da auditoria 

independente. Dessa forma, a presente pesquisa tem por objetivo investigar o efeito da 

Maldição do Vencedor nas contratações públicas, modalidade leilão, da auditoria independente. 

Ancorado na Teoria dos Leilões e na Maldição do Vencedor, o estudo foi realizado com 

abordagem quantitativa, resultando em amostra de quarenta e seis empresas estatais analisadas, 

de modo a totalizar setenta e três observações de contratações realizadas no período de 2010 a 

2020. Foi realizada pesquisa documental a partir das atas de pregões eletrônicos e os dados 

coletados foram analisados por meio de Regressão Linear Múltipla estimada pelo método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários – MQO – e teste complementar via Regressão Quantílica. Os 

testes foram feitos no software estatístico STATA®, versão 14.0. Os resultados respondem 

positivamente a hipótese da pesquisa de que o procedimento de contratação mediante leilão 

provoca elevado nível de concorrência entre firmas de auditoria, aumentando a variação entre 

o preço estimado e o efetivamente contratado, o que afeta positivamente a ocorrência do 

aviltamento de honorários, sobretudo de auditoria iniciais das empresas estatais e assim 

ocorrendo a Maldição do Vencedor. No que diz respeito à hipótese sobre o impacto do 

aviltamento dos honorários na qualidade da auditoria realizadas nestas companhias, utilizando 

o gerenciamento de resultado como proxy, a hipótese foi rejeitada estatisticamente para 

determinar causalidade e correlação entre a existência de aviltamento e o gerenciamento de 

resultado. Contudo, no teste adicional por meio de modelo de Regressão MQO sem a constante, 

o resultado da regressão indica significância para a variável aviltamento em relação à prática 

de gerenciamento de resultado. Como principais contribuições do estudo, foram obtidos 

elementos para inquietação profissional e regulatória sobre a eficácia do pregão eletrônico para 

contratação dos serviços técnicos de auditoria independente.  

 

Palavras-chaves: Auditoria Independente; Maldição do Vencedor; Regressão Quantílica; 

Honorários dos Auditores. 



 

 

ABSTRACT 

The independent audit is considered a factor that reduces the asymmetry of accounting 

information for the market. Its independence is a relevant indicator of signaling as to the quality 

of its work performed, which seeks to ensure the quality of the accounting information disclosed 

by the companies. The auditor's remuneration is one of the conditions studied that underlie and 

influence its independence and, consequently, the quality of the independent audit. Thus, the 

present research aims to investigate the effect of the Winner's Curse on public procurement, 

auction modality, of independent auditing. Anchored in the Theory of Auctions and the Curse 

of the Winner, the study was carried out with a quantitative approach, resulting in a sample of 

forty-six state-owned companies analyzed, in order to total seventy-three observations of hiring 

carried out in the period from 2010 to 2020. documental research based on the minutes of 

electronic trading sessions and the data collected were analyzed using Multiple Linear 

Regression estimated by the Ordinary Least Squares method – OLS – and a complementary test 

via Quantile Regression. The tests were performed using the STATA® statistical software, 

version 14.0. The results respond positively to the research hypothesis that the contracting 

procedure through auction causes a high level of competition between auditing firms, increasing 

the variation between the estimated price and the one actually contracted, which positively 

affects the occurrence of the debasement of fees, especially initial audits of state-owned 

companies and thus the Winner's Curse. With regard to the hypothesis about the impact of the 

debasement of fees on the quality of the audit carried out in these companies, using earnings 

management as a proxy, the hypothesis was statistically rejected to determine causality and 

correlation between the existence of debasement and earnings management. However, in the 

additional test using the OLS Regression model without the constant, the regression result 

indicates significance for the demeaning variable in relation to the practice of earnings 

management. As the main contributions of the study, elements were obtained for professional 

and regulatory concern about the effectiveness of the electronic auction for contracting 

technical services of independent audit. 

 

Keywords: Independent Audit; Winner 's Curse; Quantile Regression; Auditors' Fees. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

A auditoria independente, de acordo com a NBC TA 200 R1 (CFC, 2016), tem por 

objetivo aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis apresentadas aos seus 

usuários. Bürchler e Butler (2007) afirmam que a utilidade da informação está diretamente 

relacionada à possibilidade de reação a essa informação.  

Assim, ao apresentar informações de qualidade, a contabilidade proporciona uma base 

útil para a tomada de decisão de administradores de uma organização (MOURA et al., 2017).  

Nesse contexto, é possível relacionar o valor da informação contábil e a sua utilidade 

para tomada de decisão por parte dos seus diversos usuários. Por sua vez, a opinião do auditor 

sobre as demonstrações contábeis de uma empresa contribui com a mitigação de eventuais 

gerenciamentos de resultados e a redução da assimetria informacional (SANTANA et al., 

2016). 

A qualidade da informação contábil nas pesquisas no Brasil, foram estudadas sob a 

perspectiva da persistência dos lucros, conservadorismo, níveis de gerenciamento de resultados, 

qualidade da mensuração dos accruals, transparência e nível de disclosure.  

Outrossim, como evidenciado por Dantas e Medeiros (2015), o auditor é responsável 

por assegurar a divulgação financeira plena, justa e neutra, evitando manipulação oportunista 

por parte da administração. Dessa forma, é adequado considerar a auditoria independente como 

um dos agentes responsáveis pela redução de risco nas empresas e que necessita demonstrar 

qualidade na execução do seu trabalho.  

Simons (1995) faz uma analogia nesse sentido: um automóvel pode andar em alta 

velocidade graças ao sistema de frenagem, não à potência do seu motor. Para o autor, o que 

permite uma entidade persistir são suas alavancas de controle, ou levers of control, entre os 

quais se encontra a auditoria. Será a presença de um bom sistema de frenagem que permitirá ao 

motorista acelerar e frear quando necessário, assim como a presença de mecanismos de controle 

são relevantes para a gestão de uma empresa.  

Nesse sentido, Silva et al. (2014) concluíram que as empresas de auditoria chamadas de 

big four possuem relação negativa com o gerenciamento para aumento de resultado. As 

características da qualidade da auditoria foram analisadas em relação à sua influência sobre o 

conservadorismo contábil pelos pesquisadores Paulo, Cavalcanti e Paulo (2013).  

Esses autores relacionam que a qualidade da auditoria independente influencia a 

qualidade da informação contábil, uma vez que a qualidade da auditoria contribui para mitigar 
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as modificações intencionais ou não dos fenômenos econômicos reportados nas demonstrações 

contábeis.  

Nessa mesma análise, os autores verificaram que o conservadorismo da informação 

contábil é afetado, positivamente, pelo tamanho da firma de auditoria, mas que, por outro lado, 

sofre efeitos negativos pelo tempo de prestação de serviços dos auditores, o que inclui o rodízio 

dos auditores, bem como a distância entre a data do parecer e a data base das demonstrações 

contábeis (PAULO; CAVALCANTI; PAULO, 2013).   

Os autores Dantas e Medeiros (2015) afirmam que uma auditoria de qualidade é um 

instrumento essencial para o funcionamento dos mercados financeiro e de capitais, contribuindo 

para um ambiente de confiança e credibilidade. Ao analisar a qualidade da auditoria, não se 

pode deixar de considerar a remuneração apropriada dos seus serviços, pois o auditor considera 

a dimensão e o risco associado ao trabalho de auditoria (DANTAS et al., 2016). Em 

consonância com essa preocupação, diversos estudos buscaram avaliar os determinantes para a 

formação dos honorários de auditoria.  

No Brasil, tais estudos foram possíveis a partir da exigência imposta pela instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nº 480/2009, acerca da divulgação da remuneração 

dos auditores, a partir do exercício social de 2010.  

No tocante aos achados sobre determinantes dos honorários da auditoria independente 

no mercado brasileiro, esses estudos verificaram diferentes variáveis, como o tamanho da 

empresa auditada, o nível de governança corporativa e o porte da firma de auditoria, se big four 

ou não (CASTRO; PELEIAS; SILVA, 2015; DANTAS et al., 2016).  

Já a alavancagem das empresas, a liquidez, o rodízio dos auditores, o setor das empresas 

e os riscos de litígios associados ao trabalho foram estudados por Borges et al (2017) e Kaveski 

e Cunha (2016). Já a independência do auditor, no contexto da qualidade da auditoria, foi 

analisada por Dantas et al. (2016) que afirmaram que o aviltamento dos honorários da auditoria 

pode comprometer o planejamento desse serviço.  

Em decorrência desse aviltamento, ocorrem problemas na estruturação da equipe de 

auditores com expertise apropriada à dimensão do trabalho, investimento no desenvolvimento 

profissional da equipe, época e alcance dos trabalhos a serem realizados em conformidade com 

a NBC TA 300 (R1) (CFC, 2016).  

Entretanto, existe uma lacuna nos estudos realizados no que se refere a trabalhos 

empíricos sobre aviltamento na remuneração dos auditores. Não existem estudos aprofundados 

sobre como essa redução nos valores pagos ao profissional ocorre e de que forma isso interfere 

nos resultados.  



15 

 

 
 

Uma das razões da ausência dos estudos nessa área é que o processo de escolha dos 

auditores ainda é opaco nas empresas brasileiras, dificultando a análise do pesquisador, com o 

devido cuidado, da situação. Mais ainda, a própria questão do aviltamento é controversa, uma 

vez que o pesquisador não possui proxies adequadas para a determinação da sua ocorrência.  

Nesta situação, as empresas estatais oferecem um campo fértil para pesquisar tanto o 

processo de escolha dos auditores, como a questão do aviltamento e suas consequências. As 

empresas estatais no Brasil tiveram o marco legal acerca do aprimoramento da governança, 

profissionalização da administração, transparência e controles internos, a partir da promulgação 

da Lei nº 13.303/16 (FONTES FILHO, 2018).  

Entre os requisitos previstos para fortalecimento da estrutura de governança, dispostos 

nesta lei, está a explícita obrigatoriedade da elaboração das demonstrações contábeis auditadas 

por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (BRASIL, 

2016). A legislação estabelece ainda que o processo de contratação seja realizado seguindo um 

ritual que seja transparente e envolva critérios razoavelmente objetivos. 

O cumprimento das diretrizes e objetivos de fortalecimento da governança dessas 

empresas também estão relacionados à qualidade das demonstrações contábeis. Ela, no entanto, 

pode ser termômetro das ações de gestão se voltadas para a criação de valor e melhor 

desempenho, ou, ainda, se para atender a objetivos meramente políticos de governos 

mandatários dessas estatais.  

A pesquisa apresentada por Scalze, Beiruth e Reina (2017) demonstra que empresas 

estatais têm incentivos para apresentar resultados maiores como forma de demonstrar uma boa 

imagem do governo. Nesse sentido, a auditoria independente é ferramenta útil a sinalizar, para 

o mercado e sociedade, a conformidade e adequação dessas demonstrações contábeis às normas 

contábeis aplicáveis. 

As pesquisas internacionais demonstram que o mercado de serviço de auditoria se 

assemelha a um leilão de aquisição – versão vendedor – em que os auditores geram uma 

estimativa privada do custo real de uma auditoria antes de propor preço ao cliente. Contudo, 

essa estimativa pode revelar oferta em low-ball (HOBSON et al., 2015).   

Para o contexto das empresas estatais brasileiras, esse processo de contratação de 

auditoria se dá por meio de licitação, um mecanismo de leilão em que o prestador oferta seus 

bens ou serviços. Dentre as modalidades de licitação, o pregão foi instituído por meio da MP 

nº 2.182-18/2000 (BRASIL, 2001), posteriormente convertida na Lei nº 10.520/2002 (BRASIL, 

2002) com aplicação na União, estados, Distrito Federal e municípios.  

Partindo de um valor referencial, normalmente a média de mercado para o contexto do 

serviço requerido, inicia-se a disputa entre auditores com ofertas, em um intervalo de tempo, 
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até que haja uma proposta mais vantajosa para a parte contratante, diminuindo, assim, o valor 

referencial do serviço de auditoria ofertado.  

A difusão do uso dessa modalidade de disputa é justificada pela celeridade, simplicidade 

processual e a sistemática de seleção de melhor proposta, uma vez que, após apresentação de 

propostas escritas, iniciam-se lances de oferta até restar o menor valor proposto, como um leilão 

às avessas (SANTANA; SANTOS, 2012).  

Em contraponto à assertiva anterior, Faria, Ferreira e Gonçalves (2013) afirmam que a 

eficácia dos contratos decorrente de pregão é afetada por fatores como assimetria de 

informação, custos de transação, oportunismo e racionalidade limitada. 

A preocupação do aviltamento dos honorários dos auditores, em decorrência do pregão 

eletrônico, foi objeto de análise e emissão de parecer nº 09/2012 do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) (CFC, 2002).  

O Conselho procedeu recomendação para os profissionais auditores não participarem de 

pregão, defendendo que o uso dessa modalidade de licitação, poderia gerar a configuração de 

infração ética tipificada como aviltamento de honorários. Cita ainda, que a economicidade, 

nesse caso, compromete toda lisura, responsabilidade e compromisso do profissional da 

auditoria.  

Posteriormente, o CFC suspendeu temporariamente os efeitos do parecer nº 09/2012 por 

considerar o pronunciamento do Tribunal de Contas da União (TCU) por meio do “Acórdão nº 

1046/2014 – TCU – Plenário” (BRASIL, 2014).  

Considerando o pregão como um leilão às avessas para contratação de auditoria e 

consequente possibilidade de aviltamento dos seus honorários, presume-se a ocorrência da 

Maldição do Vencedor para ambas as partes do processo de contratação.  

Os pesquisadores Dantas et al. (2016) citam o caso de particular do Banco do Brasil, 

onde a licitação dos serviços de auditoria nas demonstrações financeiras para o exercício social 

de 2011 teve um valor contratado reduzido em 99,5% do seu valor referencial. Trata-se de um 

caso somente, que impede uma generalização sobre a existência ou não de tal fato em outras 

licitações. 

Assim surge inquietação acerca dos efeitos que o modelo adotado pelas empresas 

estatais utiliza para contratação dos auditores independentes, ocasionam no preço final 

contratado e consequências na realização do serviço técnico de auditoria independente. 

 

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 
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Diante do contexto exposto e buscando apresentar contribuição acadêmica e profissional 

nos aspectos da regulação da atividade da auditoria independente, bem como ao mercado os 

reflexos na qualidade da auditoria decorrente dos efeitos do aviltamento dos honorários dos 

profissionais contratados pelas empresas, a pesquisa tem como problemática: Qual o efeito da 

maldição do vencedor nas contratações públicas, modalidade leilão, da auditoria independente? 

A inquietação de partida da pesquisa é de que os custos da auditoria independente das 

demonstrações financeiras dessas empresas sejam afetados pelo modelo de contratação de 

pregão eletrônico e está ancorada na ocorrência do fenômeno da Maldição do Vencedor.  

O vencedor de um leilão, ao propor seu lance, está desconsiderando a informação 

privada dos seus custos para determinar o preço dos seus serviços técnicos e, assim, efetiva para 

baixo os honorários de auditoria.  

Nessas condições, é esperado que o auditor, posteriormente, diminua seus esforços para 

realizar serviços, objetivando mitigar as perdas financeiras em decorrência do low-ball, 

ocorrendo, assim, o efeito da Maldição do Vencedor.  

Assim a Maldição do Vencedor acontece com efeitos generalizados para a firma de 

auditoria, a empresa estatal contratante, os diversos usuários da informação contábil auditada e 

a sociedade em geral como investidora do capital dessas empresas públicas.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

 

Ao considerar as empresas estatais, observa-se a importância que tem para o contexto 

econômico e social do Brasil. Segundo os dados do Sistema de Informação Estatais (SIEST), 

no âmbito federal, são 123 empresas estatais ativas ao final de 2020, 46 de controle direto da 

União e 77 subsidiárias, de controle indireto da União.  

O número chega a mais de quatrocentas empresas, quando incluídas as estatais dos 

estados e municípios (MOTA, 2019). 

Em termos de investimentos, essas estatais constaram com dotação no orçamento da 

União, em 2020, do montante de R$ 123.116 milhões; sendo que destas, 19 são estatais 

dependentes do Tesouro Nacional.  

Os ativos totais destas empresas totalizam R$ 5.312,04 bilhões, e apresentaram 

resultado anual em 2020 de R$ 60,69 bilhões. Possuem importante representatividade no 

mercado de trabalho, totalizando 467.569 funcionários no quadro de pessoal efetivo. E destas, 

8 estatais estão listadas na B3. (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020).   

Analisar a contratação das firmas de auditoria dessas companhias estatais à luz da teoria 

dos leilões, especificamente a abordagem sobre a Maldição do Vencedor e o possível impacto 
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no contexto da qualidade da auditoria independente, abre caminho para discussão no campo da 

pesquisa científica sobre a eficácia envolvendo a contratação dos serviços técnicos de auditoria 

independente por meio da modalidade pregão eletrônico. Traz à luz o tema de cunho 

profissional e regulação da auditoria independente.  

No tocante a administração pública, a pesquisa contribui no sentido de abrir ao 

questionamento acerca do modelo de contratação do serviço de auditoria independente, que tem 

por principal objetivo:  asseguração do conjunto completo das decisões administrativas e 

financeiras nestas companhias, resumidas nas suas demonstrações contábeis, essas objeto da 

avaliação por parte desta auditoria.  

A execução desse serviço se fundamenta no grau de relevância que, por si só, deveria 

ter olhar atento dos gestores de compras para adotar modelos de seleção dos profissionais com 

demonstração efetiva acerca da capacidade de atender aos objetivos esperados pelos usuários 

da informação contábil. Objetivos estes além de uma aquisição vantajosa para administração 

pública, definida exclusivamente por meio de desconto de preço.  

Assim, a presente pesquisa se apresenta no sentido de servir como ponto inicial para 

uma maior discussão ao modelo de contratação de serviços técnicos especializados de auditoria 

independente no contexto das companhias estatais. 

Outrossim, os resultados também podem ser importantes para promover o estudo do 

processo de escolha do auditor para além das empresas estatais. Ademais, podem lançar luz 

sobre as possíveis consequências do aviltamento dos honorários sobre a qualidade do trabalho 

e o aumento na assimetria informacional. 

  

2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar o efeito da maldição do vencedor nas 

contratações públicas, modalidade leilão, da auditoria independente.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

     Os objetivos devem ter, sempre que possível, um verbo atitudinal, como avaliar; um 

conceitual, como determinar; e um procedimental, como organizar. E devem basicamente 

refletir os tópicos de um trabalho (LAROCCA; ROSSO; SOUZA et al., 2005). 
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De maneira analítica, a pesquisa busca atingir outros objetivos que contribuirão e 

subsidiarão as respostas ao problema apresentado. Nesse sentido, esses objetivos estão, assim, 

definidos: 

a) Avaliar a presença da Maldição do Vencedor no mercado de serviços de auditoria 

independente de estatais da União; 

b) Avaliar o nível de aderência dos preços ofertados – low-ball – e preço de referência 

da licitação pregão; 

c) Analisar o efeito do nível da concorrência do leilão na formação dos honorários dos 

auditores no âmbito das empresas estatais da União; 

d) Examinar as variáveis que influenciam no aviltamento dos honorários dos auditores 

no âmbito das empresas estatais da União; 

e) Examinar os efeitos do aviltamento dos honorários na qualidade da auditoria 

independente. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA   

 

3.1 PREGÃO ELETRÔNICO 

 

 O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação adotada para aquisição de bens e 

serviços por parte da administração pública. Essa modalidade é diferenciada devido às fases do 

processo serem organizadas com a finalidade de terem maior celeridade para contratação.  

As principais fases do processo envolvem a fase de lances, na qual a disputa se inicia 

até a oferta de menor valor para o objeto licitado e a fase da habilitação do ganhador.  

A fase da habilitação é simplificada em relação às demais modalidades, devido a análise 

ocorrer apenas para aquele que vencer a disputa e, caso não atendido, são convocados demais 

participantes pela ordem de último lance.  

O pregão foi instituído por meio da lei federal nº 10.520/2002 (BRASIL, 2002) e 

regulamentado na forma de pregão eletrônico pelo decreto 5.450/2005 (BRASIL, 2005), 

posteriormente revogado pelo decreto nº 10.024/2019 (BRASIL, 2019).  

A disputa eletrônica torna o leilão com maior alcance de participantes e, assim, aumenta 

o nível de concorrência, obviamente sendo vantajoso do ponto de vista financeiro para a 

administração contratante.  

Freitas e Maldonado (2013) observaram que a rápida difusão do pregão eletrônico 

decorre, sobretudo, da percepção pelos gestores da significativa redução de custos. Estudos 

apontam as vantagens do uso do pregão eletrônico, sendo a economia de preços em decorrência 

do número de participantes (VASCONCELOS, 2005).  

Contudo, existe preocupação para o fato da administração focar apenas no menor preço 

e deixar de considerar outros atributos importantes para o cumprimento do interesse da 

administração, além da competitividade no qual o pregão eletrônico é condicionado. 

Especificamente, para o objeto de auditoria independente, envolve a capacidade técnica do 

licitante, além do atributo menor preço ofertado.  

O sistema de compras governamental eletrônico vem se consolidando como modelo 

adotado pela administração pública para obtenção dos princípios previstos na lei geral das 

licitações nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, sendo 

eles: a isonomia; a seleção da proposta mais vantajosa para administração; e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável.  

A lei ainda cita que a licitação será julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
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probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo 

(BRASIL, 1993).  

O decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, instituiu a obrigatoriedade do uso do 

pregão na modalidade eletrônica no âmbito da administração pública federal, reforçando a 

opção escolhida pelo governo.  

Além dos princípios básicos já referenciados na lei geral das licitações, algo corrobora 

a linha desta pesquisa, o referido decreto cita que as normas disciplinadoras da licitação serão 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados (BRASIL, 2019).  

A competitividade gerada pelo pregão eletrônico é a mola que impulsiona a preferência 

aos demais modelos de aquisição e contratação pública (SOBRAL; SILVA NETO, 2020).  

Vale ainda destacar que a própria legislação cita quando é vedada a aplicação do pregão 

na forma eletrônica, nas contratações de obras, locações imobiliárias e alienações, e 

contratações de bens e serviços especiais.  

A legislação define bens e serviços comuns àqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

reconhecidas e usuais no mercado.  

Já os serviços especiais são definidos como aqueles que por sua alta heterogeneidade e 

complexidade técnica, que não podem ser considerados bens e serviços comuns (BRASIL, 

2019).  

A contratação de auditoria independente via pregão é objeto de constante debate da 

classe contábil e auditoria, órgãos de controles e regulação. O Conselho Federal de 

Contabilidade já emitiu parecer técnico recomendando aos profissionais auditores não 

participarem de disputa por meio do pregão, seja presencial ou eletrônico.  

Mesmo que tenham sido suspensos temporariamente os efeitos do parecer técnico 

emitido pelo CFC, a discussão gira em torno do entendimento sobre a natureza técnica e 

intelectual da atividade de auditoria independente. Neste contexto, não estaria englobada na 

classificação de bens e serviços comuns, definido pela legislação como sendo as aquisições para 

uso obrigatório da modalidade pregão.  

A visão unidimensional da variável preço foi questionada no trabalho realizado por 

Menezes, Silva e Linhares (2007). Os autores citaram que o fato de as contratações públicas 

focarem na variável preço produz muitas vezes resultados aquém dos desejados.  

Assim, a administração pública deveria estabelecer modelo de abordagem multicritério. 

Pela proposta dos autores, o modelo de contratação seria baseado na Teoria da Utilidade 

Multiatributo, por meio de uma Árvore de Decisão.  
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Os autores ainda argumentam que o pregão é subutilizado em seu potencial, por estar 

restrito à variável preço, uma vez que, uma negociação, geralmente, envolve a consideração de 

outros atributos, muitas vezes mais importantes do que o preço.  

No estudo realizado por Farias et al. (2010), buscou-se avaliar os determinantes da 

variação dos preços das contratações através do pregão eletrônico. Os pesquisadores 

identificaram como variáveis que explicam a variação de preços a quantidade de participantes 

do pregão, a especificidade dos ativos, a frequência das transações e a quantidade de lances. 

 

3.2 TEORIA DOS LEILÕES E A MALDIÇÃO DO VENCEDOR  

 

A Teoria dos Leilões parte de um design econômico para negociação que busca 

equilibrar a presença da assimetria de informação, estabelecendo, assim, equilíbrio na oferta e 

demanda e um vencedor disposto a assumir o risco da assimetria (McAFEE; MILLAN, 1987).  

Os leilões se caracterizam por proporcionar maior flexibilidade na determinação dos 

preços, resultado do processo de negociação e ampla competitividade entre compradores e 

vendedores (MENEZES; SILVA; LINHARES, 2007).  

Para o processo de leilão, via pregão, as empresas de auditoria normalmente conhecem 

o valor estimado para o serviço, bem como as horas técnicas com base nas informações 

patrimoniais das empresas contratantes do serviço de auditoria.  

Essa premissa é diferente dos demais leilões de valor comum, em que o licitante não 

conhece o verdadeiro valor do objeto a ser arrematado. O grau de competitividade é fator 

determinante para as variações de lances entre valor estimado e o lance ganhador indicando que 

quanto maior o número de participantes de um leilão, maior será a chance de acontecer a 

maldição do vencedor (VANZAN; AVILA, 2008).  

A existência da Maldição do Vencedor é conflitante com métodos racionais adotados 

pelos licitantes, conduzindo, dessa forma, ao processo de tomada de decisão na formulação dos 

lances e, consequente, a precificação dos serviços de auditoria por viés irracional.  

De acordo com Kahneman e Tversky (1979), as decisões econômicas do indivíduo não 

correspondem a um movimento racional e, sim, aos aspectos cognitivos que levam a 

ponderações significativas divergentes entre o sentimento de perdas e ganhos. Com isso, a 

tomada de decisão segue rumos diferentes nessas duas perspectivas.  

Dessa forma, é possível imaginar que nos leilões de contratação de serviços de auditoria, 

via pregão eletrônico, o licitante, na tentativa de evitar perder a licitação, buscará manter a 

oferta de lances diminuindo sua informação privada de custo. 
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Nessa análise, como resultado, haverá a diminuição dos ganhos do vencedor, pois sua 

vitória ocasionará diminuição do seu lucro ou, até mesmo, prejuízo decorrente de uma 

contratação com precificação abaixo dos seus custos de manutenção.  

Assim, ocorre o que a teoria denomina de Maldição do Vencedor. A Maldição do 

Vencedor, no contexto da contratação do auditor, implica que, na precificação do serviço de 

auditoria independente, foi desconsiderada a estimativa de custo para aceitação do serviço.  

A existência da contratação com preço abaixo do custo de equilíbrio para obtenção de 

lucro, ocorrendo o lowballing, nessa perspectiva, indica que o esforço do auditor para realizar 

esse serviço é prejudicado, conforme sinalizam estudos (MELLON, 2010).  

Os pesquisadores Blankley, MacGregor e Mowchan (2021) definiram a Maldição do 

Vencedor no ambiente da auditoria como a conquista de novo contrato, deixando o auditor em 

pior situação, obtendo lucro abaixo do esperado, experimentando perda no trabalho, ou, ainda 

pior, enfrentando danos à reputação. 

O lowballing para o contexto dos honorários dos auditores e os seus reflexos na 

condução da auditoria independente é preocupação recorrente dos reguladores do mercado e 

objeto de estudo internacionais acerca do efeito da Maldição do Vencedor na qualidade da 

auditoria independente (STANLEY; BRANDON; MCMILLAN, 2015).  

Os achados nestes estudos permeiam a investigação acerca da redução de preço cobrado 

pelos auditores nas auditorias iniciais, ou seja, a disputa para ganhar o cliente pelos auditores 

independentes gera redução de honorários e sua associação quanto à execução e à qualidade 

dos seus serviços, para assegurar a qualidade da informação contábil representada nas 

demonstrações financeiras.  

Nessa mesma face, o estudo da pesquisadora DeAngelo (1981) buscou responder, 

cientificamente, a preocupação dos reguladores de que o lowballing para os contratos iniciais 

da auditoria independente afetaria a independência do auditor.  

Sua conclusão se fundamenta na racionalidade comercial que a disputa de preço não 

reduz a independência do auditor, pois ele busca por meio do seu desempenho técnico garantir 

a continuidade do seu contrato, tal condição contrária à Teoria observada na existência da 

Maldição do Vencedor.  

Nessa conjuntura, como alternativa, há uma decisão racional acerca da estratégia 

comercial utilizada pelos auditores para ganhar novos contratos e garantir futura renovação, 

com realinhamento de preço, após comprovação da qualidade do seu trabalho. Assim, em vez 

de reduzir seus esforços, o vencedor do leilão dedica maior atenção em conduzir o trabalho de 

auditoria a fim de garantir a continuidade do seu contrato com o equilíbrio de ganhos futuros. 
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Neste contexto, é formulada a primeira hipótese desta pesquisa: o aviltamento dos 

honorários dos auditores independentes está positivamente relacionado com a expectativa de 

contratações futuras.  

A crítica acerca da racionalidade parte da premissa que é impossível controlar todas as 

variáveis existentes para o resultado da contratação e execução do serviço contratado. Nesse 

cenário, seria necessário conciliar a incerteza dessa renovação comercial e ganhos futuros com 

a decisão tomada sobre a oferta de honorários de auditoria, abaixo do custo real, como estratégia 

comercial.  

O estudo de Deis Junior e Giroux (1996) também buscou investigar a relação dos 

honorários e qualidade da auditoria, com base nas auditorias iniciais. O estudo evidenciou que 

para o primeiro ano de auditoria os honorários são reduzidos, porém a qualidade da auditoria é 

elevada com maior número de horas técnicas de auditoria.  

Em linha, Coate e Loeb (1997) avaliaram modelo de disputa controlada entre grupos de 

auditores e realizaram experimento com uso de informações simétricas do custo real para 

realização de auditoria, cujo cenário deu origem à Maldição do Vencedor. O modelo estimado 

pelos pesquisadores demonstrou que o lowballing não está associado à perda de qualidade da 

auditoria independente.  

Enquanto isso, a pesquisa de Ettredge, Fuerherm e Li (2014) investigou a pressão dos 

honorários de auditoria em decorrência da crise financeira global, tendo como ponto central o 

ano de 2008.  

Os resultados da pesquisa sugerem que a redução dos honorários dos auditores está 

associada à redução da qualidade da auditoria independente. Em contraponto, a pesquisa de 

Chen, Krishman e Yu (2018) também avaliou a relação entre a redução dos honorários dos 

auditores durante a crise financeira global e a qualidade dos lucros — gerenciamento de 

resultado — e a qualidade da auditoria independente.  

Como resultado, não identificaram diferenças significativas entre a qualidade dos lucros 

para empresas com redução de honorários de auditoria durante a crise e as que não tiveram 

redução, bem como não foi visto diferença para a qualidade da auditoria independente 

desempenhada nessas companhias que reduziram os custos de auditoria.  

A redução dos honorários de auditoria em decorrência da crise financeira também foi 

estudada por Serrano et al (2018). Os autores citam que a diminuição da quantidade de empresas 

sujeitas ao processo de auditoria pós-crise, elevou a competição de mercado entre os auditores 

independentes gerando, assim, a redução das taxas cobrada por estes.  

O fato provoca preocupação por sinalizar ao mercado impactos na qualidade da auditoria 

em decorrência dessas reduções de honorários. Contudo, em resposta aos resultados da 
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pesquisa, também não identificaram perda da qualidade dos serviços ofertados em decorrência 

da diminuição dos honorários cobrados.  

Ainda, os pesquisadores Cho, Kwon e Krishnan (2021) investigaram a redução dos 

honorários de auditoria, onde utilizando como parâmetro para a ocorrência do lowballing a 

redução igual ou maior de 30% dos valores cobrados pelos auditores, e seus efeitos acerca da 

qualidade da auditoria independente. A conclusão do estudo é que o lowballing não afeta a 

qualidade do serviço executado pelo auditor. 

O lowballing no contexto das pesquisas internacionais se concentra em avaliar a pressão 

nos custos dos auditores por negociações comerciais no rodízio de firmas de auditoria.  

A presente pesquisa incorpora a literatura à investigação do lowballing, traduzido para 

o nosso contexto como aviltamento, avaliando como o modelo de contratação via pregão 

eletrônico, influência a variação de preço. 

Para o contexto de contratações de empresas de capital oriundo do orçamento público 

submetidas à legislação específica para compras de bens e serviços, há regra limite para 

aumento de preço de um contrato firmado.  

Tal limitação estabelece contrapondo à teoria da racionalidade econômica a ocorrência 

da Maldição do Vencedor em virtude de estratégia comercial para ganhos futuros no tocante às 

contratações dos auditores independentes pelas empresas estatais. A lei que rege a contratação 

por entidades estatais estabelece o limite até 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao 

valor inicialmente contratado (BRASIL, 2016). 

A presente pesquisa é pioneira ao investigar a redução dos honorários dos auditores e a 

qualidade da auditoria independente no Brasil. Os estudos existentes sob a ótica do rodízio de 

auditoria não avaliaram sob o enfoque da redução de preço. Os estudos sobre auditorias iniciais 

foram realizados no sentido de avaliar a ocorrência da mudança de auditor.  

 

3.3 DETERMINANTES DOS HONORÁRIOS DA AUDITORIA INDEPENDENTE  

 

As condições que impactam os honorários dos auditores são objeto de estudo 

amplamente discutido na academia e com diversas posições empíricas analisadas.  

Os autores Bortolon, Sarlo Neto e Silva (2013) argumentam que, para manter uma 

reputação de maior qualidade e especialização dos serviços de auditoria independente, são 

necessários custos para a empresa de auditoria, mas que essa reputação também pode significar 

preços maiores.  
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É esperado, diante do que já foi estudado sobre custos de auditoria, que exista uma 

relação positiva entre os esforços dedicados pelo auditor, na realização do seu trabalho e os 

custos associados.  

Entende-se que um modelo racional de definição de preços de auditoria deve ocasionar 

cobranças de maiores honorários pelas auditorias. Tal relação foi corroborada por Khishman e 

Zhang (2014): como consequência da crise financeira global de 2008, foi necessária a redução 

de honorários por parte dos auditores independente e tal condição foi objeto de preocupação 

pelo Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB, órgão responsável por 

supervisionar as auditorias de empresas reguladas pela SEC.  

A preocupação se deu pelo fato de que honorários mais baixos podem levar ao menor 

esforço de auditoria e menor qualidade de auditoria e, consequentemente, menor qualidade das 

demonstrações financeiras.     

A partir da revisão da literatura sobre o tema, é possível verificar que a variável comum 

nos estudos aplicados sobre honorários da auditoria independente é o tamanho da empresa 

auditada, afetando positivamente os preços cobrados pelos auditores. Karim e Moizer (1996) 

identificaram que no mercado de serviços de auditoria em Bangladesh, o tamanho da empresa 

auditada tem a maior influência nos preços cobrados pelos auditores.  

Nesta mesma linha de raciocínio, Brinn et al. (1994) também evidenciaram que o 

tamanho e a complexibilidade da companhia auditada são fatores mais significativos que 

influenciam os honorários de auditoria. A pesquisa de Rusmanto e Waworuntu (2015) também 

corrobora que os ativos (tamanho da empresa) determinam significativamente os honorários de 

auditoria para empresas/companhias listadas na Bolsa de Valores da Indonésia.  

Além disso, os estudos também permeiam a relação do preço de auditoria e os níveis de 

governança corporativa. Ettredge et al. (2018) investigaram os efeitos da implementação da 

SOX 404 nos honorários de auditoria independente. A pesquisa demonstrou que a SOX 404 

ocasionou aumento na demanda por serviços de auditoria, com efeito positivo nos honorários 

cobrados, associado ao poder de barganha das firmas.  

Por outro prisma, a firma de auditoria utiliza a governança corporativa como sinalização 

que os seus esforços a serem despendidos na execução do trabalho serão menores em empresas 

auditadas com maior controle e governança.  

Dessa forma, a variável governança corporativa tem efeito negativo nos honorários 

cobrados. Os autores Griffin, Lont e Sun (2008) evidenciaram que a implementação da 

legislação Sarbanes-Oxley impôs um custo adicional para fortalecer a governança, incluindo o 

aumento nos honorários de auditoria. Entretanto, após o período de implementação, o efeito da 

melhor governança reduz o custo de auditoria independente.  
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Assim, sob a ótica do risco do auditor, o maior nível de governança corporativa diminui 

os esforços do auditor e, consequentemente, o custo da auditoria independente (BORTOLON; 

SARLO NETO; SANTOS, 2013).  

Como achado adicional, o estudo realizado por Ettredge et al. (2018) não identificou 

nenhuma evidência que as maiores taxas cobradas pelos auditores independentes, em 

decorrência do poder de barganha, sejam acompanhadas por melhorias na qualidade da 

auditoria, no que tange à medida com diminuições nos accruals discricionários e com a 

probabilidade menor de representações subsequentes das demonstrações contábeis auditadas. 

 O conflito de interesses, fundamentado na Teoria de Agência, e o efeito propriedade 

nas companhias emissoras de demonstrações financeiras também são avaliados nessa relação e 

nos seus efeitos quanto aos honorários dos auditores independentes.  

A Teoria de Agência prevê que, em um mercado eficiente, os gerentes, em uma situação 

de propriedade altamente concentrada, terão incentivos suficientes para realizar auditorias com 

melhor desempenho e acurácia (KHAN; HOSSAIN; SIDDIQUI, 2011).  

Acresce-se a isso que as empresas familiares e não familiares e a concentração de 

acionistas na participação das companhias são casos que aumentam o grau de assimetria da 

informação e que levariam a uma maior dedicação, por parte do auditor, para obtenção da 

almejada segurança razoável sobre as demonstrações contábeis.  

O distanciamento ou nível de dispersão entre o agente controlador, o emissor da 

informação e a propriedade eleva o custo de agência. Sob a ótica do risco avaliado pelo auditor, 

entende-se que haverá reflexos no aumento dos seus honorários, conforme estudos nacionais 

apresentados por Arcúrio Júnior e Gonçalves (2020); Beck, Cunha e Franz (2015); Bortolon, 

Sarlo Neto e Santos (2013); e Simão, Callado e Pinheiro (2020).  

As pesquisas internacionais também demonstram a relação da propriedade corporativa 

e os honorários de auditoria. A pesquisa de Khan, Hossain e Siddiqui (2011) evidenciou que os 

honorários de auditoria têm relação negativa significativa com as concentrações para acionista 

patrocinador e propriedades institucionais em mercados emergentes.  

Os autores Khan, Muttakin e Siddiqui (2015) estudaram o mercado emergente de 

Bangladesh, onde há predominância de empresas familiares, no mercado acionário e os efeitos 

nos honorários de auditoria; como resultado, identificaram que empresas familiares pagam 

honorários de auditoria significativamente mais baixos, em comparação com as empresas não 

familiares. 

 No contexto das companhias francesas listadas na bolsa, a pesquisa de Ali e Lesage 

(2013) examinou o impacto da natureza dos acionistas controladores nos honorários de 

auditoria. Como resultados, identificaram relação negativa com a participação do governo, 
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relação positiva com participações institucionais e nenhuma relação com as participações 

familiares. 

Segundo Santana et al. (2016), a oferta de auditoria de qualidade será determinada por 

aspectos de gerenciamento de riscos da firma e pelos honorários dos auditores.  

É possível construir importante paralelo acerca do efeito propriedade, quando se trata 

de companhias com capital derivado do orçamento público, sejam no formato economia mista 

ou empresa pública pura, com 100% do capital social pertencente ao governo público.  

Nesse cenário, é possível avaliar uma grande dispersão da propriedade dessas 

companhias, pois o contribuinte é o financiador do orçamento público que aporta capital nessas 

companhias.  

Desta forma, a auditoria independente pode auxiliar na diminuição da assimetria 

informacional e, dessa forma, os reflexos nos honorários dos auditores, utilizando a ótica do 

risco, significaria uma elevação do preço (FONTES FILHO, 2018). 

Para Oliveira, Souza e Vieira (2004), cada serviço de auditoria é um projeto ou 

encomenda por demanda específica, considerando que as características dos clientes são 

variadas, tais como: controle interno, sistemas de informação, porte etc. Assim, cada serviço 

terá uma formação de preço.  

Nessa análise, em um estudo apresentado por Castro, Peleias e Silva (2015), a 

precificação dos honorários é dada pela equação entre horas estimadas e uma taxa horária. 

Outro fator importante no processo de definição do orçamento é a avaliação do risco do cliente 

e consequente extensão dos testes de auditoria. 

Os estudos que avaliaram empiricamente as variáveis que influenciam os honorários dos 

auditores demonstram que esses honorários são afetados, positivamente, em decorrência do 

porte das companhias, da complexibilidade do cliente, do porte da firma de auditoria 

denominadas Big Four, da alavancagem financeira, da diferença positiva entre o lucro contábil 

e o lucro tributável – Book-Tax Differences (BTD) – do uso de práticas contábeis discricionárias 

(ÁVILA; COSTA; FÁVERO, 2017; BINDA et al., 2017; BORGES; NARDI; SILVA, 2017; 

SIMÃO; CALLADO; PINHEIRO, 2020; CASTRO; PELEIAS; SILVA, 2015; DANTAS et al., 

2016; NARDI et al., 2018; SANTOS; SOUZA, 2018).  

Outrossim, estudos demonstram que os honorários são afetados, negativamente, pelo 

nível de governança corporativa, pelo fato da auditoria ser realizada no primeiro ano de 

contrato, assim entendido pelo efeito do rodízio dos auditores, e quanto à estrutura acionária 

com maior concentração de propriedade (ÁVILA; COSTA; FÁVERO, 2017; BINDA et al., 

2017; BORGES; NARDI; SILVA, 2017; CASTRO; PELEIAS; SILVA, 2015; DANTAS et al., 



29 

 

 
 

2016; NARDI et al., 2017; SANTOS; SOUZA, 2018; SIMÃO; CALLADO; PINHEIRO, 

2020).  

Soma-se a esse contexto, que o porte das companhias é avaliado a partir do total dos 

ativos. Isso posto, há a hipótese de que o tamanho da empresa auditada afeta o volume de 

trabalho do auditor e as horas necessárias para aplicação dos testes de auditoria. (BORGES; 

NARDI; SILVA, 2017; CASTRO; PELEIAS; SILVA, 2015; DANTAS et al., 2016; NARDI et 

al., 2018; SANTOS; SOUZA, 2018; SIMÃO; CALLADO; PINHEIRO, 2020.)  

O tamanho da companhia auditada foi avaliado por Fleischer e Goettsche (2012), por 

meio da proxy número de funcionários e foi determinante, positivamente, para os honorários de 

auditoria no mercado alemão.  

A complexidade do cliente, verifica-se a utilização da remuneração total dos conselhos 

de administração, fiscal e diretoria. A hipótese é que, de empresas mais complexas, espera-se 

uma melhor remuneração de seus administradores, devido à necessidade de profissionais com 

maior qualificação (CASTRO; PELEIAS; SILVA, 2015).  

A complexidade da empresa também é avaliada a partir de variável dummy para 

empresas com subsidiária ou não (BINDA, et al., 2017; PIERRI JUNIOR; PEPINELLI; 

ALBERTON, 2016).  

Há, ainda, estudos que utilizam como medida de complexidade a relação entre a soma 

das principais contas da operação da empresa, como, por exemplo, contas a receber e estoques 

e ativo total, justificando-se por esses fatores exigirem maior esforço do auditor na execução 

dos seus testes (BORGES; NARDI; SILVA, 2017; NARDI et al., 2018) 

É possível constatar que as variáveis que implicam maior esforço para o auditor demonstram 

relação positiva com os honorários cobrados pelos auditores. A governança corporativa foi 

tratada a partir da classificação do segmento que a companhia é listada na bolsa de valores e 

que sinaliza o padrão de transparência e governança (BORGES; NARDI; SILVA, 2017; 

CASTRO; PELEIAS; SILVA, 2015; DANTAS et al., 2016; NARDI et al. 2018). 

A pesquisa ainda se diferencia do que já existe na literatura sobre determinantes dos 

honorários de auditoria ao entrar no contexto das empresas estatais que utilizam mecanismo de 

contratação por leilão. 

 

3.4 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E A AUDITORIA INDEPENDENTE  

 

O valor da informação contábil pode ser analisado em relação ao impacto gerado no 

recebedor dessa informação. Isso está fundamentado tanto na teoria, quanto na Estrutura 

Conceitual para Relatório Financeiro (CPC, 2019; SOUZA, 2019).  
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A Estrutura define como objetivo do relatório financeiro: reportar informações 

financeiras que sejam úteis para tomada de decisão para os seus diversos usuários.  

Tal argumento está alinhado à afirmação de Huang e Nardi (2020), de que usuários 

buscam informações fidedignas que possam minimizar a assimetria contábil ocasionada 

sobremaneira em decorrência do conflito de interesses conforme explica a Teoria de Agência.  

Entre as características qualitativas, a tempestividade consiste na disponibilidade da 

informação a tempo de poder influenciar as tomadas de decisões.  

A auditoria independente é observada a partir do cenário que assegura aos usuários 

externos das demonstrações financeiras que essas estão razoáveis, em todos os aspectos 

relevantes, à sua posição patrimonial e financeira, de acordo com uma estrutura normativa 

aplicável.  

Considerando que se trata de uma opinião, uma fonte externa e independente à 

administração da entidade fornecedora das informações, Mautz (1978) afirma que a auditoria 

procura determinar se as demonstrações e respectivos registros contábeis de uma empresa ou 

entidade merecem ou não confiança.  

Diante disso, os escândalos contábeis, como os casos das empresas Enron e WordCom, 

ocorridos nos Estados Unidos, e os casos ocorridos no Brasil (nos bancos Econômico e 

Nacional, na década de 1990; e no Banco PanAmericano, na década passada) foram objetos 

para questionamentos em relação aos serviços de auditoria e à respectiva qualidade do trabalho 

realizado pelos auditores.  

Tais questionamentos ocorreram em virtude da ausência de alerta dos problemas 

existentes, por parte da auditoria independente, na emissão do relatório dos auditores 

independentes para os usuários dessas informações. 

No caso específico das empresas estatais, objeto da pesquisa, a partir da Lei nº 

13.303/2016 (BRASIL, 2016), elas foram submetidas às exigências relevantes na estrutura de 

governança, profissionalização da administração, maior nível dos requisitos de transparência e 

controles internos.  

Para o cumprimento das diretrizes e objetivos de fortalecimento da governança dessas 

empresas, faz-se necessário avaliar a qualidade das demonstrações contábeis como termômetro 

das ações de gestão voltadas para seus objetivos e o seu desempenho.  

Além disso, busca-se avaliar se os resultados dessas companhias estão alinhados aos 

objetivos para quais foram criadas ou se estão alinhadas às decisões temporais de alianças 

políticas de governos mandatários dessas estatais (BRASIL, 2016).  
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Os autores Parente et al. (2020) compartilham de tal argumento e citam que vínculos 

políticos podem desviar a estratégia da empresa de criação de valor e seguir um caminho de 

privilegiar os apadrinhados políticos e penalizar a sociedade. 

As pesquisas demonstram que empresas estatais têm incentivos para apresentar 

resultados maiores – fortemente afetada pela existência de gerenciamento de resultado – como 

forma de demonstrar uma boa imagem do governo (SCALZER; BEIRUTH; REINA, 2017).  

Em relação ao contexto das companhias estatais e a qualidade da informação contábil, 

espera-se, também, que a auditoria independente dessas empresas mitigue a assimetria da 

informação e o problema dos conflitos de interesse no comando das decisões operacionais e 

estratégicas.  

Problemas associados ao conflito de interesses, em tais decisões, relacionam-se às 

questões de alianças políticas partidárias acerca das indicações para gestão dessas empresas. 

Vale ressaltar que, em última instância, a propriedade dessas empresas pertence aos cidadãos 

contribuintes do orçamento público, muito embora sem exercer efetivo controle para tomada 

de decisão.  

As pesquisas também avaliam o impacto da relação política com as companhias de 

capital privado listadas na bolsa de valores. Essa conexão mostra que as empresas estão em 

condição de obtenção de benefícios gerados a partir de linhas diferenciadas de financiamentos 

por bancos estatais, contratos públicos com tratamento diferenciado e ainda proteção 

regulatória no contexto de suas atividades (PARENTE et al., 2020).  

O referido estudo demonstrou que essas empresas com conexões políticas apresentam 

maiores níveis de gerenciamento de resultados contábeis por accruals.  

Neste contexto, fica evidenciado a importância do atestado e confirmação pela auditoria 

independente acerca dos investimentos de orçamento público nestas empresas e sua aplicação 

no desempenho das suas atividades operacionais e, assim, refletidos em suas demonstrações 

contábeis.   

A contratação da auditoria independente por parte da administração das companhias 

estatais busca responder ao mercado e à sociedade essa necessidade de assegurar que as 

decisões e a informação divulgada estão adequadas dentro das estruturas e diretrizes aplicáveis 

a essas empresas.  

É consenso que a utilidade da informação contábil está diretamente relacionada ao poder 

de decisão que ela oferece aos seus diversos usuários. Os atributos relacionados às 

características qualitativas, definidas na Estrutura Conceitual, relacionam à utilidade da 

informação contábil quando ela é relevante e representa, fidedignamente, os fenômenos 

econômicos, conforme dispõe o CPC 00 (R2) (CPC, 2019). 
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Nessa análise, a abordagem encontrada na literatura, sobre o contexto da qualidade da 

informação contábil, tem amplo consenso para a qualidade dos lucros como proxy de 

mensuração.  

Quando o resultado é afetado discricionariamente por antecipação ou retardamento de 

reconhecimentos contábeis, suportados por julgamentos profissionais relacionados às 

estimativas e provisões, essa utilidade é afetada negativamente (DECHOW; GE; SCHRAND, 

2010). 

 Para Martinez (2008), os accruals representam a diferença entre o lucro líquido e o 

fluxo de caixa operacional líquido. Esse autor afirma que o problema dessas diferenças está na 

discricionariedade do gestor em aumentar ou diminuir os accruals, com objetivo de alterar o 

lucro de uma companhia.     

Ao investigar as companhias estatais de controle direto da União e ao avaliar a qualidade 

da informação contábil reportada por essas companhias, é defensável considerar que o 

gerenciamento de resultado caracteriza um forte atributo para medir essa qualidade.  

Assim a pesquisa tem como segunda hipótese: o aviltamento de honorários impacta 

negativamente na qualidade da auditoria independente. 

O gerenciamento de resultado e a auditoria independente são objetos de diversas 

pesquisas empíricas que buscam avaliar os efeitos do trabalho desempenhado pelo auditor no 

exame das demonstrações contábeis e o gerenciamento de resultado medido nessas 

demonstrações. 

Os estudos de Braunbeck (2010) e Dantas (2012) demonstraram que a medida 

amplamente utilizada de referência para a qualidade de auditoria é a identificação da prática de 

gerenciamento de resultados, mais especificamente os accruals discricionários.  

Os estudos de Azevedo e Costa (2012) e Parreira et al. (2020) avaliaram o efeito do 

rodízio da firma de auditoria no nível de gerenciamento de resultado. Os resultados dessa 

avaliação indicaram não haver diferença estatisticamente significativa no nível de 

gerenciamento antes e após a troca dos auditores.  

Contudo, ao classificarem as auditorias por grupo de troca obrigatória e voluntária, os 

pesquisadores encontraram diferenças estatísticas indicando que, quando rodízio obrigatório, a 

firma de auditoria – nos anos que antecedem essa troca – tende a ser mais resistente às políticas 

contábeis mais agressivas (AZEVEDO; COSTA, 2012).  

Posteriormente, as pesquisas de Christensen et al. (2016) e Silvestre, Costa e Pinheiro 

(2018) evidenciaram que o rodízio da firma de auditoria reduz o volume de accruals 

discricionários.  
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Para Arcúrio Júnior e Gonçalves (2020) e Marçal e Alberton (2020), as variáveis como 

tamanho da empresa de auditoria – Big Four e não Big Four –, o tempo em anos consecutivos 

de prestação de serviços de auditoria pela empresa e o grau de especialidade do auditor 

independente influenciam na melhora da qualidade da informação contábil. E, reduzem a 

assimetria informacional, associando, dessa forma, a qualidade da auditoria independente.  

O estudo apresentado por Silva et al. (2014) demonstrou que auditorias realizadas por 

Big Four inibiu o nível de gerenciamento de resultados para aumentar os lucros das companhias 

investigadas na pesquisa.  

Em contrapartida, a pesquisa de Sena, Dias Filho e Moreira (2020) analisou a influência 

de auditoria Big Four e não Big Four no gerenciamento de resultados por decisões operacionais 

e não encontrou diferença significativa para tal hipótese.   

 

4 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA  

 

No sentido de suportar a problemática apresentada, a pesquisa tem abordagem empírico-

analítica (MARTINS, 2007), dado a sua característica de analisar a realidade empírica e a 

prática relacionada ao mercado de empresas estatais no tocante às contratações de auditores 

independentes, assim como à devida relação causal entre as variáveis estudadas e o custo da 

auditoria.  

O proceder metodológico pode ser definido como hipotético-dedutivo, tendo em vista o 

problema empírico, com solução provisória observável no qual é possível formular hipóteses, 

após as conjecturas é testada (SHIGAKI; PATRUS, 2016). 

Para investigar as hipóteses da pesquisa será realizado análise documental dos leilões 

por meio das atas dos pregões eletrônicos, das quais serão extraídos os dados que serão 

analisados por meio de estatística descritivas e implementação de modelos estatísticos por meio 

de Regressão Linear Múltipla e, alternativamente por meio de Regressão Quantílica.  

 

4.1 Os Dados 

 

A operacionalização da pesquisa está sustentada, inicialmente, na coleta de informações 

acerca das contratações realizadas por meio de pregão eletrônico, entre os anos de 2010 a 2020, 

disponíveis no portal de compras do Governo Federal (COMPRASNET) e no portal de licitação 

do Banco do Brasil (licitacoes-e). A pesquisa está restrita às empresas estatais da União  

É importante destacar que, durante o planejamento da pesquisa, na definição sobre o 

plano de amostragem, foi identificado a limitação que não existe uma centralização de 
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informações acerca das contratações públicas dos auditores independentes destas companhias 

estatais. Como consequência, fez-se necessário a pesquisa de editais e demais informações de 

licitações realizadas em cada portal de transparência destas companhias.  

Diante desse fato, a amostra é classificada como não probabilística, devido à 

conveniência e acesso dos dados coletados. Foram coletadas as informações das contrações de 

auditoria independente de 46 empresas estatais de controle direto da União neste período.  

As empresas que integram a amostra estão listadas no Apêndice 1. A coleta partiu dos 

portais de transparência das estatais com a busca pela licitação cujo objeto seja auditoria 

independente. A partir dos editais de licitações, buscou-se a pesquisa pelas Atas de Realização 

do Pregão Eletrônico, consultadas nos sistemas “COMPRASNET” e “Licitações-e”, 

totalizando setenta e três observações relacionadas aos contratos firmados.  

Após o levantamento das empresas que contrataram seus auditores por meio de pregão 

eletrônico e as respectivas atas, foram coletadas as informações financeiras disponibilizadas 

pelas companhias estatais da União, por meio de seus portais de transparências, obtendo suas 

demonstrações contábeis e relatório dos auditores independentes para coleta das informações e 

dados para implementação dos modelos.  

A busca pelas informações de atas e demonstrações financeiras teve como barreira a 

falta do acesso direto das informações sobre as licitações e demonstrações contábeis nos portais 

de transparência destas estatais.  

Para solucionar tais casos, foi necessário a solicitação de Acesso à Informação por meio 

da plataforma Fala.BR, com base na lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe 

sobre os procedimentos a serem observados pelas empresas públicas e sociedades de economia 

mista, a fim de garantir o acesso das informações, previsto nos artigos 5º, 37º e 216 da 

Constituição Federal. No mais, solicitou-se acesso à informação de dezoito estatais por meio 

da plataforma de transparência. 

 

4.2 Definição das variáveis 

 

A definição dos possíveis determinantes para explicar o aviltamento dos honorários dos 

auditores independentes, decorrente da realização de pregão eletrônico no modelo proposto, 

teve como base as variáveis presentes na Ata de Realização do Pregão Eletrônico. De modo 

geral, as variáveis utilizadas neste estudo, assim como os respectivos autores, nos quais foram 

consubstanciadas e a relação esperada por esses, com o Aviltamento dos honorários estão 

evidenciados no quadro 1: 
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Quadro 1 - Descrição das variáveis do modelo aviltamento 

Variável Descrição Sinal esperado do Coeficiente Pesquisas 

Aviltamento Variável a ser explicada pelo 

modelo. Ela corresponde à 

variação que o Pregão Eletrônico 

proporcionou ao preço de 

contratação da auditoria. O seu 

cálculo se deu pela diferença 

entre o preço de referência do 

edital de licitação (Pr) e o preço 

vencedor no leilão (Pv) sobre o 

(Pr), conforme equação a seguir: 

Aviltamento = (Pr – Pv) / (Pr). 

Essa variável reflete a redução 

do custo de auditoria que a 

Firma teve ao ganhar o leilão 

Sem interpretação do sinal.  

Ano Indica o ano realizado o pregão 

eletrônico 

Positivo, o histórico de redução de 

honorários do ano anterior reformula 

para baixo o valor estimado do pregão 

eletrônico  

 

Nº 

participantes 

Número de firmas de auditoria 

participantes que competiram 

pelo item n de um pregão 

Positivo, porque se parte da teoria dos 

leilões que afirma que, aumentando-

se, o número de concorrentes, 

aumentam-se as chances da maldição 

do vencedor 

Menezes et al. 2007; 

Vanzan e Avila 2008; 

Vasconcelos 2005; 

Sobral e Silva Neto, 

2020. 

Leilão 

minutos 

Duração em minutos do pregão 

do início e término da etapa de 

lances 

Positivo, pois o lance é uma redução 

gradativa dos preços, por isso sugere-

se que quanto mais tempo de lances, 

maior a redução do preço. 

Farias et al., 2010 

Big Four* Variável dummy: 1, se firma 

ganhadora do Leilão é Big Four; 

e 0, caso não seja. 

Negativo, tamanho da firma de 

auditoria tem associação com 

aumento de honorários cobrados 

pelos auditores, assim reduzindo a 

variação do aviltamento  

Binda et al., 2017; 

Borges et al., 2017; 

Castro et al., 2015; 

Dantas et al., 2016; 

Nardi et al., 2018; 

Santos e Souza 2018. 

Positivo Simão et al., 2020 

Registro 

CVM 

Quantidade de anos que a firma 

de auditoria tem de registro na 

Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM no ato do 

pregão 

Negativo, espera-se que o tempo de 

atuação do auditor eleve a reputação e 

qualidade dos seus serviços e assim 

com menor sujeição a reduzir seu 

preço  

Bortolon et al. 2013 

Firma 

Anterior 

participou 

Variável dummy: 1, se a firma de 

auditoria do exercício anterior 

participou do leilão; e 0, caso 

contrário. 

Negativo, a firma de auditoria 

anterior tem condições de melhor 

quantificar o esforço de auditoria e 

quantificar os honorários, assim 

segurando a redução de preço do 

pregão abaixo do honorário justo de 

referência 

Oliveira et al., 2004; 

Castro et al., 2015; 

Blankley et al., 2021. 

Firma 

anterior 

venceu 

Variável dummy: 1, se firma de 

auditoria do exercício anterior 

ganhou leilão; e 0, caso 

contrário. 

Positivo, ancorado em melhores 

informações internas da companhia, a 

persistência da firma de auditoria 

anterior eleva a chance de redução do 

Stanley et al. 2015; 

Blankley et al. 2021. 

Ativo Total Logaritmo natural do ativo total Negativo, pois o porte da companhia Brinn; Peel; Robert, 



36 

 

 
 

da estatal auditada afeta o volume de trabalho e 

assim limita a disposição da firma de 

auditoria reduzir seus honorários 

1994; Karim e 

Moizer 1996; 

Khishman e Zhang 

2014; Borges et al. 

2017; Rusmanto e 

Waworuntu 2015; 

Castro et al. 2015; 

Dantas et al. 2016; 

Nardi et al. 2018; 

Santos e Souza 2018; 

Simão et al. 2020 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: * Tamanho da firma de auditoria – Big Four (consideradas as maiores empresas de auditoria com 

representação global, sendo elas: KPMG, Deloitte, PwC e EY); 

  

4.3 Implementação do Modelo e Análise Documental 

 

O estudo utilizou regressão linear múltipla via Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), 

método amplamente utilizado nas pesquisas que avaliaram os determinantes dos honorários 

referenciados neste estudo.  

A regressão via MQO envolve a estimação dos parâmetros por meio de propriedades 

condicionais à média, entre elas é que a média amostral dos resíduos é zero e as estimativas de 

MQO buscam estimadores que minimizem a soma dos quadrados dos resíduos.  

Umas das condições para a inexistência de viés na estimação via MQO é a condição 

amostral aleatória dos dados à população e, assim, uma distribuição homogênea dos dados e 

dos erros condicionada a zero, quando os erros não seguem distribuição normal e dados 

heterogêneos podem ocasionar problemas à estimação via MQO (DUARTE; GIRÃO; PAULO, 

2017).  

Ao considerar a amostra não probabilística dos dados analisados nesta pesquisa, bem 

como o cenário heterogêneo dessas companhias estatais – empresas de portes diferentes, 

companhias dependentes financeiramente da União e restrição de orçamento, empresas listadas 

na bolsa de valores e com atividades reguladas –, naturalmente os dados se apresentam com 

variações decorrente dessas singularidades entre as companhias.  

Como alternativa aos problemas de distribuição normal dos erros, homogeneidade e 

outliers apresentados, utilizou a regressão quantílica para avaliar o comportamento das 

variáveis respostas nos pontos específicos da distribuição da variável dependente, o que permite 

a associação das variáveis quanto aos valores extremos do aviltamento dos custos de auditoria 

das empresas estatais. 

A Regressão Quantílica (QR) é semelhante à regressão MQO, porém, ao invés de 

utilizar a média condicional da variável dependente em relação à disposição das variáveis 
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explicativas, a técnica realiza em diversos quantis para estimar os coeficientes do modelo de 

regressão.  

Koenker e Bassett (1978) identificaram que os problemas de Outliers podem ser 

resolvidos a partir da QR, no qual os distintos quantis da distribuição condicional da variável 

Y, presumindo as associações lineares para estimar os coeficientes do modelo.  

A QR se mostra mais robusta em casos de distribuições com caudas pesadas, que pode 

modificar, significativamente, a distribuição condicional da variável dependente quando 

estimada pela média amostral. Assim, ao utilizar a regressão quantílica, é possível contornar 

esses problemas de amostra com dados heterogêneos (DUARTE; GIRÃO; PAULO, 2017). 

 O uso da regressão quantílica em pesquisas de contabilidade e finanças ainda é 

incipiente (LEAL et al. 2017). E, no contexto especificamente da auditoria independente, a 

pesquisa, ao utilizar a QR, contribui na inovação de pesquisas sobre honorários de auditoria. 

Com a análise dos dados com maior robustez, possibilidade de explorar os valores extremos, 

ao invés de realizar tratamento de dados, tais como Winsorização. Tratamento comum em caso 

de outliers, quando estimados nos modelos via MQO.  

Os valores extremos — outliers — podem conter informações relevantes para explicar 

o comportamento da variável estudada e, ao tratar por meio de exclusão ou condicionando 

através da média, gera distorção aos resultados obtidos.     

Para responder o problema da pesquisa, a modelagem em termos do aviltamento, foram 

considerados os fatores presentes no processo de leilão pregão eletrônico. Assim, procura-se 

atingir o objetivo do estudo em determinar o impacto do modelo de contratação adotado pelas 

empresas estatais nos custos de auditoria. O modelo (4.3.1) seguirá a equação. 

 

𝐴𝑣𝑖𝑙𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑃𝑟−𝑃𝑣)/(𝑃𝑟) =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑛𝑜 + 𝛽2𝑁𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐 + 𝛽3𝐿𝑒𝑖𝑙ã𝑜 𝑚𝑖𝑛 + 𝛽4𝐵𝑖𝑔 𝐹𝑜𝑢𝑟 +

𝛽5 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐶𝑉𝑀 + 𝛽6𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜𝑢 + 𝛽7𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑢 + 𝛽8 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 휀   

Para aprofundar a análise, alternativamente, foi replicado o modelo (4.3.1), 

modificando-se a variável independente de interesse, na sua definição Aviltamento (PLini-

Pv)/(PLini).  

A modificação se dá na substituição da variável preço de referência da licitação (Pr), 

pela variável média dos lances iniciais (PLini) ofertados pelas firmas participantes do pregão.  

A mudança justifica-se pela preocupação quanto à efetividade do procedimento de 

cotação realizado pela administração das estatais para definir o preço de referência divulgado 

no edital da licitação. É comum esse preço de referência ser definido por histórico anterior de 
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contratação, e que pode não representar, de fato, o valor justo dos honorários adotados no 

mercado pelas firmas de auditoria.  

Ao início do processo de pregão eletrônico, todas as firmas participantes são convocadas 

a ofertar lance inicial e, neste caso, entende-se como o valor justo esperado por cada participante 

como preço ideal a se ganhar a licitação, dando origem ao modelo (4.3.2): 

 

𝐴𝑣𝑖𝑙𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑃𝐿𝑖𝑛𝑖−𝑃𝑣)/(𝑃𝐿𝑖𝑛𝑖)

= 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑛𝑜 +  𝛽2𝑁𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐 + 𝛽3𝐿𝑒𝑖𝑙ã𝑜 𝑚𝑖𝑛 + 𝛽4𝐵𝑖𝑔 𝐹𝑜𝑢𝑟 +  𝛽5 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐶𝑉𝑀

+  𝛽6𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜𝑢 +  𝛽67𝐹𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒𝑢 +  𝛽8 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 +  휀 

 

Para avaliar a consequência do aviltamento na qualidade da informação contábil das 

companhias estatais, utilizou-se o modelo de gerenciamento de resultado por meio dos accruals 

discricionários. Para estimar os Accruals Discricionários (AD) será utilizado o modelo KS 

(1995), por meio da equação (4.3.3): 

 

𝐴𝐷𝑖𝑡  =  𝐴𝑇𝑖𝑡 –  {𝛽0  +  𝛽1 [𝛿1𝑅𝑒𝑐𝑖𝑡]  +  𝛽2[𝛿2𝐷𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡]  + 𝛽2[𝛿3𝐴𝑡.𝐼𝑚𝑜𝑏𝑖𝑡]}  +  휀𝑖𝑡 

 

As variáveis foram extraídas diretamente das demonstrações contábeis das Companhias 

analisadas, coletadas por meio de seus portais de transparências, sendo elas: 

ATit = Acumulações Totais = (CGL – Depreciação & Amortizaçãot) 

Recit = Receita Líquida (excluindo tributação)    

Despit = Custos e Despesas Operacionais antes da Depreciação & Amortização 

CGL = Capital de Giro Líquido excluindo as disponibilidades, financiamentos de curto prazo e provisão 

de Impostos a Pagar 

At.Imobit: Ativo Imobilizado e Ativo Diferido 

C.Receber i,t–1 = Contas a Receber no período t–1 

DEPRECi,t–1 = Despesas de Depreciação 

δ1 = C.Recebi,t–1/ Reci,t–1, onde AR (contas a receber) 

δ2 = (∆CG – CRecit) / Despi, t–1 

δ3 = DEPRECi,t–1/A.Imobi,t–1 

 

O modelo de Kang e Silvaramakrishnam (1995, apud MARTINEZ, 2008) é o que 

oferece melhor resultados para estimar os accruals discricionários das empresas brasileiras, 

tendo em vista que o modelo utiliza dados extraídos das contas do balanço patrimonial em 
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determinado exercício contábil, evitando assim, problemas de comparação de valores em 

moedas de diferentes períodos.  

Almeida e Almeida (2009) afirmam que o modelo KS proporciona melhor resposta ao 

problema de variáveis omitidas da simultaneidade e de erros com uso de variáveis 

instrumentais. Importante ressaltar que o modelo KS atende requisitos de ajustes contábeis e 

estatísticos justificando a escolha para o estudo apresentado.  

As variáveis Recit, Despit, At.Imobit são divididas pelo ativo total em t-1, o 

procedimento busca reduzir o problema com heterocedasticidade em relação ao escalonamento 

do tamanho das empresas. 

Após estimação, o accrual discricionário foi utilizado como variável dependente em 

regressão linear MQO com a variável explicativa aviltamento do modelo 4.3.1.  

Objetivando avaliar associação estatística do aviltamento dos honorários da auditoria 

ocasiona efeitos na qualidade da informação contábil em decorrência do gerenciamento de 

resultado, e incluídas variáveis de controle relacionadas às condições da auditoria independente 

destas demonstrações contábeis. 

  

O modelo 4.3.4 e 4.3.5 seguirá as equações, respectivamente: 

 

𝐴𝐷 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑣𝑖𝑙𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑃𝑟
 + 𝛽2𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦

 +  𝛽3𝐵𝑖𝑔 𝐹𝑜𝑢𝑟
+  𝛽4𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐶𝑉𝑀

+  𝛽5𝑃𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟

+  𝛽5𝐸𝑛𝑓𝑎𝑠𝑒
+ 휀 

 

𝐴𝐷 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑣𝑖𝑙𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐿𝑖𝑛𝑖𝑐
 +  𝛽2𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦

 +  𝛽3𝐵𝑖𝑔 𝐹𝑜𝑢𝑟
+  𝛽4𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐶𝑉𝑀

+  𝛽5𝑃𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟

+  𝛽5𝐸𝑛𝑓𝑎𝑠𝑒
+ 휀 

 

A seguir no quadro 2 visualizam-se as variáveis utilizadas para o modelo com os 

Accruals Discricionários (AD), oriundos dos modelos anteriormente apresentados, a fim de 

verificar a influência de aspectos de auditoria no gerenciamento de resultados das estatais em 

análise. 

 

Quadro 2 - Descrição das variáveis do modelo accruals 

Variável Descrição Sinal esperado do Coeficiente Pesquisas 

AD (Accrual 

Discricionário) * 

Medido a partir do Modelo KS Sem interpretação do sinal. Martinez 2008 

Aviltamento (P_r) Variável a ser explicada pelo modelo. 

Ela corresponde à variação que o 

Positivo, partindo da hipótese 

da pesquisa a redução dos 

Ettredge, Fuerherm e Li 

2014 
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pregão eletrônico proporcionou ao 

preço de contratação da auditoria. O seu 

cálculo se deu pela diferença entre o 

preço de referência do edital de 

licitação (Pr) e o preço vencedor no 

leilão (Pv), conforme equação a seguir: 

Av = (Pr) − (Pv) Essa variável reflete a 

redução do custo de auditoria que a 

firma teve ao ganhar o leilão 

honorários dos auditores abaixo 

do seu preço justo leva os 

auditores a diminuir seus 

esforços na execução da 

auditoria e assim diminuir a 

qualidade da auditoria, como 

proxy o gerenciamento de 

resultado 

Aviltamento 

(P_Linic) 

Cálculo alternativo pela diferença entre 

pela variável média dos lances iniciais 

(PLini) e o preço vencedor no leilão 

(Pv), conforme equação a seguir: Av = 

(PLini) − (Pv) Esta variável reflete a 

redução do custo de auditoria que a 

firma teve ao ganhar o leilão 

Positivo, partindo da hipótese 

da pesquisa a redução dos 

honorários dos auditores abaixo 

do seu preço justo leva os 

auditores a diminuir seus 

esforços na execução da 

auditoria e assim diminuir a 

qualidade da auditoria, como 

proxy o gerenciamento de 

resultado 

Ettredge, Fuerherm e Li 

2014 

Audit Delay Representado pela quantidade de dias 

entre a data base das demonstrações 

contábeis e a data de emissão do 

relatório do auditor 

Positivo, pois a literatura indica 

que quanto maior o atraso do 

relatório dos auditores sinaliza a 

existência de problema na 

qualidade da informação 

contábil 

Cunha et al. 2015; 

Chiudini et al. 2018; 

Salvador e Souza 2021 

Big Four Variável dummy: 1, se firma ganhadora 

do leilão é Big Four; e 0, caso não seja. 

Negativo, pois a indicação do 

porte da firma de auditoria tem 

associação com aumento da 

qualidade da informação 

contábil, sendo assim redutor do 

gerenciamento de resultado 

Arcúrio Junior e 

Gonçalves 2020; Moura 

et al., 2017; Santana et 

al., 2016; Silva et al., 

2014 Paulo et al. 2013; 

Almeida e Almeida 

2008 

Registro CVM Quantidade de anos que a firma de 

auditoria tem de registro na Comissão 

de Valores Mobiliários - CVM no ato 

do pregão 

Negativo, espera-se que o 

tempo de atuação do auditor 

eleve a reputação e qualidade 

dos seus serviços e assim menor 

disposição para gerenciamento 

de resultados 

Bortolon et al., 2013 

Parecer Representado por variável dummy, em 

que 1 é para relatórios de auditoria com 

modificação de opinião (ressalva, 

abstenção ou adverso) e 0 para 

relatórios de auditoria sem modificação 

de opinião 

Positivo, a indicação de 

modificação de opinião pelo 

auditor independente reflete a 

existência de distorção 

relevante nas demonstrações 

contábeis, assim sinalizando 

efeito de gerenciamento de 

resultado 

Marques et al., 2018; 

Carvalho et al., 2018. 

Ênfase Representado por variável dummy, em 

que 1 é para relatórios de auditoria com 

parágrafo de ênfase e 0 para relatórios 

de auditoria sem parágrafo de ênfase. 

Positivo, a comunicação pelo 

auditor independente via 

parágrafo de ênfase sinaliza 

para os usuários assunto(s) nas 

demonstrações contábeis que 

necessitam de maior atenção 

Marques et al., 2018; 

Carvalho et al., 2018 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: * valor em módulo  
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Para compreensão dos resultados encontrados na estatística descritiva e modelos implementados 

foi realizada análise documental das contratações que se apresentaram nas extremidades, identificadas 

por meio da análise dos resíduos da regressão MQO. A análise documental permitiu verificar os 

leilões que tiveram resultados efetivos distantes dos valores previstos nos modelos e assim 

traçar associações qualitativas aos resultados estatísticos dos modelos. 

 

5 APURAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 Análise da Estatística Descritiva das Variáveis 

 

 Esta seção apresenta a análise dos achados no presente estudo. Inicia-se com 

apresentação e análise da estatística descritiva das variáveis utilizadas no modelo, a correlação 

entre as variáveis e assim aplicada regressão, a fim de avaliar relação das variáveis presentes 

no leilão com a variação do preço estimado para o leilão e o lance vencedor, aqui definida como 

a variável dependente “aviltamento”. 

 Com o intuito de observar aspectos importantes das variáveis estudadas, apresenta-se a 

estatística descritiva a partir da tabela 1, exceto para as variáveis qualitativas. 

 

Tabela 1: Estatística descritiva das variáveis 

Variáveis Média Mediana Mínimo Máximo Desvio-Padrão N 

Valor Estimado (P_r)* 1.977,50 160,00 20,00 57.687,00 8.244,00 73 

Lances iniciais (P_Lini)* 1.541,00 45,00 6,71 46.000,00 7.100,40 73 

Valor Contratado (P_v)* 1.857,50 175,45 24,78 46.000,00 7.202,10 73 

Aviltamento (P_r) 0,59 0,68 0,00 0,94 0,26 73 

Aviltamento (P_Lini) 0,63 0,70 0,00 0,97 0,25 73 

Ano 2017 2018 2010 2020 2,40 73 

Nº participantes 8,34 8,00 1,00 18,00 3,96 73 

Leilão minutos 45,55 39,10 12,47 187,78 29,59 73 

Registro CVM 10,37 6,00 0,00 40,00 10,06 73 

Ativo Total (log) 14,09 14,19 10,22 21,11 2,32 72 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: *Valores em milhares R$ 
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 As variáveis qualitativas são demonstradas na tabela 2, frequência absoluta e relativa, 

conforme os dados: 

 

Tabela 2: Frequência 

  Frequência Absoluta Frequência relativa (%) 

Big four 6 8% 

Firma anterior participou 57 78% 

Firma anterior venceu 22 30% 

Tipo de parecer 22 31% 

Ênfase  29 40% 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

 

A partir das tabelas 1 e 2, é possível observar que, para variáveis “Valor Estimado 

(Pr)*”, “Lances iniciais (PLini)*” e “Valor Contratado (Pv)*”, variáveis essas utilizadas para 

definir a variável dependente objeto deste estudo, apresentam-se com média destoante da 

mediana, fortemente afetado pelos valores extremos. Isso pode ser observado a partir da 

presença de outliers.  

No conjunto de dados, verifica-se a ocorrência de cinco leilões cujos Lances iniciais 

(PLini)” foram acima de R$5 milhões, sendo as quatro instituições financeiras estatais da União 

e a estatal elétrica de controle acionário do Governo Federal brasileiro.  

O “Valor Contratado (Pv)*” teve valor máximo R$46 milhões referente ao leilão da 

companhia Eletrobrás, as demais companhias com observação distantes são representadas pelas 

instituições financeiras Banco do Nordeste, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do 

Brasil S/A.  

É possível ainda observar que nessas companhias outliers, a variável “Aviltamento (Pr)” 

foi o valor mínimo representando 0,0000165, bem como, ao analisar a “Nº participantes”, a 

quantidade de participantes no leilão foi de apenas uma empresa de auditoria, ou seja, não 

existiu concorrência no processo. 

 A variável dependente objeto desta pesquisa “Aviltamento (Pr)”, definida a partir da 

variação entre o preço estimado e o preço contratado do leilão, quando analisada pela ótica da 

mediana, está representada em 68% de redução do valor estimado, indicando o nível de 

aviltamento dos custos de auditoria destas companhias que adotam o mecanismo de pregão 

eletrônico para contratar os serviços de auditoria independente.  

Ao utilizar como parâmetro de definição do Aviltamento a média dos lances iniciais das 

firmas de auditoria, o percentual da mediana representa 70%. 
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Analisando o nível de concorrência do leilão “Nº participantes”, é possível observar pela 

tabela 1 que o número de participantes do leilão é em média 8 empresas de auditoria, o “Leilão 

minutos” representando o tempo em minutos do leilão ocorre em 45 minutos e que, destas 

contratações analisadas, teve em 78% a participação da empresa de auditoria do exercício 

anterior.  

Para essas firmas de auditoria, é esperado que detenham melhores informações que 

fundamentam sua precificação em modelo de decisão racional. E, para os leilões analisados, 

30% tiveram as empresas de auditoria anteriores como vencedoras, ou seja, 62% das firmas de 

auditoria antecessoras que participaram do leilão não apresentaram disposição para manter o 

preço dos seus serviços expostos à Maldição do Vencedor.  

Isso está em consonância com os estudos já empreendidos sobre o lowballing (DEIS Jr; 

GIROUX, 1996), que as auditorias iniciais estão com maior propensão a reduzir os honorários 

de auditoria, assim compreendido por estarem em posição assimétrica com os concorrentes.  

Isso também pode ser decorrente da utilização de estratégia comercial para efetivar 

novos contratos, visando ganhos futuros, com reequilíbrio de preços, que podem não se 

concretizar em decorrência da maldição do vencedor. Tal fato é identificado na análise da 

estatística descritiva que 70% das contratações observadas neste estudo são de auditorias não 

recorrentes, ou seja, existiu o rodízio de auditores. 

A presença das grandes firmas – Big Four – nesses processos é de apenas 8%, bem como 

a média de 10 anos de experiência da firma de auditoria em relação ao tempo de registro na 

Comissão de Valores Mobiliários, porém distante da mediana que representa 6 anos de registro 

na CVM. Essa distância se deve aos extremos de anos de registro, indicando a empresa com 

maior tempo de registro, com 40 anos, e uma firma que não completou ainda um ano de registro 

quando da realização do leilão. 

Para analisar a associação entre as variáveis e, assim, mensurar o sentido da relação 

entre elas, calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson. Os resultados estão apresentados 

na tabela 3, exceto para as variáveis dummy do modelo. 

 

Tabela 3: Análise de correlação 

  

Aviltamento 

(P_r) 

Aviltamento 

(P_Lini) 
Ano 

Nº 

participantes 
Leilão min 

Registro 

CVM 
Ativo Total 

Aviltamento 

(P_r) 1,00             

Aviltamento 

(P_Lini) 0,77*** 1,00           

Ano 0,04 0,11 1,00         
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Nº participantes 0,60*** 0,57*** 0,13 1,00       

Leilão minutos 0,17 0,13 -1,29 -0,06 1,00     

Registro CVM  -0,35***  -0,48*** 0,10  -0,31*** 0,20* 1,00   

Ativo Total 

(log)  -0,29**  -0,39*** -0,09  -0,32*** -0,07  0,59***  1,00 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: Sendo ***, ** e * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente 

 

A partir da análise da tabela 3, observa-se moderada correlação positiva entre as 

variáveis “Nº participantes” e “Aviltamento” com significância a 1%, indicando que o aumento 

de número de participantes no leilão ocasiona maior variação entre o preço estimado e preço 

contratado no leilão, levando a ocorrência de aviltamento. O achado se encontra com o sinal 

esperado na literatura e hipótese desta pesquisa. 

A variável “Registro CVM” é significativa a 1% e apresenta correlação fraca e sinal 

negativo, assim indicando que a maior experiência da auditoria independente em função do 

tempo de registro na CVM está relacionada à redução do aviltamento dos custos de auditoria. 

O resultado se encontra em consonância com a literatura e hipótese da pesquisa.  

A variável Ativo Total, que indica o tamanho da companhia auditada, é significativa a 

1%, e apresenta fraca correlação e sinal negativo para o aviltamento, indicando que o tamanho 

da companhia auditada está associada a preços contratados mais próximos dos valores 

referenciais. Tal achado se encontra de acordo com a literatura e hipótese desta pesquisa. 

Ainda é possível se destacar a correlação negativa entre a variável “Registro CVM” e 

“Nº participantes” com significância a 1%, indicando que a quantidade de participantes do 

leilão diminui em função do tempo de registro na CVM. Essa observação pode estar relacionada 

com as contratações que exigem maior qualificação dos participantes, levando, assim, ao 

processo de triagem de firmas de auditoria com menor tempo de registro na CVM.  Também é 

importante observar a correlação elevada entre as duas medidas usadas para quantificar o 

aviltamento. Isso pode ser um prenúncio de que os resultados apurados não serão 

substancialmente diferentes. Mas, também é um sinal para a solidez da mensuração usada para 

variável de aviltamento, já que duas medidas distintas trouxeram uma elevada correlação.  

 

5.2 Teste de Robustez e Análise da Significância dos Modelos 

 

Os testes para normalidade dos dados e pressupostos foram implementados para avaliar 

a robustez e significância dos modelos analisados a partir das equações 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.4, 

respectivamente. E, assim, obtendo-se conforme tabela 4: 
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Tabela 4: Teste pressupostos da regressão 

Teste  

Aviltamento 

(P_r) 

Aviltamento 

(P_Lini) 

Accruals 

Discricionário 

Estatística Estatística Estatística 

Normalidade (Shapiro -Wilk) 1,09 -0,11 5,105*** 

Homoscedasticidade (Breusch-Pagan) 1,74 6,30** 0,11 

Homoscedasticidade (White's) 37,52 40,99 17,78 

Especificação do modelo (Ramsey) 1,44 1,74 1,73 

Multicolinearidade (Mean vif) 1,68 1,68 1,73 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: Sendo ***, ** e * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Para testar a normalidade dos dados, realizou-se o teste estatístico Shapiro-Wilk, que 

considera a hipótese nula de que a amostra decorre de uma população normalmente distribuída.  

A estatística do teste com nível de significância de 1% apresentou resultado que não 

permite a rejeição da hipótese nula e, assim, sinalizando para a normalidade dos dados para os 

modelos que avaliaram a variável Aviltamento.  

Ao considerar o modelo equação 4.3.4 que avaliou o efeito do aviltamento no 

gerenciamento do resultado via proxy AD, o resultado do teste ao nível de 1% de significância 

rejeita a hipótese nula para normalidade dos dados.  

Para testar a homocedasticidade, aplicou-se o teste de Breusch-Pagan, que considera a 

hipótese nula para variância dos erros constantes. As estatísticas dos testes com nível de 

significância de 1% indicam que os modelos não apresentam problemas de heterocedasticidade.  

Entretanto, quando analisado o modelo alternativo para definição da variável 

aviltamento, utilizando como preço de referência a média dos lances iniciais propostos pelos 

participantes, a hipótese nula foi rejeitada para homocedasticidade a 5% de significância.  

Enquanto para o teste estatístico White’s, utilizado para detectar a presença de 

heteroscedasticidade, para ambos os modelos, não houve significância para rejeitar a hipótese 

nula de homocedasticidade dos dados.  

Outro teste para avaliar a consistência dos estimadores do modelo é especificação do 

modelo através da verificação de omissão de variáveis. O teste aplicado foi de Ramsey, que 

considera a hipótese nula que as combinações das variáveis do modelo ajudam a explicar a 
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variável dependente. A estatística do teste com 1% de significância indicou não rejeitar a 

hipótese nula, ou seja, os modelos estão consistentes.  

O pressuposto da multicolinearidade foi aplicada pelo teste vif (variance inflation 

factors). O teste busca avaliar se as variáveis estudadas apresentam relações lineares exatas ou 

aproximadamente exatas. A tabela 5 evidencia o teste de multicolinearidade realizado para os 

dados da amostra: 

 

Tabela 5 – Teste de multicolinearidade para os dados da amostra 

Variáveis  VIF  

Ano           1,22  

Nº participantes           1,31  

Leilão min           1,21  

Big Four           2,70  

Registro CVM           2,36  

Firma anterior participou           1,30  

Firma anterior venceu           1,26  

Ativo Total (log)           2,07  

Média          1,68  

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: Sendo ***, ** e * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Observa-se, por meio dos resultados apresentados na tabela 5, que nenhuma das oito 

variáveis apresentam problemas de colinearidade, ou seja, as variáveis independentes do 

modelo possuem correlação aceitável entre si.  

Esse resultado é evidenciado nos valores abaixo de cinco em cada variável. Sendo assim, 

o resultado denota a não existência de correlação entre as variáveis independentes que possa 

prejudicar o ajuste do modelo.  

Os pressupostos de consistência dos estimadores MQO do modelo de regressão linear 

apresentaram resultados estatisticamente significantes, fornecendo evidências acerca da sua 

adequação. 

 

5.3 Análise de Regressão MQO do Aviltamento 

 

 O teste de regressão foi implementado a partir do software STATA®, versão 14.0. Para 

estimação do modelo, foram utilizados amostra de setenta e duas licitações realizadas via 

pregão eletrônico para contratação dos serviços de auditoria independente.  
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A diferença entre esse número e o número inicial da amostra se deve a uma observação 

desconsiderada por não ter obtido acesso às demonstrações contábeis e relatório do auditor 

independente, totalizando, assim, setenta e duas observações analisadas. A tabela 6 apresenta 

as variáveis e as estatísticas geradas pelo modelo da regressão. 

  

Tabela 6: Análise de regressão MQO variável aviltamento 

Variáveis 
 Aviltamento (P_r)  Aviltamento (P_Lini) 

 Coef.  t  Coef.  t 

Ano 0,002 0,21 0,015 1,47 

Nº participantes 0,035   4,95*** 0,029 4,50*** 

Leilão minutos 0,002   2,71*** 0,002 3,02** 

Big Four 0,048 0,34 0,096 0,74 

Registro CVM -0,008  -2,15** -0,012  -3,52** 

Firma anterior participou 0,044 0,66 0,072 1,19 

Firma anterior venceu -0,049 -0,82 -0,003 -0,05 

Ativo Total (log) 0,006 0,42 0,002 0,12 

 _cons -4,662 -0,21 -29,956 -1,46 

F   6,76***     8,48***  

R²   0,39   0,52 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: ***, ** e * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente 

 

 O coeficiente estimado com sinal negativo indica que a variável está associada com a 

redução do aviltamento dos custos de auditoria: menor variação entre preço estimado e preço 

contratado, no processo licitatório. 

A quantidade de participantes no leilão apresentou coeficiente estimado positivo e 

significante a 1%, em linha com o resultado da correlação de Pearson, associada ao aumento 

da variação do preço estimado e preço contratado do leilão. Tal observação corrobora no sentido 

em que, quanto maior o nível de concorrência do leilão, maior as chances da ocorrência do 

aviltamento do custo da auditoria, já que, a cada participante, aumenta em aproximadamente 

4% a variação do preço estimado e o preço contratado em decorrência do leilão.  

A outra variável relacionada à competitividade do leilão analisada no modelo foi a 

duração do pregão representada pela variável “Leilão minutos”. A permanência do sistema 

aberto eleva o número de lances gerados pelos participantes.  

O resultado do modelo indica relação positiva com significância a 1%, sugerindo que o 

aumento na duração do leilão ocasiona efeito para aumento do aviltamento do custo de auditoria 
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em decorrência do aumento da competitividade do leilão, pois, a cada minuto a mais de duração 

do leilão, aumenta em 0,2% a variação dos honorários. 

A associação das variáveis relacionadas a concorrência e competitividade para o 

aviltamento está em consonância à Teoria dos Leilões, conforme pontuado pelos autores 

Vanzan e Avila (2018), quanto maior a quantidade de participantes no leilão, maior será a 

chance de ocorrer a Maldição do Vencedor.  

Sob a ótica do contratante e os fundamentos do pregão eletrônico para aquisição de 

serviços e bens comuns, tal fenômeno representa economicidade para administração pública.  

No entanto, a pressão nos honorários de auditoria é preocupação constante para os 

reguladores da atividade de auditoria independente e, conforme já pesquisado 

internacionalmente, o lawballing – para esta pesquisa o termo foi substituído para 

“aviltamento” –, sob a ótica da firma de auditoria, a disputa está associada a uma diminuição 

dos seus lucros ou até mesmo prejuízos na execução de serviços.  

Portanto, sob o aspecto da administração pública em aplicar modelo de contratação que 

resulte em diminuição de preço de aquisição de bens e serviços, o resultado dessa pesquisa 

confirma que o leilão via pregão eletrônico, quando proporciona maior abrangência de 

participação e competitividade pelo número de participantes e tempo do leilão, é determinante 

para aumentar a variação entre preço estimado e preço contratado.  

A variável “Registro CVM” apresentou coeficiente negativo com significância a 5%, 

em linha com o teste de correlação, indicando que o maior tempo de registro na Comissão de 

Valores Mobiliários da firma de auditoria independente apresenta associação para diminuição 

da variação de preço estimado e preço contratado no leilão.  

A partir desse resultado, pode-se relacionar a experiência do auditor à precificação de 

honorários com menor disposição por auditores experientes à maldição do vencedor. O 

resultado sugere que para cada ano de registro na CVM, diminui o aviltamento dos honorários 

de auditoria em 0,8%.  

O resultado desta pesquisa corrobora a literatura demonstrando que a experiência do 

auditor o capacita e deixa a sua tomada de decisão sobre novos contratos de auditoria menos 

propenso a vieses cognitivos de perda, mantendo-se balizado por sua estimativa real de custo 

para realizar os serviços de auditoria ao precificar seus lances no leilão.  

O resultado também sugere que serviços com maior grau de exigência técnica por meio 

de condições específicas exigidas nos editais de licitação para habilitação técnica, exigem 

participantes com maior experiência e anos de atuação na atividade de auditoria, e assim 

proporcionam a essas firmas de auditoria poder de barganha no leilão. Tais aspectos indicam 

que essa especificidade diminui o nível de concorrência do leilão e, assim, reduz o aviltamento. 
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O fato das firmas de auditoria em início de atividade e com menor tempo de registro 

CVM terem maior disposição a reduzir seus honorários para ganhar novo contrato é condizente 

com a pesquisa de DeAngelo (1981).  

A decisão se fundamenta na racionalidade comercial, pois esses contratos servem de 

trampolim para obtenção de credenciais técnicas para trabalhos com maior especificidade e, 

assim, maiores ganhos futuros.    

 As demais variáveis analisadas no modelo não se demonstraram significativas 

estatisticamente ao intervalo de confiança de 95%, tendo a variável analisada “Firma anterior 

venceu” apresentado coeficiente negativo.  

As variáveis “Big Four”, “Firma anterior participou” e “Ativo Total” apresentaram 

coeficiente positivo. A variável “Ativo Total”, embora tenha apresentado correlação 

significativa com a variável aviltamento no modelo de regressão, não demonstrou significância 

estatística para determinar a variação de preço estimado e preço contratado pelas companhias 

estatais nas suas auditorias independentes.  

Diante disso, o resultado para o contexto de empresas estatais contraria a literatura 

nacional e internacional acerca dos determinantes de honorários de auditoria no ambiente de 

mercado de capitais, para companhias listadas em bolsa de valores.  

Para os estudos existentes, o tamanho da companhia auditada representa variável 

significativa para explicar os honorários de auditoria, partindo da premissa de que os honorários 

são definidos pelos auditores com base numa avaliação de esforços a serem despendidos na 

execução dos seus trabalhos.  

O resultado da pesquisa sugere, para a amostra analisada, que no contexto das 

contratações de auditores independentes por companhias estatais, a seleção via pregão 

eletrônico pressiona o processo de decisão dos auditores independentes dos seus honorários 

sem considerar o fator tamanho da empresa a ser auditada. Assim, sua definição de preço não 

está fundamentada na estimação do esforço necessário para realização do serviço de auditoria 

independente. Assim confirma a primeira hipótese desta pesquisa que a ocorrência do 

aviltamento está positivamente relacionada a expectativa de contratações futuras.  

 

5.4 Análise de Regressão Quantílica do Aviltamento 

 

 O fato de a estatística descritiva ter evidenciado outliers, os valores extremos ocasionam 

distanciamento da média e mediana destas variáveis. Os gráficos, representados nas figuras 1 e 

2, respectivamente, evidenciam a concentração da variável Aviltamento na extremidade da 

mediana: 
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Figura 1- Distribuição dos dados na variável aviltamento (P_r) 

 
Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

 

Figura 2- Distribuição dos dados na variável aviltamento (P_Lini) 

 
Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

 

Tais aspectos levam a justificar a estimação do modelo por meio da regressão quantílica, 

buscando analisar o efeito das variáveis explicativas nos extremos. A tabela 7 demonstra a QR 

no percentil 0,68 e 0,70, os valores da mediana encontrada na análise descritiva dos dados 

referentes a variável Aviltamento (𝑃𝑟) e Aviltamento (𝑃𝐿𝑖𝑛𝑖), respectivamente. 

 

Tabela 7: Análise de regressão quantílica aviltamento 
Variáveis  Q 0,68   Q 0,70  

   Coef.  t  Coef.  t 

Ano 0,011 0,92 0,012  0,93 

Nº participantes 0,028   3,93*** 0,020  2,53** 

Leilão minutos 0,002   2,11** 0,002  2,06** 
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Big Four -0,092 -0,63 0,263  1,65 

Registro CVM -0,009  -2,32** -0,010   -2,52** 

Firma anterior participou -0,062 -0,91 0,016  0,22 

Firma anterior venceu 0,053 0,87 -0,003  -0,04 

Ativo Total (log) 0,005 0,32 -0,004  -0,24 

 _cons -20,860 -0,90 -22,839  -0,91 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: ***, ** e * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

Partindo da análise do ponto da mediana na distribuição, é possível observar como os 

valores extremos impactam a leitura dos resultados do modelo. Observa-se que as variáveis “Nº 

participantes” e “Leilão minutos” continuam significativas a 5% e com associação positiva na 

variação de preço estimado e preço contrato decorrente do leilão. A variável “Registro CVM” 

continua apresentando associação negativa em relação a variável de preço e significativa a 5%.  

Chama-se a atenção para a mudança de sinal das variáveis “Big Four”, “Firma anterior 

participou”, e “Firma anterior venceu” quando analisadas sob a verificação no ponto da 

distribuição utilizando o percentil da mediana 0,68, bem como a variável “Ativo Total (log)” 

no ponto da distribuição da mediana 0,70 em relação ao sinal na regressão via MQO, embora 

não apresentem significância estatística.  

Portanto, mesmo com a ocorrência de valores extremos não foi possível, com 

significância estatística, identificar mudanças nos resultados a partir da regressão quantílica nos 

pontos da mediana na distribuição dos dados para as variáveis nos modelos Aviltamento (𝑃𝑟) e 

Aviltamento (𝑃𝐿𝑖𝑛𝑖). 

 

5.5 Análise Documental para Maiores Distâncias do Modelo MQO 

 

A partir da análise dos resíduos por meio da regressão MQO, é possível verificar os 

leilões que tiveram resultados efetivos distantes dos valores previstos. No gráfico, representado 

na figura 3, verifica-se a distribuição dos leilões em relação ao valor previsto da regressão (β) 

e resíduos, e analisamos os leilões que tiveram as maiores diferenças entre valor previsto para 

o aviltamento e o valor efetivo. A regressão usada para esta análise foi a expressão 4.3.1. 

 

Figura 3- Resíduos regressão aviltamento 
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Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

 

A partir da figura 3 avaliou-se os leilões que apresentaram com as três maiores distâncias 

do ponto zero (valor previsto regressão (β) x Aviltamento). A tabela 8 apresenta a três maiores 

variações negativas, e a tabela 8, as três maiores variações positivas: 

 

Tabela 8 - Resíduos variação negativa 
Ord. Empresa Aviltamento Previsto Resíduo 

1º Hemobrás 0,018 0,538 -0,520 

2º 

Agência Brasileira Gestora de Fundos 

Garantidores e Garantias S/A - ABGF 0,049 0,537 -0,488 

3º Companhia Docas do Pará - CDP 0,266 0,663 -0,397 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021 

 

O leilão da Hemobrás, estatal vinculada ao Ministério da Saúde na produção de 

medicamentos hemoderivados, obtidos por meio de biotecnologia para atender prioritariamente 

o SUS, foi realizado em 22 de julho de 2019.  

O leilão teve a participação exclusiva de empresas na condição de microempresa e 

empresa de pequeno porte, totalizando onze firmas de auditoria concorrendo ao leilão. O edital 

do pregão foi publicado no portal COMPRASNET, em 10 de julho de 2019.  

O objeto descrito prevê a participação da firma de auditoria contratada em vinte reuniões 

presenciais para atender aos conselhos fiscal e administração, ao comitê de auditoria ou da 

Assembleia Geral da Companhia, em sua sede no Distrito Federal, ou na filial de Pernambuco, 

conforme demanda. Tal especificação ocasiona, para a firma de auditoria, custos adicionais 
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para cumprimento do contrato com viagem e traslado, o que pode ter ocasionado a redução da 

competitividade dos lances entre os participantes.  

Conforme observado, o leilão teve apenas onze lances, com a disputa efetiva entre 

apenas duas firmas de auditoria. Em virtude da baixa competitividade e disposição dos 

participantes em ofertarem lances reduzindo seus preços, o leilão teve o tempo de 14 minutos, 

tempo consideravelmente abaixo da média identificada para os dados analisados, de 46 minutos.  

Observa-se que o último lance do leilão foi de R$ 69.826,00, valor superior ao preço 

estimado. Porém, a firma de auditoria foi desclassificada mediante recurso por documentação 

em desacordo com o edital do leilão.  

A segunda colocada declarada vencedora teve como último lance R$ 69.860,90 e 

aceitou reduzir o valor negociado para R$51.000,00. Essa empresa ofertou a proposta inicial de 

R$80.000,00, apresentando redução de 36% em relação à proposta inicial.  

A empresa ganhadora tinha, então, quatro anos de registro na CVM e está localizada na 

cidade do Recife/PE, local onde o edital previa a participação das reuniões, o que pode ter 

deixado com maior apetite frente aos demais concorrentes em termos de estimativa de custos. 

Destaca-se que a empresa contratada é a mesma firma que realizou a auditoria do exercício 

anterior e com condições do leilão bem distintas da licitação em questão.  

No entanto, para o exercício anterior, o leilão ocorreu em 12 de junho de 2018, teve o 

valor estimado da licitação em R$155.280,00, com total de dezessete participantes e com lance 

vencedor de R$15.590,00, determinando aviltamento de 90% em relação ao valor estimado 

naquele ano. Observa-se que o resultado do leilão em 2018 levou a administração da companhia 

a reduzir o valor orçado para o exercício seguinte.  

Nesse caso, é possível constatar que o resultado do aviltamento perverso de 2018 

ocasionou o aviltamento de 2019 de maneira indireta pela administração, visto que o valor 

estimado passou de R$155.280 para R$51.000, reduzindo a estimativa em 67%. Portanto, para 

os honorários de auditoria do exercício 2019, o aviltamento não foi determinado pelo leilão de 

2018.  

Assim, quando analisado as condições do presente leilão, o resultado não condiz com a 

predição do modelo. Para a licitação em destaque, o aviltamento indireto de 67% reduziu os 

participantes e, adicionada a exigência de participações em reuniões presencial na sede da 

empresa, pressionou os custos naturais da execução do serviço.  

Tal fato é observado pela baixa adesão dos participantes à competição dos lances 

ofertados, com apenas duas empresas ofertando, no qual uma foi desclassificada por não 

apresentar o registro na CVM e, assim, não atender ao edital. A firma vencedora tem escritório 
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na localidade prevista das reuniões, portanto, não tem a necessidade de custos adicionais para 

o traslado.  

O leilão da ABGF, estatal vinculada ao Ministério da Economia criada pelo decreto nº 

7.976/2013, com capital social integral da União e com a finalidade de administrar os fundos 

garantidores e prestar garantias às operações de riscos diluídos em áreas de grande interesse 

econômico e social. A licitação foi realizada em 23 de novembro de 2016 e contou com a 

participação de sete firmas de auditoria. A quantidade de concorrentes está abaixo da média de 

participantes observada nos dados analisados. O tempo do leilão foi de 17 minutos, 

apresentando-se abaixo da média identificada para os dados que é de 46 minutos.  

Destaca-se que das sete empresas concorrentes, apenas uma firma de auditoria diminuiu 

seu lance inicial, e foi declarada vencedora, com valor de R$168.500,00, evidenciando a 

ausência de competitividade no presente leilão. Contudo, foi desclassificada mediante recurso 

devido a não atendimento ao edital licitatório.  

Após convocação das demais participantes, pela ordem de classificação dos lances 

iniciais, foram desclassificadas mais cinco firmas, restando a última colocada com lance inicial 

de R$ 800.000,00 e que aceitou negociar o valor para R$ 304.700,00, reduzindo 62% a sua 

proposta inicial. Essa empresa foi declarada vencedora, contra o valor estimado do leilão de 

R$320.400,00. A empresa ganhadora apresentava, então, registro na CVM há cinco anos. 

Em verificação às condições editalícias para participação do leilão, destaca-se a 

exigência de comprovação do Cadastro Nacional dos Auditores Independentes (CNAI/CFC) 

para qualificação especial SUSEP, qualificação técnica para auditar companhias reguladas pela 

Superintendência de Seguros Privados. Em base atual, é possível identificar o grau de 

especificidade dessa habitação, quando considerando o número de auditores qualificados nessa 

condição.  

Segundo o cadastro CNAI/CFC, existem 5.336 (cinco mil, trezentos e trinta e seis) 

auditores independentes cadastrados com qualificação geral. Desses, apenas quatrocentos e 

setenta e dois possuem a qualificação especial SUSEP, ou seja, 9% dos auditores independentes 

são habilitados a auditar companhias reguladas pela SUSEP.  

Outra exigência de habilitação é a comprovação de experiência mínima de dez anos em 

auditoria independente para o sócio responsável, fator identificado nesta pesquisa como 

determinante para reduzir o aviltamento dos honorários de auditoria em decorrência do leilão.  

As exigências para habilitação técnica tornam a seleção com maior grau de 

especificidade, deixando, assim, o leilão com menor grau de competitividade e gerando aos 

participantes do leilão poder de barganha e, dessa forma, com menor disposição a maldição do 
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vencedor. No caso em questão, tais fatores contribuíram para os resultados efetivos do 

aviltamento encontrarem menores que a previsão do modelo. 

O leilão da CDP, estatal vinculada ao Ministério da Infraestrutura, constituída pelo 

Decreto-Lei nº 155/67 para exercer a função de autoridade portuária no âmbito dos portos 

organizados no Estado do Pará foi realizado em 21 de março de 2014.  

O leilão contou com a participação de oito firmas de auditoria, o valor estimado do leilão 

foi R$245.280,00. O menor lance inicial foi R$20.560,00, o qual foi desclassificado por não 

atender ao edital licitatório, e maior lance inicial foi de R$900.000,00.  

Após a abertura para lances, o leilão durou 26 minutos, mas, verificou-se ausência de 

competitividade visto que apenas três firmas de auditoria ofertaram lances, reduzindo seus 

lances iniciais, totalizando quatro lances na duração do leilão.  

Consta no edital licitatório a previsão de que a contratada deve estar disponível 

presencialmente, em todas as reuniões ordinárias do conselho fiscal e de administração. A 

referida exigência impõe às firmas de auditoria concorrentes do leilão limitador na precificação 

do seu custo para execução dos serviços de auditoria, visto a necessidade de deslocamento para 

atender as reuniões do colegiado.  

A firma de auditoria vencedora, que ofertou o menor lance na disputa do leilão, no valor 

de R$77.500,00 foi desclassificada por descumprimento ao edital licitatório. Foram convocadas 

ainda a segunda colocada no leilão e assim também desclassificada por descumprimento ao 

edital. A terceira colocada foi declarada vencedora com valor de R$179.999,99.  

É importante destacar que essa empresa ganhadora do leilão ofertou seu lance inicial de 

R$900.000,00, representando uma redução de 80% da sua proposta inicial para prestação de 

serviços de auditoria independente. Essa empresa de auditoria apresenta tempo de registro na 

CVM de dois anos.  

Para os leilões analisados com maior variação negativa entre o valor previsto do modelo 

e o aviltamento identificado como resultado dos pregões, é possível observar os fatores 

relacionados à ausência de competitividade, visto que os participantes não demonstraram 

apetite para ofertar lances durante o leilão em aberto.  

Observam-se exigências editalícias de maior especificidade técnica do auditor 

independente e condições que pressionam os custos da execução da auditoria, como despesas 

de viagens para visitas presenciais por parte da auditoria, a fim de atender às necessidades dos 

conselhos fiscal e administração.  

Destaca-se ainda a redução dos honorários indiretamente pela administração das 

companhias estatais em decorrência de aviltamento perverso em leilão anterior e, assim, já 
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estabelecido o aviltamento antes dos lances pelos concorrentes, que já entram no processo 

condicionados a honorários abaixo do valor justo.      

 

Tabela 9 - Resíduos variação positiva 
Ord. Empresa Aviltamento Previsto Resíduos 

1º Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB 0,890 0,579 0,311 

2º 

Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica 

Avançada S/A - CEITEC 0,896 0,592 0,304 

3º Caixa Econômica Federal 0,557 0,288 0,269 

 Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

 

 Os leilões destacados na tabela 9 correspondem àqueles com as três maiores diferenças 

em relação ao aviltamento resultado efetivo do leilão, maiores que o valor previsto na regressão 

MQO aviltamento. 

 A INB é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia que exerce, 

em nome da União, o monopólio da produção e comercialização de materiais nucleares.  

As suas atividades são licenciadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) e pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão vinculado a ONU.  

O leilão foi realizado em 25 de março de 2020 e participaram do leilão sete concorrentes. 

O valor estimado da licitação foi de R$ 410.214,29, o maior lance inicial foi de R$ 942.000,00 

e menor lance inicial de R$ 149.500,00. O leilão teve duração 54 minutos, tempo superior à 

média apresentada nos dados analisados, aumentando, assim, a competitividade do leilão.  

Assim, conforme verifica-se, a quantidade de lances após o início do leilão totalizou 

164 (cento e sessenta e quatro) ofertas. É possível identificar a partir do edital licitatório a 

previsão de prorrogação do contrato por mais dois períodos, de doze meses cada, condição que 

resulta em sinalização para os participantes de garantir ganhos futuros em decorrência da 

renovação contratual.  

Aliado ao aspecto que o leilão ocorreu em momento de incerteza que se instalava no 

Brasil e no mundo decorrente da pandemia COVID-19, a efetivação de contrato por parte dos 

auditores representa estratégia de continuidade operacional diante de momentos de incertezas 

e crises.  

A INB, por meio do seu portal de transparência e relação com investidores, demonstra 

estrutura de governança corporativa atuante e ainda pelo acompanhamento regulatório da sua 

atividade por entidades como CNEN e AIEA sinaliza para os auditores independentes a 
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diminuição do risco de auditoria e que os seus esforços a serem despendidos na execução do 

trabalho serão menores em empresas auditadas com maior controle e governança.  

 O leilão da CEITEC, estatal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovações, que atua em projetos e fabricação de circuito integrados (CIs) e no Pós-

Processamento de Wafers, foi realizado em 09 de julho de 2019 e teve onze firmas de auditoria 

participantes do leilão e duração de 28 minutos.  

O valor estimado da licitação foi R$ 64.315,00, a licitação teve participação exclusiva 

para ME/EPP. A empresa ganhadora tem registro na CVM há nove anos.  

A firma de auditoria está sediada na mesma cidade da CEITEC e tal condição proporciona a 

firma de auditoria maior disposição a reduzir seus honorários por menor custo operacional para 

executar o serviço, tais como despesas de viagens.  

A quantidade de participantes desse leilão foi superior à média dos dados analisados e 

corrobora os achados da regressão que indica a associação positiva e significativa da variável 

“Nº participantes” para o aumento da variação do preço estimado e preço contratado. 

 O leilão da Caixa Econômica Federal, estatal vinculada ao Ministério da Economia, e 

um banco de grande porte, principal agente das políticas públicas do governo federal, foi 

realizado em 26 de março de 2010.  

Participaram do leilão quatro empresas de auditoria, sendo três empresas Big Four. O 

valor estimado da licitação é de R$ 7.343.421,00 e como maior proposta inicial R$ 7.318.700. 

A disputa durou 30 minutos e a proposta vencedora foi R$ 3.250.000,00, representando redução 

da proposta inicial da firma ganhadora de 55%. 

Verifica-se que a firma de auditoria ganhadora é a mesma firma de auditoria do exercício 

anterior. É uma das Big Four e tem registro na CVM há 31 anos.  

A companhia contratante é uma instituição financeira e, para a disputa em referência, 

chama atenção a participação de três empresas Big Four, o que pode ter contribuído para a 

distância do valor previsto da regressão e o valor efetivo do aviltamento. 

 A análise documental dos leilões que apresentam as extremidades, maiores resíduos da 

regressão, corroboram os resultados da regressão que as variáveis significativas no modelo são 

relevantes para definir o grau de variação entre o valor estimado e o valor ganhador do leilão. 

Que o nível de concorrência do leilão, a partir da quantidade de participantes e o tempo de 

duração do leilão é determinante para diminuir o preço estimado da licitação. 

 

5.6 Análise Regressão Gerenciamento de Resultado e Aviltamento 
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 A condução dos testes partiu da implementação do modelo para estimar os Accruals 

Discricionários (AD). O modelo KS foi o adotado nesta pesquisa por utilizar diretamente as 

contas patrimoniais para explicar a dimensão das acumulações totais. Diante das restrições de 

dados e observações, não foi utilizado modelo com utilização de variáveis instrumentais, como 

recomendado nas pesquisas de Martinez (2008).  

O teste de regressão foi implementado a partir do software STATA®, versão 14.0, para 

estimação do modelo foram utilizados amostra de setenta e duas companhias e a tabela 10 

apresenta as variáveis e as estatísticas geradas pelo modelo da regressão. 

 

Tabela 10: Análise de regressão MQO accruals 

Variáveis  Coef.  t 

𝛿1𝑅𝑒𝑐𝑖𝑡 0,284 2,05** 

𝛿2𝐷𝑒𝑠𝑝𝑖𝑡 0,070 2,54** 

𝛿3𝐴𝑡.𝐼𝑚𝑜𝑏𝑖𝑡 -0,274 -0,38 

_cons -0,154 -3,73*** 

F    3,12**  

R²   0,12 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021.  

Nota: ***, ** e * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

 Os resultados foram significativos a 5% para as variáveis que melhor representam a 

formação dos Accruals Totais (AT) das companhias estatais, influenciados positivamente pelas 

receitas e despesas operacionais. Mas, não foi constatada significância estatística na variável 

envolvendo o ativo imobilizado.  

A estatística F se demonstra significativa a 5% e os resultados e sinais estão condizentes 

com os encontrados na pesquisa de Martinez (2008).  

A estimação do modelo accruals totais é necessária para encontrar o accruals 

discricionários (AD), proxy usada para descrever o gerenciamento de resultado. O AD foi 

estimado pelo erro, através da diferença entre o valor do AT e o valor estimado a partir dos 

coeficientes da regressão implementada. Assim, o erro encontrado na regressão é o componente 

que será utilizado para AD de cada companhia. 

 A partir do AD estimado, foram implementados os testes para responder aos objetivos 

da pesquisa e hipótese de que o aviltamento dos honorários dos auditores independentes 

ocasiona efeitos na qualidade da auditoria independente, medida a partir da qualidade da 

informação contábil dessas companhias, utilizando a proxy gerenciamento de resultado.  
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Para isso, foi implementada a regressão MQO qualidade da auditoria, definida a partir 

da variável dependente AD (gerenciamento de resultado) e como variável resposta o 

aviltamento dos honorários. Foram incluídas ainda variáveis de controle ao modelo, 

relacionadas às condições da auditoria independente destas demonstrações contábeis, assim 

definida. 

 

𝐴𝐷 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑣𝑖𝑙𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑃𝑟
 + 𝛽2𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦

 +  𝛽3𝐵𝑖𝑔 𝐹𝑜𝑢𝑟
+  𝛽4𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐶𝑉𝑀

+  𝛽5𝑃𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟

+  𝛽5𝐸𝑛𝑓𝑎𝑠𝑒
+ 휀 

 

𝐴𝐷 =  𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑣𝑖𝑙𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐿𝑖𝑛𝑖𝑐
 +  𝛽2𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦

 +  𝛽3𝐵𝑖𝑔 𝐹𝑜𝑢𝑟
+  𝛽4𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐶𝑉𝑀

+  𝛽5𝑃𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟

+  𝛽5𝐸𝑛𝑓𝑎𝑠𝑒
+ 휀 

  

Tais variáveis foram utilizadas a fim de capturar o efeito que ocasionam nas práticas de 

gerenciamento de resultados. A tabela 11 apresenta os resultados da matriz de correlação, 

exceto para as variáveis dummy. 

 

Tabela 11: Análise de correlação entre as variáveis do modelo 

  

Accruals 

Discricionários 

Aviltamento 

(P_r) 

Aviltamento 

(P_Lini) 

Audit 

Delay 

Registro 

CVM 

Accruals Discricionários 1,00         

Aviltamento (P_r) -0,14 1,00       

Aviltamento (P_Lini) -0,09 0,77*** 1,00     

Audit Delay 0,04 -0,10 -0,12 1,00   

Registro CVM 0,04  -0,35***  -0,48*** -0,01 1,00 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: ***, ** e * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente 

 

A tabela 11 demonstra que a variável Accruals Discricionários não está correlacionada 

de maneira significativa com as demais variáveis (aviltamento, Audit Delay e o tempo de 

registro na CVM). Isso pode ser um sinal de que não é possível encontrar um resultado 

expressivo no modelo da regressão, como era esperado. O resultado da regressão MQO está 

disposto na tabela 12: 
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Tabela 12: Análise de regressão MQO efeito (Aviltamento x Accruals) 

Variáveis 
Aviltamento (P_r) Aviltamento (P_Lini) 

 Coef.  t  Coef.  t 

Aviltamento (P_r) -0,08 -1,06     

Aviltamento (P_Lini)     -0,06 -0,63 

Audit Delay 0,00 0,2 0,00 0,2 

Big Four 0,02 0,22 0,03 0,3 

Registro CVM 0,00 -0,19 0,00 -0,19 

Parecer 0,02 0,53 0,02 0,50 

Ênfase -0,01 -0,31 -0,01 -0,24 

 _cons 0,20 2,63** 0,19 2,11** 

F   0,93   0,98 

R²   0,03   0,02 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021.    

Nota: ***, ** e * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

 O resultado da regressão, para às variáveis independentes que expressão o aviltamento, 

não apresentaram significância estatística. Com relação às variáveis de controle, envolvendo 

determinantes da auditoria independente realizada nas demonstrações contábeis das estatais 

também não se verifica significância estatística.  

 A fim de complementar os testes realizados para avaliar o efeito do aviltamento na 

qualidade da auditoria independente, foram calculados testes de hipótese para diferença de 

média.  

Agruparam-se os dados dummy 1, para aviltamento perverso, no qual a variação dos 

honorários dos auditores no leilão foi acima de 68% (mediana encontrada na análise descritiva 

dos dados). Esse percentil foi utilizado para estimar a QR (Tabela 6). E foi considerado 0 para 

aviltamento menor que 68%.  

Calculou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney. O teste de hipótese para 

diferença de média implementado relaxa o pressuposto da normalidade dos dados e a igualdade 

de observações entre os dois agrupamentos (ALMEIDA; ALMEIDA, 2009). Na tabela 13, 

demonstra-se a análise descritiva do teste Mann-Whitney. 

 

Tabela 13: Estatística descritiva do teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

Dummy Variável Obs. Média Mediana Desv. Pad. 

Grupo 1 AD_Aviltamento perverso 36 0,140 0,102 0,133 

Grupo 0 AD_Aviltamento < 0.68 36 0,181 0,132 0,172 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: ***, ** e * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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O teste de Mann-Whitney busca verificar se as amostras dos dois grupos são 

estatisticamente diferentes. Nesse caso, o teste parte da hipótese nula de que a média das 

amostras são iguais.  

Adicionalmente, verificou-se se a diferença do Grupo 1 (Accruals discricionários que 

pertencem a amostra considerada com aviltamento perverso cujos valores de variação estão 

acima da mediana 68%) são estatisticamente maiores que o Grupo 0 (Accruals discricionários 

da amostra com aviltamento abaixo da mediana 68%).  

A condição testada parte da hipótese 2 desta pesquisa de que o aviltamento dos 

honorários da auditoria independente teria efeito na qualidade da auditoria independente, 

medida por meio do gerenciamento de resultado das demonstrações contábeis das companhias 

estatais. Os resultados do teste não-paramétrico estão demonstrados na tabela 14: 

 

Tabela 14: Testes não-paramétricos de Mann-Whitney 

Especificação do teste H0 Mann-Whitney Hipótese H0 

AD_Aviltamento perverso = AD_Aviltamento < 0.68     0,980  Falha em rejeitar 

AD_Aviltamento perverso > AD_Aviltamento < 0.68     0,567  Falha em rejeitar 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: ***, ** e * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

 Com o resultado obtido com o teste não-paramétrico Mann-Whitney, não se têm 

evidências com significância estatística, de que o grau de gerenciamento de resultado (Accruals 

Discricionários) das estatais é estatisticamente diferente entre as condições de aviltamento dos 

honorários de auditoria independente. 

 Assim, os resultados obtidos nos testes realizados mediante regressão linear, teste de 

correlação e testes para diferença de médias, rejeitam a hipótese desta pesquisa que a Maldição 

do Vencedor ocasiona perda na qualidade da auditoria, quando analisada sob o viés do 

gerenciamento de resultado.  

De acordo com a amostra analisada, os resultados indicam que mesmo ocorrendo o 

aviltamento dos seus honorários, os auditores independentes não diferenciam seus 

procedimentos acerca do gerenciamento de resultado dessas companhias analisadas.  

Os resultados se encontram em consonância aos estudos já realizados 

internacionalmente quando investigaram se o lawbolling afetaria a qualidade dos serviços de 

auditoria iniciais. Essas pesquisas não identificaram associação significativa que a redução dos 

honorários de auditoria levaria o auditor a diminuir seus esforços e consequente qualidade de 

auditoria. 
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5.7 Análise Adicional: Modelo sem a Constante (Gerenciamento de Resultado x 

Aviltamento) 

 

Na exploração dos resultados da pesquisa, um dos testes realizados foi trabalhar com a 

relação entre a variável dependente, a variável de aviltamento e as variáveis de controle, sem a 

presença da constante na expressão. É importante destacar que existe controvérsia sobre a 

possibilidade de retirada da constante em modelos MQO.  

Brooks (2002) considera que a presença da constante é necessária para que o coeficiente 

angular seria enviesado, além de tornar os valores dos coeficientes de correlação sem sentido. 

No entanto, Gelman e Hill (2007) mostram um exemplo onde a ausência do termo constante 

pode ser mais interessante.  

Uma pesquisa pelos sites de discussão na área de estatística revelou que o assunto ainda 

não está pacificado. Em razão disso, apesar de se ter realizado o cálculo do modelo sem a 

constante, optou-se por considerar os resultados de maneira conservadora, em separado, para 

evitar o questionamento dos valores obtidos até então. Entretanto, é inegável que essa é uma 

discussão promissora.  

A luz do exposto anteriormente, a tabela 15 apresenta os resultados do modelo MQO, 

sem a presença da constante. É possível observar que as variáveis Aviltamento (P_Lini) e Audit 

Delay, que mede a distância da data do parecer em relação a data base das demonstrações 

contábeis, são significativas. 

 

Tabela 15: Análise de regressão MQO (accruals x aviltamento) sem a constante 

Variáveis 
Aviltamento (P_r) Aviltamento (P_Lini) 

 Coef.  t  Coef.  t 

Aviltamento (P_r) 0,07 1,23     

Aviltamento (P_Lini)     0,10 1,77* 

Audit Delay 0,00 1,93* 0,00 1,57 

Big Four 0,02 0,18 0,03 0,33 

Registro CVM 0,00 0,97 0,00 0,95 

Parecer 0,02 0,43 0,02 0,35 

Ênfase 0,00 -0,07 -0,01 -0,12 

F   0,00***   0,00*** 

R²   0,49   0,50 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 

Nota: ***, ** e * significante a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 O presente estudo teve por objetivo verificar investigar o efeito da maldição do vencedor 

nas contratações públicas, modalidade leilão, da auditoria independente. Por meio da 

investigação dos fatores determinantes para o aviltamento dos honorários dos auditores 

independentes das companhias estatais em virtude do mecanismo de contratação em leilão e os 

efeitos na qualidade da auditoria independente.  

Para cumprir com tal objetivo, procedeu pesquisa descritiva, com abordagem 

quantitativa por meio de Regressão MQO e complementada pela Regressão Quantílica no 

percentil 0,68 e 0,70, que representa a mediana amostral para a variável aviltamento, devido à 

presença de outliers.  

A pesquisa documental foi realizada a partir das atas de pregões eletrônicos de 

contratações de auditoria independente do período de 2010 a 2020.  

Foram objeto de estudo quarenta e seis empresas estatais, totalizando setenta e três 

observações de contratações realizadas nesse período. Uma observação foi desconsiderada para 

os testes realizados por não ter obtido acesso às demonstrações contábeis e relatório do auditor 

independente, totalizando, assim, setenta e duas observações analisadas. 

 Os resultados obtidos por meio da regressão linear múltipla MQO apresentam boa 

qualidade de ajuste de dados na amostra analisada e apresentam três variáveis independentes 

significativas ao nível de 5%, sendo a quantidade de participantes fator determinante positivo 

para ocorrência do aviltamento em a cada participante aumenta em aproximadamente 4% a 

variação do preço estimado e o preço contratado em decorrência do leilão.  

Enquanto isso, o tempo de duração do leilão também apresentou resultado estatístico 

significativo, determinando positivamente o aviltamento, no qual a cada minuto a mais de 

duração do leilão aumenta em 0,2% a variação dos honorários.  

Os resultados obtidos se encontram em linha com a base teórica acerca da Teoria de 

Leilões, no qual o grau de competitividade é fator determinante para as variações de lances 

entre valor estimado e o lance ganhador indicando que quanto maior o número de participantes 

de um leilão, maior será a chance de acontecer a Maldição do Vencedor, conforme já relatado 

nos estudos de Vanzan e Avila (2008).  

A variável que captura o tempo de registro do auditor independente na CVM apresenta-

se estatisticamente significativa, e assim a experiência do auditor independente a cada ano de 

registro diminui o aviltamento dos honorários de auditoria em 0,8%, indicando, portanto, para 
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amostra analisada que a experiência do auditor independente diminui seu apetite a diminuir 

seus honorários e consequentemente a ocorrência da maldição do vencedor.  

Na mesma conjuntura, pode-se observar que a condição do porte da firma de auditoria 

Big Four não se apresentou estatisticamente significativa, tais achados no contexto de empresas 

estatais brasileiras contrariam os estudos já realizados no Brasil quanto aos determinantes de 

honorários de auditoria. Tais estudos relatam que tal condição afeta positivamente os honorários 

de auditoria no contexto de companhias abertas. Ressalva quanto a essa variável pode se dar ao 

fato da predominância dos leilões ocorrerem com a participação de empresas não Big Four, 

apenas 8% dos leilões foram arrematados por empresas de auditoria Big Four.  

Outrossim, as variáveis relacionadas ao rodízio de auditoria avaliadas sobre a ótica da 

participação do auditor anterior e a sua continuidade como auditor, ou seja, vencendo a disputa 

do leilão, não se identificaram significância estatística que possa evidenciar sua determinação 

no aviltamento dos honorários.  

Embora seja identificado para a amostra analisada 70% das contratações geradas a partir 

da realização do pregão eletrônico são de auditoria não recorrentes, ou seja, a ocorrência de 

rodízio de auditoria. O achado indica para o contexto da amostra analisada que, ocorrendo a 

Maldição do Vencedor, no leilão subsequente, o vencedor anterior não está disposto a continuar 

mantendo sua posição de aviltamento.     

Acresce-se a isso que a variável controle tamanho da companhia auditada não 

apresentou significância estatística, assim indicando para amostra analisada que os honorários 

dos auditores independente, para o contexto das companhias estatais, não são determinados pela 

avaliação de risco e volume de horas do auditor independente, contrariando as pesquisas 

existentes quanto aos determinantes dos honorários de auditoria para companhias de capital 

aberto.  

Os resultados encontrados no estudo respondem ao problema de pesquisa, uma vez 

observado que o procedimento de contratação mediante leilão provoca elevado nível de 

concorrência entre firmas de auditoria. Aumentando assim a variação entre o preço estimado e 

o efetivamente contratado, sobretudo para auditoria iniciais, ou seja, o auditor independente 

está disposto reduzir seus honorários para garantir a contratação inicial, sinalizando a 

expectativa de contratações futuras. 

Pode-se ainda citar que para a amostra analisada o contexto da auditoria independente 

das companhias estatais há uma predominância na renovação da firma de auditores a cada 

leilão, sinalizando que os eles não têm incentivos a competir por uma renovação contratual 

devido à ocorrência da Maldição do Vencedor. 
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Os achados desta pesquisa reforçam o efeito da maldição do vencedor na contratação 

dos auditores independentes por meio do pregão eletrônico, evidenciando que a decisão do 

participante do leilão é conflitante com os métodos racionais de precificação dos seus 

honorários adotados pelo mercado de auditoria no contexto das companhias de capital privado. 

O resultado ainda se encontra alinhado à pesquisa dos autores Ali e Lesage (2013), quando 

identificou a relação negativa dos honorários de auditoria com companhias de participação do 

governo. 

 Ainda em análise, os resultados da pesquisa demonstram que o mecanismo de 

contratação de auditoria independente via pregão eletrônico gera redução dos custos sob a ótica 

da administração pública, sendo indicador de economicidade.  

No entanto, a análise documental dos leilões que tiveram as maiores distâncias negativas 

da variável aviltamento entre o resultado efetivo do leilão e o valor previsto do modelo de 

regressão. Observa-se que as exigências de habilitação técnica dos participantes com maior 

especificidade e a existência de custos adicionais para deslocamento para participação 

presencial em reuniões de conselhos de administração e fiscal inibem a ocorrência do 

aviltamento e proporciona a participação de empresas com maior experiência.  

No que diz respeito aos testes quanto ao impacto da ocorrência do aviltamento em 

relação a qualidade da auditoria realizadas nessas companhias utilizando o gerenciamento de 

resultado como Proxy, a hipótese da pesquisa foi estatisticamente rejeitada para determinar 

causalidade e correlação entre a existência de aviltamento e o gerenciamento de resultado.  

Portanto, encontra-se em consonância aos estudos internacionais já realizados no 

contexto da existência de lowballing e qualidade da auditoria, nos quais não houve indicação 

de associação significativa o fato de reduzir honorários o auditor independente reduz seus 

esforços na realização da auditoria e assim diminuindo a qualidade da auditoria independente. 

Como análise adicional, foi estimado o modelo sem a constante, ressalvando tal 

procedimento, o modelo demonstra que a variável Aviltamento é estatisticamente significante, 

afetando positivamente para a prática de gerenciamento de resultado nas empresas estatais.  

Nesse contexto, tais evidências podem indicar que a auditoria independente não está 

sendo capaz de inibir os efeitos de decisões discricionárias na elaboração das demonstrações 

contábeis o que ocasiona impactos relevantes na qualidade da informação contábil destas 

companhias. Desta forma, as empresas estatais produzem informação contábil carregada de 

vieses discricionário, condizente com os estudos já produzidos (SCALZER; BEIRUTH; 

REINA, 2017; PARENTE, et al., 2020).  

Logo, levanta-se como consequência adicional o papel da auditoria independente nestas 

companhias, contraditório do que a literatura sinaliza o auditor independente não foi capaz de 
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mitigar a prática de gerenciamento de resultado nas estatais avaliadas neste estudo, para tanto 

na existência de gerenciamento de resultado a qualidade da auditoria está afetada 

(BRAUNBECK, 2010; DANTAS, 2012).   

Portanto, o resultado da pesquisa abre questionamento sobre a eficácia do modelo de 

contratação das empresas públicas para serviços técnicos de auditoria independente com único 

objetivo de reduzir custo e capaz de produzir resultados satisfatórios para administração pública 

e usuários da informação contábil dessas companhias.  

Utilizando o questionamento da pesquisa de Menezes, Silva e Linhares (2007), sobre o 

fato de as contratações públicas focarem a variável preço produzir, muitas vezes, resultados 

aquém do desejado pela administração pública, esta pesquisa abre caminho para discussões 

profissionais e regulatórias sobre a atividade de auditoria independente no âmbito das 

companhias públicas que utilizem o pregão eletrônico para selecionar seus auditores.  

Tal mecanismo gera competição entre os auditores exclusivamente de rebaixamento de 

honorários para auditoria iniciais. A Maldição do Vencedor não produz incentivo para 

continuidade do contrato pelo auditor e, assim, inibindo seu ceticismo profissional, fazendo-o 

descrer que seja capaz de inibir a existência de gerenciamento de resultado no contexto dessas 

companhias. 

Por fim, a limitação desta pesquisa diz respeito à quantidade de observações levantadas 

a partir das contratações realizadas no período dessas observações, devido ao processo de 

conveniência de dados pela ausência de centralização dessas informações. Recomenda-se para 

pesquisas posteriores a inclusão de estatais no âmbito estadual e municipal para maior 

abrangência amostral dos dados. 
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APÊNDICE 1:  

ESPECÍFICAÇÃO DA AMOSTRA 

Tabela A1.1: Composição da amostra 

Seq Companhia Estatal Auditada 
Data Base da 

Auditoria 
Firma de Auditoria Contratada 

1 Indústria De Material Bélico Do Brasil - Imbel 31/12/2019 Staff Auditoria E Assessoria 

2 Indústria De Material Bélico Do Brasil - Imbel 31/12/2018 Tbrt - Itikawa Auditores Independentes 

3 
Agência Brasileira Gestora De Fundos 

Garantidores E Garantias S/A - Abgf 
31/12/2019 Bdo Rcs Auditores Independentes 

4 
Agência Brasileira Gestora De Fundos 

Garantidores E Garantias S/A - Abgf 
31/12/2018 

Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

5 Financiadora De Estudos E Projetos - Finep 31/12/2016 Uhy Auditores Associados 

6 Financiadora De Estudos E Projetos - Finep 31/12/2013 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

7 
Empresa Brasileira De Administração De 

Petróleo E Gás Natural - Ppsa 
31/12/2019 

Mcs Markup Auditores Independentes 

S/S, 

8 
Empresa Brasileira De Administração De 

Petróleo E Gás Natural - Ppsa 
31/12/2018 

Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

9 Banco Do Nordeste Do Brasil S/A - Bnb 31/12/2017 
Ernst & Young Auditores Independentes 

S/S 

10 Banco Do Nordeste Do Brasil S/A - Bnb 31/12/2012 
Ernst & Young Auditores Independentes 

S/S 

11 
Amazônia Azul Tecnologias De Defesa S/A - 

Amazul 
31/12/2016 Audimec - Auditores Independentes S/S 

12 
Amazônia Azul Tecnologias De Defesa S/A - 

Amazul 
31/12/2015 Audimec - Auditores Independentes S/S 

13 
Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico 

E Social - Bndes 
31/12/2017 Kpmg Auditores Independentes 

14 Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras 31/12/2019 Pwc Auditores Independentes 

15 
Centro Nacional De Tecnologia Eletrônica 

Avançada S/A - Ceitec 
31/12/2019 Lg Santos Auditores E Associados S/S 
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16 Companhia Brasileira De Trens Urbanos - Cbtu 31/12/2018 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

17 
Companhia Das Docas Do Estado Da Bahia - 

Codeba 
31/12/2019 Emerson Auditores E Consultores S/S 

18 
Companhia De Desenvolvimento Dos Vales Do 

São Francisco E Do Parnaíba - Codevasf 
31/12/2018 Aguiar Feres Auditores Independentes S/S 

19 
Companhia De Entrepostos E Armazéns Gerais 

De São Paulo - Ceagesp 
31/12/2016 Taticca Auditores Independentes S/S 

20 
Companhia De Pesquisa De Recursos Minerais - 

Cprm 
31/12/2020 Senior Auditores Independentes S/S 

21 Casa Da Moeda Do Brasil - Cmb 31/12/2019 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

22 
Companhia Docas Do Estado De São Paulo - 

Codesp 
31/12/2018 Aguiar Feres Auditores Independentes S/S 

23 Companhia Docas Do Pará - Cdp 31/12/2020 Audilink & Cia. Auditores 

24 Companhia Docas Do Pará - Cdp 31/12/2014 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

25 Companhia Docas Do Pará - Cdp 31/12/2019 Aguiar Feres Auditores Independentes S/S 

26 Companhia Docas Do Rio De Janeiro - Cdrj 31/12/2018 Staff Auditoria E Assessoria 

27 Companhia Docas Do Rio De Janeiro - Cdrj 31/12/2017 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

28 
Companhia Docas Do Rio Grande Do Norte - 

Codern 
31/12/2019 Staff Auditoria E Assessoria 

29 
Companhia Docas Do Rio Grande Do Norte - 

Codern 
31/12/2020 Audimec - Auditores Independentes S/S 

30 Companhia Nacional De Abastecimento - Conab 31/12/2020 Taticca Auditores Independentes S.S 

31 Companhia Nacional De Abastecimento - Conab 31/12/2019 Aguiar Feres Auditores Independentes S/S 

32 Empresa Brasil De Comunicação - Ebc 31/12/2017 Aguiar Feres Auditores Independentes S/S 

33 Empresa Brasil De Comunicação - Ebc 31/12/2016 Control Auditoria E Contabilidade Epp 

34 
Empresa Brasileira De Hemoderivados - 

Hemobrás 
31/12/2019 Audimec - Auditores Independentes S/S 
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35 
Empresa Brasileira De Hemoderivados - 

Hemobrás 
31/12/2018 Audimec - Auditores Independentes S/S 

36 
Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária - 

Embrapa 
31/12/2017 Audimec - Auditores Independentes S/S 

37 
Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária - 

Embrapa 
31/12/2016 Audimec - Auditores Independentes S/S 

38 
Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária - 

Embrapa 
31/12/2015 Audimec - Auditores Independentes S/S 

39 
Centrais De Abastecimento De Minas Gerais S/A 

- Ceasaminas 
31/12/2018 Audimec - Auditores Independentes S/S 

40 
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares - 

Ebserh 
31/12/2020 Audilink & Cia. Auditores 

41 
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares - 

Ebserh 
31/12/2018 

Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

42 Companhia Docas Do Espírito Santo - Codesa 31/12/2018 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

43 Banco Do Brasil S/A - Bb 31/12/2019 Deloitte Touche Tohmatsu 

44 
Empresa Brasileira De Infraestrutura 

Aeroportuária - Infraero 
31/12/2017 

Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

45 
Empresa Brasileira De Infraestrutura 

Aeroportuária - Infraero 
31/12/2018 Bdo Rcs Auditores Independentes 

46 Caixa Econômica Federal - Caixa 31/12/2010 Pwc Auditores Independentes 

47 
Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos - 

Ect 
31/12/2015 Consult Auditores Independentes 

48 Empresa De Pesquisa Energética - Epe 31/12/2020 Berkan Auditores Independentes S/S 

49 Empresa De Pesquisa Energética - Epe 31/12/2015 Aguiar Feres Auditores Independentes S/S 

50 Empresa De Planejamento E Logística S/A - Epl 31/12/2020 Taticca Auditores Independentes S.S. 

51 Empresa De Planejamento E Logística S/A - Epl 31/12/2017 Aguiar Feres Auditores Independentes S/S 

52 Empresa De Planejamento E Logística S/A - Epl 31/12/2015 Aguiar Feres Auditores Independentes S/S 

53 Empresa De Planejamento E Logística S/A - Epl 31/12/2014 Aguiar Feres Auditores Independentes S/S 
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54 Empresa De Planejamento E Logística S/A - Epl 31/12/2013 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

55 
Empresa De Tecnologia E Informações Da 

Previdência Social - Dataprev 
31/12/2010 

Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

56 
Empresa De Tecnologia E Informações Da 

Previdência Social - Dataprev 
31/12/2012 

Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

57 
Empresa De Tecnologia E Informações Da 

Previdência Social - Dataprev 
31/12/2014 

Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

58 
Empresa De Tecnologia E Informações Da 

Previdência Social - Dataprev 
31/12/2018 Aguiar Feres Auditores Independentes S/S 

59 
Empresa Gerencial De Projetos Navais - 

Emgepron 
31/12/2020 Audimec - Auditores Independentes S/S 

60 
Empresa Gerencial De Projetos Navais - 

Emgepron 
31/12/2017 Senior Auditores Independentes S/S 

61 
Empresa Gerencial De Projetos Navais - 

Emgepron 
31/12/2016 Audimec - Auditores Independentes S/S 

62 
Empresa Gerencial De Projetos Navais - 

Emgepron 
31/12/2015 

Contability Assessoria Contabil E 

Tributaria S/C Ltda 

63 Empresa Gestora De Ativos - Emgea 31/12/2018 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

64 Indústrias Nucleares Do Brasil S/A - Inb 31/12/2020 
Mazars Auditores Independentes - 

Sociedade Simples 

65 Indústrias Nucleares Do Brasil S/A - Inb 31/12/2018 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

66 
Serviço Federal De Processamento De Dados - 

Serpro 
31/12/2017 Audimec - Auditores Independentes S/S 

67 Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebras 31/12/2019 Consult Auditores Independentes 

68 Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebras 31/12/2018 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

69 Valec - Engenharia, Construções E Ferrovias S/A 31/12/2017 Taticca Auditores Independentes S.S. 

70 Valec - Engenharia, Construções E Ferrovias S/A 31/12/2012 Staff Auditores E Consultores S/S 
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71 Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - Nuclep 31/12/2017 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

72 Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - Nuclep 31/12/2018 Aguiar Feres Auditores Independentes S/S 

73 Hospital De Clínicas De Porto Alegre - Hcpa 31/12/2019 
Grupo Maciel - Russell Bedford Brasil 

Auditores Independentes S/S 

Fonte: Dados próprios da pesquisa, 2021. 


