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Resumo 

A literatura que investiga os determinantes dos honorários pagos a título de auditoria externa é 

escassa no que diz respeito ao universo das empresas portuguesas.  

Esta dissertação tem como objetivo investigar o impacto das medidas de governo das socieda-

des nos honorários de auditoria suportados pelas empresas portuguesas. Mais precisamente, o 

governo das sociedades será medido através de características do conselho de administração e 

do conselho fiscal, como a sua dimensão, independência, se os administradores são ao mesmo 

tempo acionistas das empresas, se o CEO é, simultaneamente, presidente do conselho de ad-

ministração e o número de reuniões. 

Para tal, vamos recorrer ao método de estimação Ordinary Least Squares (OLS) e, seguidamente, 

ao método Empirical Generalized Least Squares (EGLS), utilizando dados de empresas cotadas na 

Euronext Lisbon, entre os anos 2010 e 2018. 

Os resultados desta dissertação suportam duas teorias distintas apresentadas na literatura exis -

tente. Por um lado, a relação positiva encontrada entre os honorários de auditoria externa e a 

independência do conselho fiscal, a dualidade do CEO e a titularidade do conselho de admi-

nistração, suporta a teoria de que um governo de sociedades mais eficaz procura uma auditoria 

de melhor qualidade e, portanto, mais cara. Por outro lado, a existência de uma relação negati-

va entre os honorários de auditoria e a independência do conselho de administração e o núme-

ro de reuniões do conselho fiscal, conduz-nos à teoria baseada no risco, sugerindo que um 

melhor governo das sociedades reduz o risco percecionado pelo auditor externo e, consequen-

temente, os honorários da auditoria. 

As conclusões acima descritas revelam-se importantes para as empresas auditadas na medida 

em que podem harmonizar as suas medidas de governo da sociedade com os honorários que 

esperam pagar a título de auditoria externa, mas também para as empresas de auditoria no 

momento da definição dos honorários a cobrar.    

 

Palavras-Chave: governo das sociedades; honorários de auditoria; conselho de administração; 
conselho fiscal. 
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Abstract 

The literature that investigates the determinants of external audit fees is scarce with regard to 

the universe of Portuguese companies. 

This dissertation aims to investigate the impact of corporate governance on audit fees sup-

ported by Portuguese companies. More precisely, corporate governance will be measured by 

characteristics of the board of directors and the audit committee such as their size, independ-

ence, whether directors are also shareholders, whether the CEO is simultaneously chairman of  

the board of directors and the number of meetings. 

To undertake such endeavor, we will use the Ordinary Least Squares (OLS) estimation meth-

od and then the Empirical Generalized Least Squares (EGLS) method, using data from com-

panies listed on Euronext Lisbon from 2010 until 2018. 

Our results support two distinct theories presented in the previous literature. On the one 

hand, the positive relationship found between external audit fees and the independence of the 

audit committee, the duality of the CEO and the ownership of the board of directors, sup-

ports the theory that a more effective corporate governance searches for better audit quality, 

which is therefore more expensive. On the other hand, the existence of a negative relationship 

between audit fees and the independence of the board of directors and the number of meet-

ings of the audit committee leads us to the risk-based theory, suggesting that better corporate 

governance reduces risk perceived by the external auditor and, consequently, the audit fees. 

The conclusions described above are important for the audited companies in that they can 

harmonize their corporate governance measures with the fees they expect to pay as an external 

audit, but also for the audit companies when defining fees to be charged. 

 

Keywords: corporate governance; audit fees; board of directors; audit committee. 
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1. Introdução 

A presente dissertação tem como objetivo explicar, tendo em conta a realidade portuguesa, em 

que medida o governo das sociedades tem impacto nos honorários de auditoria. O governo 

das sociedades é definido pelos autores Watts e Zimmerman (1983) como o conjunto de me-

canismos, procedimentos, normas e outras atividades que controlam os conflitos de interesse 

e que podem ocorrer quando as partes contratadas procuram resultados diferentes dos procu-

rados pela empresa. 

Segundo a teoria financeira da agência (Jensen e Meckling, 1976), o facto de existirem investi-

dores (os “principais”) que fornecem capital às empresas e os mesmos delegarem algumas 

decisões relativas a produção, investimento e financiamento para outros membros da empresa  

(os “agentes”), pode gerar conflitos e dar lugar a custos de agência. 

Uma das hipóteses apresentadas pelos mesmos autores é o conflito entre os acionistas e a ges-

tão de topo. Se, por um lado, um acionista se foca no seu investimento e perspetiva resultados  

sustentáveis, por outro, os gestores, principalmente quando são remunerados em função do 

seu desempenho, tendem a orientar as suas decisões com vista a alcançar resultados financei-

ros no curto prazo em detrimento do valor da empresa no longo prazo. 

Neste sentido, a auditoria surge como um dos mecanismos que as empresas utilizam para con-

trolar os possíveis custos de agência (Marianne Ojo, 2009), na medida em que esta desempe-

nha um papel importante para aumentar a confiança e a confiabilidade sobre os relatórios fi-

nanceiros das empresas (HosseinniaKani, 2014), garantindo que as demonstrações financeiras 

das mesmas apresentam uma imagem verdadeira e apropriada, diminuindo o risco de alguma 

das partes contratadas estar a tomar decisões no sentido de se favorecer a si própria.  

Simunic (1980) foi um autor pioneiro no estudo dos determinantes dos honorários de audito-

ria, pelo que a presente dissertação terá em consideração o seu estudo como “base” para o 

modelo apresentando. Serão incluídas variáveis relacionadas com a empresa, tais como a di-

mensão, o grau de complexidade e o grau de risco da empresa a ser auditada, que o autor 

afirmou terem um impacto significativo nos custos de auditoria. 

Não obstante, também a revisão da literatura sobre os fatores que influenciam os audit fees 

realizada pelo autor Xin Ye (2020) e os artigos de Carcello et al. (2002) e Griffin et al. (2008) 

são uma referência para a realização desta dissertação, na medida em que estudam a relação 

entre a corporate governance, medida através de variáveis relacionadas com o conselho de adminis-

tração e com o conselho fiscal, e os honorários de auditoria, objetivo da presente dissertação. 

Contudo, as conclusões que os dois últimos autores alcançam são suportadas por duas teorias  
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distintas, sendo que, os primeiros apontam para uma relação positiva entre audit fees e corporate 

governance, enquanto os segundos apontam para uma relação negativa. 

Para reforçar a literatura existente acerca deste tema, a presente dissertação propõe a estima-

ção, através dos métodos Ordinary Least Squares (OLS) e Empirical Generalized Least Squares 

(EGLS), de uma regressão linear, que tem como variável dependente os honorários de audito-

ria, e como variáveis independentes: variáveis de controlo que caracterizam a dimensão e a 

complexidade da empresa, o risco financeiro, o risco de auditoria e a qualidade do auditor, e 

variáveis que caracterizam o governo das sociedades relacionadas com o conselho de adminis -

tração e com o conselho fiscal. 

Este estudo incidirá sobre as empresas emitentes de valores mobiliários admitidos à negocia-

ção em mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal, para o período 2010 a 

2018. A opção pela escolha desta amostra consiste na necessidade de retirar informação dos 

Relatórios de Gestão e Contas e do Governo da Sociedade das respetivas empresas para a 

constituição das variáveis relacionadas com os conselhos de administração e fiscal, bem como 

obter informação sobre os honorários pagos ao auditor externo. Em Portugal, apenas existe 

obrigatoriedade de divulgar estes relatórios ao nível das empresas cotadas em bolsa.  

Assim, nesta dissertação é discutido se um governo das sociedades mais eficaz conduz a um 

aumento ou uma diminuição dos custos de auditoria, de forma a suportar uma das duas con-

clusões obtidas em estudos anteriores. 

Ao nível de contributos adicionais, este estudo diferencia-se dos restantes pela sua amostra: 

empresas cotadas na Euronext Lisbon. Há poucos estudos de referência, nesta área, que se fo-

cam no mercado português e, principalmente, estudos recentes, em que o período da amostra 

contemple o ano 2018. Para além do referido, esta dissertação tem em conta variáveis relacio-

nadas com o conselho fiscal como medida da eficácia do governo das sociedades, variáveis 

estas, que estão poucas vezes presentes em estudos publicados anteriormente. 

Os resultados desta dissertação suportam as duas teorias apresentadas na literatura existente. 

Por um lado, não rejeitamos a hipótese de existir uma relação positiva entre os honorários de 

auditoria e a independência do conselho fiscal, à semelhança dos resultados apresentados pe-

los autores Mitra et al. (2007) e Farooq et al. (2018), e entre os honorários de auditoria e a 

percentagem de ações detidas pelo conselho de administração, tal como Griffin et al. (2008). 

Não obstante, obtivemos ainda uma relação negativa entre os honorários de auditoria a duali-

dade do CEO, hipótese apresentada e confirmada pelos autores Desender et al. (2009) e 

Zaman (2011). Estes resultados suportam a teoria baseada na procura de uma auditoria de 

qualidade, i.e., a expectativa de que uma corporate governance mais eficaz conduz a honorários de 
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auditoria mais elevados devido aos padrões de qualidade que a administração quer garantir no 

processo de auditoria, a pensar na confiança que transmite sobre os seus relatórios financeiros  

ao mercado e aos potenciais investidores.  

Por outro lado, rejeitamos a hipótese de existir uma relação positiva entre os honorários de 

auditoria e o número de reuniões do conselho fiscal ou a independência do conselho de admi-

nistração, tal como Tsui et al. (2001), que concluíram pela existência de uma relação negativa e 

estatisticamente significativa entre os audit fees e a última variável apresentada. Estes resultados 

podem ser justificados à luz da teoria baseada no risco, ou seja, a relação negativa entre as 

variáveis conduz à possibilidade de o risco inerente de auditoria estar na essência da determi-

nação dos honorários, sugerindo que uma corporate governance mais eficaz reduz o risco perceci-

onado pelo auditor e faz com que o preço a pagar pela auditoria externa seja reduzido. 

Esta dissertação está organizada em 5 secções. Na secção 2 é apresentada uma revisão da lite-

ratura relevante sobre o tema. A metodologia é detalhada na secção 3, onde apresentamos, 

inicialmente, a amostra e a base de dados, de seguida a descrição das variáveis e, por fim, o 

modelo utilizado. Na secção 4 discutimos os resultados empíricos do modelo e, por fim, des-

tacamos as principais conclusões e algumas limitações do estudo na secção 5.     
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2. Revisão de Literatura 

Ao longo dos últimos anos temos assistido a uma reforma da legislação, a nível mundial, no 

sentido de tornar as empresas mais transparentes para o mercado e para os restantes agentes 

económicos, com o objetivo de combater a fraude.  

Esta crescente preocupação com a transparência das empresas foi impulsionada no final dos 

anos 90, nos EUA, como consequência de diversos escândalos financeiros como o da Enron 

Corporation ou o da WorldCom e foi neste sentido que, em 2000, a Securities and Exchange Commis-

sion’s (SEC) tomou a decisão de aprovar a sua regra final “Revision of the Commissioner's 

Auditor Independence Requirements”, entretanto modificada pela Lei Sarbanes Oxley de 2002 

(SOX) e que exige que as empresas cotadas em bolsa divulguem o valor e a natureza dos ho-

norários pagos aos seus auditores externos. 

Também em Portugal, segundo o artigo 66.º-A do Código das Sociedades Comerciais, existe a 

obrigatoriedade de que “As sociedades devem prestar informação, no anexo às contas: (…) 

Separadamente, sobre os honorários totais faturados durante o exercício financeiro pelo revi-

sor oficial de contas ou pela sociedade de revisores oficiais de contas relativamente à revisão 

legal das contas anuais (…)”.  

Os honorários de auditoria influenciam, não apenas a qualidade da auditoria, mas também o 

desenvolvimento das empresas de contabilidade e do setor de auditoria (Siheng Liu, 2017) e 

são definidos como a remuneração económica paga aos auditores que prestam serviços de 

auditoria, incluindo o custo total de auditoria medido através de todo o trabalho necessário 

para prestar estes serviços, a compensação do risco e o lucro.  

Simunic (1980) foi um dos autores pioneiros a estudar os determinantes dos honorários de 

auditoria e, numa época em que pouco se afirmava cientificamente sobre o tema, concluiu, no 

seu estudo, que o preço de uma auditoria externa varia significativamente com a dimensão, 

grau de complexidade e grau de risco da empresa a ser auditada, variáveis estas que são utiliza-

das como variáveis de controlo de qualquer estudo atual. 

De acordo com a ISA 200, o principal papel da auditoria é aumentar o nível de confiança que 

os stakeholders, i.e., todos aqueles que utilizam a informação financeira, têm nas demonstrações 

financeiras preparadas pela gestão. Este objetivo é alcançado através da emissão de uma opini-

ão por parte do auditor sobre se as demonstrações financeiras estão preparadas, em todos os 

seus aspetos materiais, de acordo com o framework de reporte financeiro aplicável, ou seja, se as 

demonstrações financeiras apresentam uma imagem verdadeira e apropriada da empresa tendo 

em conta o framework contabilístico aplicável. 
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Posto isto, a auditoria pode ter um papel fundamental  na resolução dos conflitos expostos 

pela teoria da agência, entre os acionistas (os “principais”) e a gestão (os “agentes”), em ter-

mos de informação assimétrica (Healy e Palepu, 2001), principalmente devido ao facto de um 

auditor ter que atuar sempre de forma independente, um requisito de ética da profissão.  

A independência do auditor é um dos fatores necessários para manter a qualidade dos relató-

rios financeiros e a confiança que os investidores podem ter nos mesmos (Dickins e Higgs, 

2005). Para além do referido, e de acordo com Watts e Zimmerman (1983), um auditor inde-

pendente em relação ao agente é importante para a administração, uma vez que permite a ob-

tenção de uma auditoria de maior qualidade.  

Neste sentido, o conflito de interesses entre a administração e os acionistas e os problemas de 

assimetria de informação podem ser mitigados pela procura de uma auditoria de maior quali-

dade (Jizi e Nehme, 2018). Alguma literatura existente, como a de Wiseman et al. (2012), men-

ciona que os auditores levam em consideração o tipo e a magnitude dos conflitos de agência 

quando definem o preço dos seus serviços, embora o façam de maneiras muito diferentes, 

tendo em conta o contexto social. 

No entanto, como será posteriormente exposto, os custos de agência também podem ser miti-

gados através do desempenho do papel de monitorização da gestão por parte do conselho de 

administração, ou seja, através de uma corporate governance apropriada e eficaz, impedindo o in-

centivo dos gestores para manipular qualquer tipo de informação, financeira ou não financeira 

(Ali et al., 2007). 

Na verdade, os autores Core, Holthausen e Larcker (1999) afirmaram que as empresas com 

estruturas de gestão mais fracas têm maiores custos de agência, ou seja, uma fraca corporate 

governance conduz a conflitos entre os acionistas e a gestão, uma vez que estes últimos têm ten-

dência a agir por interesse próprio e não consoante os objetivos da empresa. Assim, é necessá-

rio um maior controlo e supervisão para reduzir os custos de agência (Jensen, 2000). 

 

2.1. O Governo das sociedades e os Honorários de Auditoria 

A corporate governance também pode ser definida como o sistema sobre o qual as empresas são 

dirigidas e controladas, manifestado através da prestação de contas, por pessoas, acerca do 

negócio, bem como dos mecanismos que visam mitigar o problema da agência (Al-Aali et al., 

2014).      
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É provável que a corporate governance tenha impacto nos honorários de auditoria, uma vez que 

um governo da sociedade mais aprimorado implica que o ambiente de controlo seja mais efi-

caz (Hay et al., 2006). 

Contudo, a relação entre a corporate governance e os honorários pagos aos auditores externos tem 

sido estudada ao longo dos últimos anos por vários autores, mas os seus resultados apresen-

tam sentidos opostos, com diferentes justificações à luz da teoria económica. 

A literatura sugere que existem duas perspetivas diferentes para justificar o impacto do gover-

no das sociedades sobre os honorários pagos aos auditores externos: 

• A perspetiva baseada na procura sugere que uma melhor ou mais eficaz corporate gover-

nance conduz ao aumento dos fees de auditoria. Esta relação positiva verifica-se porque 

uma boa administração tem tendência a procurar uma auditoria de maior qualidade 

para garantir confiabilidade e veracidade nas suas demonstrações financeiras e, conse-

quentemente, está disposta a pagar mais pela qualidade dos auditores externos;    

• A perspetiva baseada no risco sugere uma relação negativa entre as duas variáveis, ex-

plicando que melhores práticas de corporate governance, refletem-se num menor risco 

percecionado pelo auditor externo, o que conduz os auditores a diminuir o âmbito do 

seu trabalho e, consequentemente, o custo da auditoria. 

No geral, os estudos mais antigos defendem que uma maior eficácia da corporate governance, me-

dida através de características do conselho de administração, conduz a um aumento dos fees 

pagos aos auditores externos, como é o caso de Beasley et al. (2001), Desender et al. (2009) e 

ainda Khalil, Magnan & Cohen (2008).  

A eficácia da corporate governance pode ser medida através de características do conselho de ad-

ministração, tal como Carcello et al. (2002) utilizou no seu estudo. O autor utilizou como vari-

áveis explicativas: a independência, a frequência de reuniões e a experiência do conselho de 

administração e concluiu que existe uma correlação positiva entre as mesmas e os honorários 

pagos aos auditores externos. 

Uma das justificações dos estudos que apontam para uma relação positiva entre os honorários  

de auditoria e as políticas de governo das sociedades, prende-se com a possibilidade de, peran-

te uma melhor governance, a equipa de auditoria externa se sentir mais pressionada para fazer 

um melhor trabalho, i.e., uma auditoria de maior qualidade, aumentando assim o preço dos 

seus serviços. 



 

7 
 

Um pouco mais inovador face à literatura existente, é complementar os mecanismos do go-

verno das sociedades com práticas relacionadas com o conselho fiscal, devido à sua função de 

supervisão, tal como apresenta o estudo de Abbott et al. (2003). 

Também Griffin et al. (2008) utilizaram variáveis relacionadas com os conselhos de adminis-

tração e fiscal para medir a corporate governance. Os autores consideraram acrescentar valor à 

literatura existente ao conseguir criar e testar um framework que junta as duas relações de com-

pensação. Da perspetiva dos administradores e acionistas, concluíram que as empresas que 

refletem a necessidade de uma gestão mais forte ou que têm conselhos de administração ou 

fiscais mais independentes, pagam honorários mais elevados aos auditores, provavelmente 

para obter melhores resultados de governance (teoria baseada na procura). Contudo, eles tam-

bém concluíram que a necessidade de uma melhor ou mais eficaz governance e a existência de 

conselhos de administração e fiscais independentes estão negativamente relacionados com o 

risco de auditoria (teoria baseada no risco). 

Mais recentemente, Farooq et al. (2018), apresentou um estudo direcionado para os países em 

desenvolvimento e também dividiu a eficácia da corporate governance através de variáveis relacio-

nadas com o conselho de administração e com o conselho fiscal. Concluiu, tal como expecta-

va, que a eficácia da corporate governance, medida através da qualidade do conselho de adminis-

tração (com características como o seu tamanho, independência, a dualidade do CEO, inde-

pendência do presidente, número de reuniões e titularidade dos membros do conselho de ad-

ministração) conduz a uma maior qualidade da auditoria de forma a garantir a qualidade das 

demonstrações financeiras e, como tal, a um aumento dos honorários de auditoria. Pelo con-

trário, quando se refere a uma eficaz corporate governance medida através do conselho fiscal, con-

cluiu que um conselho fiscal forte e com qualidade, fornece confiabilidade às demonstrações 

financeiras, o que reduz o risco inerente de auditoria e possibilita um menor esforço por parte 

dos auditores externos, dando lugar a honorários mais baixos.  

Não obstante, existem outros estudos que apontam para uma relação negativa entre as variá-

veis em questão, como é o caso de Xingze Wu (2012) que estudou o impacto da corporate gover-

nance nos audit fees tendo por base um conjunto de empresas cotadas na Shanghai Stock Exchange 

ou Cohen e Hanno (2000) que concluíram que uma melhor corporate governance permite uma 

redução dos testes substantivos por parte da equipa de auditoria, na medida em que há um 

maior conforto no controlo interno da empresa e, como tal, implica um menor custo da audi-

toria. 

Posto isto, uma vez que o objetivo desta dissertação compreende a investigação do impacto 

dos dois principais mecanismos de corporate governance, i.e., a eficácia do conselho de adminis-
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tração e do conselho fiscal, nos honorários pagos aos auditores externos, passaremos ao de-

senvolvimento das respetivas hipóteses. 

 

2.1.1. Conselho de Administração  

Segundo Fama e Jensen (1983), o conselho de administração tem sido identificado como sen-

do parte importante dos mecanismos de corporate governance que podem resolver o problema da 

agência entre gestão de topo e acionistas.  

Nesta secção, iremos utilizar características do conselho de administração como proxy da efi-

cácia do governo das sociedades, para desenvolver parte das nossas hipóteses sobre o impacto 

dessas características nos honorários de auditoria.  

 

2.1.1.1. Tamanho do conselho de administração 

Estudos anteriores encontram, maioritariamente, dois cenários conclusivos: por um lado, uma 

relação positiva entre audit fees e o tamanho do conselho de administração, como é o caso de 

Bozec e Dia (2017) e, por outro lado, uma relação negativa entre as duas variáveis. 

A relação negativa entre o tamanho do conselho de administração e os honorários de auditoria 

é justificada através da perspetiva baseada no risco, conforme apresenta Ismail Adelopo (2012) 

no seu artigo. O autor concluiu que o tamanho do conselho de administração influencia posi-

tivamente a sua atividade e eficácia, diminuindo o risco inerente de auditoria e, consequente-

mente, os honorários pagos ao auditor externo. 

Tendo em conta a perspetiva da procura, Karim et al. (2015) sugerem que um conselho de 

administração classificado, i.e., grande e diversificado, procura uma maior monitorização de 

forma a ter maior confiança nos seus relatórios financeiros e, neste sentido, incorre em maio-

res custos de auditoria, verificando-se uma relação positiva entre as duas variáveis. 

Também Jizi e Nehme (2018) concluem que a sua população incorre em maiores custos de 

auditoria quando é caracterizada por um conselho de administração maior. Segundo os auto-

res, diretores que pertencem a conselhos de administração relativamente maiores, têm menor 

carga de trabalho e são tecnicamente mais diversificados, possuindo uma maior bagagem de 

conhecimento (Zahra e Pearce, 1989). Este facto, provavelmente aumentará a qualidade e a 

alocação de tempo a monitorizar a gestão. Para além de que, os conselhos de administração 

com maior tamanho têm melhor monitorização sobre o processo de reporte financeiro 

(Anderson et al., 2004), alcançado através da procura de maior qualidade de auditoria. 
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Assim, esta dissertação propõe testar a seguinte hipótese: 

H1.1.: Existe uma relação positiva entre o tamanho do conselho de administração e os hono-

rários de auditoria externa. 

 

2.1.1.2. Independência do conselho de administração 

A independência dos membros do conselho de administração é o seu principal dever de forma 

a monitorizar as decisões da gestão de topo, salvaguardando os interesses dos acionistas dos 

comportamentos oportunistas dos gestores (Farooq et al., 2018). 

Mais uma vez, tendo em conta a perspetiva da procura, administradores independentes estão 

dispostos a focar-se no seu papel de monitorização e procuram auditorias de maior qualidade. 

Neste sentido, a maioria dos estudos que surgiram até à data indicam que a independência do 

conselho de administração está positivamente relacionada com o preço da auditoria, como é o 

caso de Carcello et al. (2002), Griffin et al. (2008) e, mais recentemente, de Bozec e Dia (2017) 

e Jizi e Nehme (2018). 

Ao contrário do esperado, os autores Salehi et al. (2018) e Salehi e Soorestani (2019) não en-

contraram uma relação significativa entre a independência dos membros do conselho de ad-

ministração e os honorários de auditoria, contudo, os autores colocam a possibilidade de os 

seus resultados estarem relacionados com o contexto das empresas Iranianas.  

Por outro lado, consistente com a teoria do risco, Tsui et al. (2001) encontram evidência de 

que existe uma relação negativa entre a independência do conselho de administração e os ho-

norários de auditoria. Para os autores, um conselho de administração independente é mais 

eficaz na monitorização do seu processo de reporte financeiro, o que diminui o risco de con-

trolo e, consequentemente, os honorários de auditoria. Assim, o seu resultado é consistente 

com o cenário de que uma monitorização interna eficaz provavelmente reduzirá o risco ine-

rente de uma distorção materialmente relevante e proporcionará maior confiança nos resulta-

dos contabilísticos. Um conselho de administração independente cumpre também com a sua 

responsabilidade de governo da sociedade na preparação dos relatórios financeiros, o que re-

duz o scope do trabalho de auditoria e o seu custo. 

Neste sentido, será testada a seguinte hipótese ao longo desta dissertação: 

H1.2.: Existe uma relação positiva entre a independência dos membros do conselho de admi-

nistração e os honorários de auditoria externa. 
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2.1.1.3. Titularidade do conselho de administração 

A titularidade do conselho de administração é medida através da percentagem de ações da 

entidade detidas pelos membros do conselho de administração. 

Esta posse de ações traduz-se numa possível solução para o problema da teoria da agência 

entre os “principais” e os “agentes”, encorajando o conselho de administração a trabalhar na 

melhoria do desempenho da empresa, uma vez que a sua riqueza também está em jogo 

(Farooq et al., 2018).  

O autor Griffin et al. (2008) descobriu uma relação positiva entre os honorários de auditoria e 

a titularidade do conselho de administração, na medida em que, quanto maior a percentagem 

de ações detidas pelo conselho de administração, maior a probabilidade de os interesses dos 

administradores estarem alinhados com os dos acionistas, refletindo uma melhor governance. 

Esta teoria é baseada na perspetiva da procura, dado que, uma vez que a riqueza da empresa 

também pertence aos administradores, estes requerem uma auditoria de maior qualidade para 

que as demonstrações financeiras representem uma situação verdadeira e apropriada da em-

presa, incorrendo em custos de auditoria mais elevados. 

No entanto, as conclusões quanto à relação entre a titularidade do conselho de administração 

e os honorários de auditoria são exatamente opostas quando consideramos a teoria tendo por 

base a perspetiva do risco. Nesta perspetiva, dado o alinhamento entre acionistas e adminis-

tradores, o risco de auditoria diminui e, consequentemente, o custo dos seus serviços também. 

É baseado nesta perspetiva que O’Sullivan (2000) conclui que existe uma relação inversa entre 

as duas variáveis. 

Esta dissertação propõem o teste da seguinte hipótese: 

H1.3.: Existe uma relação positiva entre a titularidade do conselho de administração e os ho-

norários de auditoria externa. 

 

2.1.1.4. Papel duplo do CEO 

O papel duplo do CEO (Chief Executive Officer) significa que o CEO e o presidente do conselho 

de administração são a mesma pessoa. 

Segundo as boas práticas da corporate governance alinhadas com a teoria da agência, o CEO não 

deveria ser, ao mesmo tempo, presidente do conselho de administração.  De acordo com Fa-

ma e Jensen (1983) esta situação de papel duplo do CEO conduz a que não haja distinção 
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entre as decisões da gestão e da administração, originando custos de agência e comprometen-

do a independência do conselho de administração.  

No mesmo sentido da teoria apresentada anteriormente, autores como Desender et al. (2009) 

e Zaman (2011) concluem que a dualidade do CEO está negativamente associada aos honorá-

rios de auditoria. A dualidade do CEO diminui a eficiência do conselho de administração a 

nível do controlo e monitorização das suas funções. Tratando-se o relatório de auditoria como 

um instrumento de supervisão da gestão, existe um incentivo para limitar essa supervisão ex-

terna exercida pelos auditores, especialmente quando a sua opinião indica ineficiências ou irre-

gularidades no desempenho da gestão. Posto isto, os gestores podem impor limites à supervi-

são dos auditores, restringindo, por exemplo, o scope das suas auditorias. Assim, na presença de 

um CEO presidente do conselho de administração, é de esperar que os diretores não executi-

vos tenham uma influência reduzida na procura de uma auditoria intensiva, ou seja, a probabi-

lidade de solicitar uma auditoria externa é menor (O’Sullivan, 2000). 

Por outro lado, numa ótica de risco, estudos como o de Jizi e Nehme (2018) ou Farooq et al. 

(2018) apontam para uma relação positiva entre os honorários de auditoria e o papel duplo do 

CEO, na medida em que esta situação de dualidade aumenta o risco de auditoria externa e, 

consequentemente, o seu preço.  

A hipótese proposta por esta dissertação é a seguinte: 

H1.4.: Existe uma relação negativa entre o papel duplo do CEO e os honorários de auditoria 

externa. 

 

2.1.1.5. Diligência do conselho de administração 

A diligência do conselho de administração é definida como o número de reuniões que os ad-

ministradores realizam durante o ano e é sinal da eficácia da monitorização do conselho de 

administração (Farooq et al., 2018). 

Uma corporate governance de maior qualidade pode ser medida através da diligência do conselho 

de administração e está associada a custos de auditoria mais elevados, de acordo com Harris 

(2007). Segundo o autor, os conselhos que reúnem com mais frequência podem interagir com 

o conselho fiscal influenciando a atividade de auditoria e o seu âmbito durante os vários está-

gios da mesma. 

Na mesma linha de pensamento, e apresentando uma relação positiva entre as variáveis surge 

Carcello et al. (2002) que sugere que conselhos mais diligentes procuram proteger a sua repu-
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tação, evitar responsabilidades a nível legal e promover os interesses dos acionistas através da 

compra de serviços de auditoria com qualidade superior, i.e., a um preço mais elevado. 

Todavia, e como tem sido apresentado, o impacto do governo das sociedades nos honorários  

de auditoria apresenta resultados e conclusões distintas baseadas em teorias distintas e, como 

tal, outros autores encontraram uma relação negativa entre o número de reuniões do conselho 

de administração e os honorários, como por exemplo Adelopo, I. (2012). De acordo com o 

autor, um maior número de reuniões do conselho de administração traduz-se numa maior 

eficácia na função de monitorização e, como consequência, num custo mais baixo de audito-

ria. Para fortalecer os resultados obtidos, o autor defende que é pouco provável que o conse-

lho de administração exija uma auditoria de maior qualidade, através de uma maior cobertura 

da mesma, testes adicionais ou alteração do seu scope, uma vez que essas preocupações são 

delegadas para o conselho fiscal e resolvidas nas reuniões do mesmo.  

Face ao exposto, propõe-se testar a seguinte hipótese: 

H1.5.: Existe uma relação positiva entre a diligência do conselho de administração e os hono-

rários de auditoria externa. 

 

2.1.2. Conselho Fiscal  

Para além do conselho de administração, também o conselho fiscal tem sido identificado co-

mo crucial para garantir a independência e orientar o diretor executivo/administrador nas fun-

ções da empresa.  O conselho fiscal é considerado um dos principais mecanismos da corporate 

governance responsável pela supervisão do processo de divulgação dos relatórios financeiros (Al-

Aali et al., 2014).  

Posto isto, nesta secção, serão formuladas as restantes hipóteses do impacto da corporate gover-

nance nos honorários de auditoria, utilizando características do conselho fiscal para medir a 

eficácia do governo das sociedades.   

 

2.1.2.1. Tamanho do conselho fiscal 

O tamanho do conselho fiscal é também considerado uma medida da qualidade de auditoria, 

conforme afirmam os autores Jizi e Nehme (2018).  

Conselhos fiscais relativamente maiores são mais capazes de detetar erros da gestão ou dissua-

dir relatórios oportunistas da mesma, quando comparados com conselhos fiscais mais  peque-
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nos, ou seja, representam uma melhor governance, o que pode levar à procura de uma auditoria 

de maior qualidade (Kim et al., 2016). 

Em muitos artigos, o tamanho do conselho fiscal apresenta-se como um conceito conexo ao 

conceito de expertise, na medida em que conselhos fiscais maiores apresentam, à partida, uma 

base de conhecimento mais ampla (Karamanou e Vafeas, 2005). 

O tamanho do conselho fiscal pode influenciar os honorários pagos ao auditor externo de 

diversas formas, entre elas, através do controlo interno. Seguindo esta linha de pensamento, 

Zaman et al. (2011) afirmaram que um conselho fiscal maior tem maior probabilidade de me-

lhorar a qualidade do controlo interno, tornando o conselho fiscal mais eficaz no cumprimen-

to de sua função de supervisão e, consequentemente, mais disposto a pagar taxas de auditoria 

mais elevadas. 

Por outro lado, muitos artigos não conseguem encontram uma relação significativa entre o 

tamanho do conselho fiscal e os honorários de auditoria, como é o caso de Qasim et al. (2019) 

ou Jizi e Nehme (2018). 

Posto isto, esta dissertação propõe estudar a seguinte hipótese: 

H2.1.: Existe uma relação positiva entre o tamanho do conselho fiscal e os honorários de au-

ditoria externa. 

 

2.1.2.2. Independência do conselho fiscal 

Carcello et al. (2002) provaram que as empresas com conselho de administração e fiscal inde-

pendentes tornam os seus relatórios financeiros mais confiáveis, aumentam o valor da empre-

sa, e ainda garantem uma maior possibilidade de atingir os interesses dos acionistas. 

No mesmo sentido, a independência do conselho fiscal poderá reduzir os custos de agência, 

representando um governo da sociedade mais eficaz que, de acordo com a teoria da procura 

de uma auditoria de maior qualidade, incorre em custos mais elevados sobre o serviço de revi-

são legal de contas. 

Esta relação positiva entre a independência do conselho fiscal e os honorários pagos aos audi-

tores externos também foi obtida por Griffin et al. (2008), no entanto, o autor foi mais longe 

e, simultaneamente, comprovou a relação negativa entre a independência do conselho fiscal e 

o risco de auditoria, corroborando também a teoria baseada no risco. 

De acordo com a teoria do risco, um conselho fiscal mais forte poderá fornecer informação 

financeira mais confiável, o que reduz o risco inerente de auditoria, resultando num menor 
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esforço e trabalho por parte dos auditores e, consequentemente, em honorários mais baixos 

(Farooq et al., 2018). 

Nesta dissertação propõe-se testar a hipótese: 

H2.2.: Existe uma relação positiva entre a independência do conselho fiscal e os honorários 

de auditoria externa. 

2.1.2.3. Diligência do conselho fiscal 

A diligência do conselho fiscal é medida através da frequência de reuniões do mesmo ao longo 

do ano, à semelhança da definição apresentada na secção 2.1.1.5.. 

Vários estudos apontam para uma relação positiva entre a diligência do conselho fiscal e os 

honorários de auditoria, como por exemplo, Goodwin-Stewart e Kent (2006) ou, mais recen-

temente, Qasim et al. (2019), justificando os seus resultados com recurso à teoria baseada na 

procura. 

Uma das justificações para a relação positiva acima apresentada, reside no facto de os conse-

lhos fiscais mais diligentes exigirem auditorias de maior qualidade de forma a se protegerem de 

eventuais perdas financeiras ou de reputação (Zaman et al., 2011). 

No entanto, existem outras razões pelas quais um conselho fiscal mais diligente poderá incor-

rer em custos de auditoria externa mais elevados. De acordo Harris (2007), um conselho fiscal 

que reúne com mais frequência estará mais consciente e terá mais conhecimento dos assuntos 

contabilísticos, relatórios e eventuais problemas que surgem ao nível da auditoria interna. Esta 

maior envolvência do conselho fiscal conduz a um maior investimento em auditoria externa 

de forma a cumprir a sua função de supervisão mais eficazmente. No entanto, é de notar que 

o autor não conseguiu encontrar uma influência significativa entre as duas variáveis, o que não 

lhe permite retirar conclusões.  

Por fim, será testada a seguinte hipótese: 

H2.2.: Existe uma relação positiva entre a diligência do conselho fiscal e os honorários de 

auditoria externa. 
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3. Metodologia 

3.1. Amostra e Base de Dados 

Para testar as hipóteses desenvolvidas na secção anterior, iremos utilizar dados de empresas 

cotadas na Euronext Lisbon (Psi Geral), para o período 2010 a 2018.  

Conforme o artigo 245.º do Código dos Valores Mobiliários, bem como o artigo 8.º do regu-

lamento da CMVM n.º 5/2008, as entidades emitentes de valores mobiliários admitidos à ne-

gociação em mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal são obrigadas a di-

vulgar e manter à disposição do público durante, pelo menos, 10 anos, o relatório de gestão, as 

contas anuais e a certificação legal de contas. Dentro do relatório anual de gestão ou em anexo 

ao mesmo, obrigam-se ainda a divulgar um relatório detalhado sobre a estrutura e as práticas 

de governo societário, denominado Relatório de Governo da Sociedade. 

Neste sentido, e tal como já foi referido, a opção pela escolha da nossa amostra reside na ne-

cessidade de retirar informação dos Relatórios de Gestão e Contas e do Governo da Sociedade 

relativamente a variáveis relacionadas com os conselhos de administração e fiscal, bem como a 

própria variável que contempla os honorários individuais pagos pelas empresas a título de 

auditoria externa. Assim, dada a obrigatoriedade de publicação destes relatórios elegeram-se as  

empresas cotadas em bolsa para a constituição da amostra.  

Relativamente à base de dados utilizada, a informação financeira relacionada com a empresa, 

que serve de base para o conjunto das variáveis de controlo, foi extraída da base de dados Sa-

bi. Esta base de dados encontra-se disponível nos recursos eletrónicos dos Serviços de Docu-

mentação e Informação da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 

Os honorários de auditoria, bem como a restante informação relativa às variáveis de governo 

das sociedades foram recolhidos manualmente através do Relatório e Contas e do Relatório de 

Governo da Sociedade, disponíveis nos websites das entidades que constituem a amostra. 

No que concerne à construção da amostra, obtivemos, através da base de dados Sabi, uma 

amostra inicial de 58 empresas portuguesas, cotadas em bolsa, para o período definido. 

O primeiro critério de seleção foi excluir empresas do setor financeiro e desportivo, uma vez 

que estes setores se regem por regras e regulamentos específicos.  

Seguidamente, eliminámos as entidades emitentes de valores mobiliários admitidos à negocia-

ção na Euronext Access Lisbon e na Euronext Growth Lisbon uma vez que não estão vincu-

lados aos requisitos decorrentes da admissão à cotação e à negociação num mercado regula-

mentado, estando sujeitos a requisitos mais flexíveis. 
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Outro critério utilizado na constituição da amostra deriva da falta de informação verificada ao 

longo do processo de pesquisa dos relatórios, uma das principais limitações desta dissertação. 

Assim, excluímos da nossa amostra, como não podia deixar de acontecer, todas as empresas 

que não apresentavam Relatório e Contas ou Relatório de Governo da Sociedade disponíveis 

para os anos 2010 a 2018. 

Por fim, uma vez que estamos a trabalhar com dados em painel, eliminamos as empresas sem 

informação disponível para, pelo menos, 5 anos do total de 9 anos que o nosso período con-

templa.   

A Tabela 1 apresenta os critérios de construção da amostra final de 33 empresas a utilizar para 

a estimação do nosso modelo. 

Tabela 1 

Empresas excluídas Total

Amostra Inicial 58

Empresas pertencentes ao setor financeiro 2 56

Empresas pertencentes ao setor desportivo 4 52

Empresas admitidas na Euronext Growth Lisbon 1 51

Empresas admitidas na Euronext Access Lisbon 10 41

Empresas sem Relatório e Contas disponível 3 38

Empresas sem Relatório de Governo da Sociedade disponível 2 36

Empresas sem informação disponível para, pelo menos, 5 anos 3 33

Amostra Final 33

CONSTITUIÇÃO DA AMOSTRA

 

 

3.2. Variáveis 

3.2.1. Variável dependente 

A variável que o modelo pretende explicar são os honorários de auditoria externa, AU-

DITFEES, i.e., o montante pago pelas empresas a título de honorários individuais de auditoria 

externa. De acordo com a literatura existente acerca do tema, como Carcello et al. (2002), Fa-

rooq et al. (2018) ou Barroso et al. (2018), esta dissertação utiliza o logaritmo natural (ln) da 

variável para obter mais robustez, de forma a minimizar eventuais problemas de heterocedas-

ticidade. 

De notar que, para efeitos da presente dissertação, consideramos honorários de auditoria so-

mente o valor dos serviços de revisão legal de contas pago pela sociedade, excluindo assim 

outros serviços prestados pelo Revisor Oficial de Contas, como serviços de garantia e fiabili-

dade, serviços de consultoria fiscal, serviços de consultoria de gestão, entre outros. 
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3.2.2. Variáveis explicativas – variáveis de controlo 

As variáveis explicativas estão descritas na Tabela 2 (apresentada no final desta secção – 3.2. 

Variáveis) e dividem-se em duas categorias: variáveis de controlo e variáveis que medem carac-

terísticas do governo das sociedades.  

Estudos anteriores evidenciam que características como o tamanho, a complexidade da em-

presa, o risco de auditoria e a qualidade do auditor externo são determinantes significativos 

dos honorários de auditoria, pelo que integrar estas variáveis no nosso modelo permite que as  

variáveis explicativas expliquem o melhor possível a nossa variável dependente, proporcio-

nando uma maior qualidade do nosso modelo. 

Um dos determinantes fundamentais dos honorários de auditoria, e utilizado em praticamente 

todos os artigos publicados é a dimensão da empresa a ser auditada. De acordo com Simunic 

(1980), Harris (2007), Karim et al. (2015) e muitos outros autores, espera-se que exista uma 

relação positiva deste determinante com os honorários de auditoria. De um modo geral, as 

empresas maiores estão envolvidas num maior número de transações que necessariamente 

exigem mais horas de trabalho para que um auditor inspecione e concretize o seu trabalho 

(Desender et al., 2009). A dimensão da empresa é tipicamente medida pelo total do seu ativo, 

embora alguns estudos utilizem a receita, tal como O’Sullivan (2000). Na presente dissertação 

iremos integrar a dimensão da empresa no modelo de regressão linear através da variável SI-

ZE, utilizando para tal o logaritmo natural do total do ativo da empresa, de forma a melhorar 

o relacionamento linear com os honorários de auditoria, tal como defende Hay et al. (2006).  

Para medir o desempenho financeiro da empresa utilizar-se-á a variável ROA, Return on Assets, 

medida através do rácio entre o resultado líquido da empresa e o total do seu ativo. O desem-

penho financeiro da empresa é frequentemente considerado uma medida de risco, uma vez 

que reflete a exposição do auditor a perdas na hipótese do seu cliente não ser financeiramente 

viável (Simunic, 1980). Em geral, quanto pior for o desempenho financeiro da empresa, maior 

o risco para o auditor e maior o montante dos honorários de auditoria esperados, ou seja, a 

literatura existente (por exemplo, Hay et al., 2006; Goodwin-Stewart e Kent, 2006; e Farooq et 

al., 2018) prevê uma correlação negativa entre a variável ROA e a variável dependente do mo-

delo AUDITFEES.  

Outra medida considerada risco da empresa é o endividamento da mesma. De acordo com 

Zaman (2011), as empresas com maior alavancagem exigem uma supervisão mais cuidadosa 

para se protegerem dos riscos comerciais e financeiros e, neste sentido, a alavancagem estará 

positivamente relacionada com os honorários pagos ao auditor externo. Para além do referido, 

as empresas demasiado alavancadas também se encontram mais expostas a um eventual in-
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cumprimento das suas responsabilidades com os credores (Meira, M., 2018). Neste sentido, a 

variável a ser utilizada para controlar o risco financeiro é a variável LEV, que corresponde ao 

rácio entre o total do passivo e o total do ativo da empresa, tal como apresentam Jizi e Nehme 

(2018) no seu estudo. 

A complexidade da empresa a ser auditada também influencia os honorários de auditoria. Os 

investigadores normalmente esperam que, quanto mais complexo é o cliente, mais difícil e 

demorada é a auditoria e, consequentemente, mais elevado é o seu preço (Simunic, 1980). 

Existem várias opções para medir a complexidade da empresa, tendo-se optado, nesta disser-

tação, pelo número de subsidiárias incluídas no perímetro de consolidação da empresa, carac-

terística esta medida pela variável COMP, em linha com Xingze Wu (2012). Outras possibili-

dades exibidas em variados artigos compreendem a proporção dos ativos estrangeiros (For eign 

Assets), o número de segmentos do negócio (Carcello et al., 2002), o número de códigos da 

Classificação Industrial Padrão – SIC (Desender et al., 2009), entre outras.  

O risco inerente de auditoria, à semelhança de Simunic (1980), Carcello et al. (2002), Harris 

(2007) e Meira, M. (2018) será medido pelas variáveis INVINT (que corresponde ao total dos 

inventários a dividir pelo total do ativo) e RECINT (que corresponde ao total das contas a 

receber a dividir, mais uma vez, pelo total do ativo da empresa). De acordo com os autores 

Desender et al. (2009), as contas a receber e os inventários constituem categorias de risco cuja 

avaliação é complexa e requer uma inspeção mais aprofundada, incluindo observação física, 

etc., bem como um envolvimento relativamente mais forte por parte de auditores mais experi-

entes, que são mais bem pagos, o que origina, naturalmente, um preço mais elevado da audito-

ria. 

A última variável de controlo incluída no modelo de regressão linear é a variável BIG4 e é 

utilizada como proxy da qualidade da auditoria. Trata-se de uma variável dummy que captura se 

as empresas estão a trabalhar com uma das quatro grandes empresas de auditoria: Deloitte, 

PwC, KPMG e EY, e que toma o valor 1 se tal se verificar e 0 caso contrário. À semelhança 

da dimensão da empresa, esta variável é incluída em praticamente todos os estudos que espe-

ram demonstrar as variáveis determinantes dos honorários de auditoria, como por exemplo 

Zaman (2011) e Xingze Wu (2012). Segundo Hay et al. (2006), podemos esperar honorários de 

auditoria superiores quando um auditor é reconhecido como de qualidade superior, já que as 

empresas intituladas de Big Four possuem procedimentos de auditoria mais detalhados que 

requerem mais horas de trabalho comparativamente com as restantes auditoras (Jizi e Nehme, 

2018).   
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3.2.3. Variáveis explicativas – variáveis de governo das sociedades 

Relativamente às variáveis de governo das sociedades, as mesmas dividem-se em variáveis  que 

caracterizam o conselho de administração e variáveis que caracterizam o conselho fiscal. Co-

mo referido anteriormente, todas estas variáveis foram recolhidas manualmente dos Relatórios  

de Governo das Sociedades das respetivas empresas portuguesas cotadas em bolsa. 

Por um lado, para medir a eficácia do conselho de administração utilizamos cinco variáveis: 

dimensão, independência, titularidade, diligência e o papel duplo do CEO. 

A dimensão do conselho de administração é incorporada no modelo através da variável 

BRDSIZE e reflete o número de membros do conselho de administração. São vários os auto-

res que utilizam esta variável nos seus estudos, desde Farooq et al. (2018), Jizi e Nehme (2018) 

e Salehi e Soorestani (2019). Estes autores, suportam as suas hipóteses tendo em conta a teoria 

da procura e, desse modo, esperam uma relação positiva entre a dimensão do conselho de 

administração e os honorários de auditoria. 

Quanto à independência do conselho de administração, BRDIND, esta variável é medida 

através da percentagem de membros independentes do conselho de administração, ou seja, o 

número de administradores não executivos, i.e., que não exercem qualquer função de gestão, 

dividido pelo número total de administradores. Consistente com pesquisas anteriores, por 

exemplo, Larcker e Richardson (2004), esta variável é utilizada no pressuposto de que os ad-

ministradores que não desempenham cargos de gestão devem ser mais independentes, o que 

conduz a uma melhor corporate governance. De acordo com HosseinniaKani (2014), os julgamen-

tos profissionais dos administradores não executivos são mais independentes e alheios aos 

seus interesses próprios com o objetivo de alcançar níveis de desempenho mais altos. Posto 

isto, é esperada uma relação positiva entre a independência do conselho de administração e os  

honorários de auditoria, tal como evidenciam os autores Carcello et al. (2002), Griffin et al. 

(2008) e Salehi e Soorestani (2019) que também utilizam esta variável nos seus estudos. 

A variável BRDSHARE mede a percentagem de ações ordinárias em circulação detidas pela 

administração da empresa, à semelhança da variável utilizada por Farooq et al. (2018) no seu 

estudo. Segundo Griffin et al. (2008), baseado na teoria da procura, quanto maior a percenta-

gem de ações detidas pela administração, mais eficaz será a corporate governance, esperando-se 

assim uma relação positiva entre esta variável e AUDITFEES. No entanto, uma maior partici-

pação acionista por parte da administração também poderá levar a que haja um maior controlo 

sobre estes administradores/acionistas e, portanto, levar a um maior potencial de conflitos de 

interesse entre a administração e as decisões dos acionistas, o que poderá enfraquecer o go-

verno da sociedade (Harris e Raviv, 2006). 
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Outra variável a ser utilizada para medir o governo das sociedades é a diligência do conselho 

de administração, MEETBRD, i.e., o número de reuniões realizadas pelo conselho de admi-

nistração durante cada ano, tendo em conta o período da amostra. Salehi e Soorestani (2019) 

intitulam a diligência do conselho de administração como o seu esforço/empenho que se tra-

duz numa maior eficácia da corporate governance. Assim, tal como estes autores, também autores 

como Harris (2007), Zaman (2011) ou Farooq et al. (2018) utilizam esta variável nos seus mo-

delos e esperam obter uma relação positiva com os honorários de auditoria. 

Por fim, a dualidade do papel do CEO, é incorporada no modelo através da variável DUALI-

TY, tal como nos artigos publicados por Desender et al. (2009) e Jizi e Nehme (2018). Trata-

se de uma variável dummy que toma o valor 1 quando o CEO da empresa preside, simultanea-

mente, o conselho de administração e toma o valor 0 caso contrário. A dualidade do CEO é 

geralmente vista como comprometendo a independência do conselho de administração, uma 

vez que o indivíduo possui uma grande quantidade de poder e autoridade (Jensen, 1993). As-

sim, a generalidade dos autores espera uma relação negativa entre a dualidade do CEO e AU-

DITFEES. 

Por outro lado, no sentido de medir a eficácia do conselho fiscal introduzimos, no nosso mo-

delo, três variáveis: dimensão, independência e diligência. 

A dimensão do conselho fiscal é medida pela variável ACSIZE que é composta pelo número 

de membros que constituem o conselho fiscal para cada ano em análise, à semelhança dos 

estudos de Zaman (2011), Farooq et al. (2018) e Qasim et al. (2019). Mais uma vez, de acordo 

com a teoria da procura, a dimensão do conselho fiscal é vista como uma medida da eficiência 

do mesmo. Um conselho fiscal mais eficiente significa uma melhor corporate governance e, conse-

quentemente, honorários de auditoria mais elevados. 

No que diz respeito à independência do conselho fiscal, introduzimos no modelo a variável 

ACIND, contendo o número de membros independentes do conselho fiscal, tal como os  au-

tores Goodwin-Stewart e Kent (2006), Zaman (2011) e Farooq et al. (2018). Neste caso em 

particular, a questão da independência do conselho fiscal é medida através do cumprimento 

dos requisitos do artigo 414º do Código das Sociedade Comerciais, informação esta divulgada 

nos Relatórios de Governo das Sociedades para cada empresa. Mais uma vez, é expectável que 

esta variável tenha uma relação positiva com os honorários de auditoria. 

Finalmente, utilizamos a variável MEETAC para medir a diligência do conselho fiscal, tal co-

mo Abbott et al. (2003), Goodwin-Stewart e Kent (2006), Farooq et al. (2018) e Qasim et al. 

(2019). Esta variável agrega o número de vezes que os membros do conselho fiscal se reúnem 

ao longo do ano, para todos os anos do nosso período 2010-2018. Assim como Zaman 
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(2011), com base na teoria da procura de um serviço de auditoria de maior qualidade, é espe-

rada uma relação positiva entre a diligência do conselho fiscal e os honorários de auditoria.  

Segue-se a Tabela 2 com a descrição das variáveis explicativas:  

Tabela 2 

Categoria Nome da variável Código da variável Mensuração da variável

Honorários de auditoria AUDITFEES Ln (honorários individuais de auditoria externa)

Desempenho financeiro ROA Resulatdo líquido/Ativo total

Dimensão da empresa SIZE Ln (ativo total)

Endividamento LEV Passivo total/Ativo total

Complexidade COMP N.º de subsidiárias incluídas no perímetro de consolidação

RECINT Contas a receber/Ativo total

INVINT Inventários/Ativo total

Qualidade do auditor BIG4 1, se o auditor externo for uma BIG4

Dimensão do CA BRDSIZE N.º de membros do conselho de administração

Independência do CA BRDIND
% de membros indpendentes no conselho de administração, 

i.e., que não exercem funções de gestão

Titularidade do CA BRDSHARE
% de ações detidas por membros do conselho de 

administração

Diligência do CA MEETBRD N.º de reuniões do conselho de administração

Papel duplo do CEO DUALITY 1, se o CEO for presidente do CA

Dimensão do CF ACSIZE N.º de membros do conselho fiscal

Independência do CF ACIND
% de membros indpendentes no conselho fiscal, i.e., que 

cumprem os requisitos do art. 414º do CSC.

Diligência do CF MEETAC N.º de reuniões do conselho fiscal

Governo das 

Sociedades

DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS

Risco de auditoria

Controlo

 

 

3.3. Modelo 

Consistente com estudos anteriores, como por exemplo, Simunic (1980), Carcello et al. (2002) 

ou, mais recentemente, Bozec e Dia (2017), esta investigação tem como objetivo identificar as 

variáveis determinantes dos honorários pagos pelos serviços de auditoria externa.  

Para tal, após a obtenção da variável dependente, honorários individuais de auditoria, e das 

variáveis explicativas de controlo e de governo das sociedades, desenvolvemos o seguinte mo-

delo, que consiste numa regressão linear múltipla: 

(1) AUDITFEESit = β0 + β1 ROAit + β2 SIZEit + β3 LEVit + β4 COMPit + β5 RECIN-

Tit + β6 INVINTit + β7 BRDSIZEit + β8 BRDINDit + β9 BRDSHAREit + β10 ME-

ETBRDit + β11 DUALITYit + β12 ACSIZEit + β13 ACINDit + β14 MEETACit + β15 

BIG4it + εit 

A presente dissertação propõe a estimação, numa primeira fase através do Método dos Míni-

mos Quadrados (OLS) e, posteriormente, através do Método EGLS do modelo apresentado 

com o objetivo de testar as hipóteses desenvolvidas na secção 2.1.1. e 2.1.2.. 
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4. Resultados 

4.1. Análise Univariada 

As estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no modelo de regressão linear estão presentes  

na Tabela 3: 

Tabela 3 

Variável Média Mediana Máximo Mínimo Desvio Padrão

AUDITFEES 10,4988 10,5216 14,1892 6,9078 1,2389

ROA 0,0114 0,0261 1,4367 -2,9119 0,2755

SIZE 13,0457 12,7246 16,9996 9,6915 1,5766

LEV 0,4712 0,4483 2,5173 0,0012 0,3410

COMP 54,6349 23,0000 539,0000 1,0000 88,7015

RECINT 0,0289 0,0006 0,4028 0,0000 0,0804

INVINT 0,0097 0,0000 0,2381 0,0000 0,0381

BRDSIZE 9,0357 8,0000 24,0000 3,0000 4,2822

BRDIND 0,5276 0,5625 2,3333 0,0000 0,2475

BRDSHARE 0,1061 0,0008 0,8442 0,0000 0,2127

MEETBRD 12,0992 10,0000 59,0000 1,0000 9,5121

DUALITY 0,4881 0,0000 1,0000 0,0000 0,5009

ACSIZE 4,3889 4,0000 23,0000 0,0000 3,3208

ACIND 0,9657 1,0000 1,0000 0,0000 0,1253

MEETAC 7,4603 6,0000 20,0000 0,0000 4,1142

BIG4 0,8770 1,0000 1,0000 0,0000 0,3291

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS (n=252)

 

A média dos honorários de auditoria (AUDITFEES) pagos pelas empresas da amostra foi de 

36.272 euros, não diretamente visível na Tabela 3, uma vez que a variável é formada pelo loga-

ritmo natural (ln) dos honorários de auditora. O mesmo acontece com a dimensão da empresa 

(SIZE), verificando-se que as empresas apresentam, em média, 463 mil euros de total do ativo.  

Relativamente à complexidade da empresa (COMP), o número médio de subsidiárias é de 54, 

o que nos indica que estamos perante grupos que apresentam alguma complexidade. 

Ao nível do endividamento (LEV) verificamos que, em média, as empresas cotadas na Euro-

next Lisbon não apresentam obrigações superiores aos seus bens e direitos, pelo que não evi-

denciam risco existente a este nível. 

Quanto à variável qualitativa BIG4, verificamos que em Portugal, 87,7% das empresas cotadas 

em bolsa recorrem aos serviços de auditoria de uma Big 4, quer pela qualidade dos seus servi-

ços, quer pela sua reputação no mercado. 

No que diz respeito às variáveis que medem características do conselho de administração, veri-

ficamos que este apresenta um número médio de 9 membros (BRDSIZE), com um mínimo 
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de 3 e um máximo de 24. O conselho de administração reúne-se (MEETBRD), em média, 12 

vezes por ano, tendo em conta o período 2010-2018, apresentando um máximo de 59 reuni-

ões e um mínimo de 1 reunião. Quanto à sua independência (BRDIND), podemos afirmar 

que, em média, aproximadamente metade dos seus membros exercem funções de gestão e de 

tomada de decisões nas empresas, enquanto a outra metade se revela independente, no entan-

to, existem empresas com a totalidade dos membros do conselho de administração indepen-

dentes. No que diz respeito ao CEO ser simultaneamente presidente do conselho de adminis -

tração (DUALITY), podemos constatar que, em média, em 48,81% das empresas esta duali-

dade do seu papel se verifica. Por fim, quanto à percentagem de ações detidas pelos membros  

do conselho de administração (BRDSHARE), verificamos que, em média, os membros do 

conselho de administração apenas detêm 10,61% da totalidade das ações das empresas, o que 

afirma uma expressão muito reduzida dos administradores enquanto acionistas. Contudo, em-

bora existam empresas nas quais nenhum dos seus administradores do conselho de adminis-

tração detém ações, verificamos também um máximo de 84,42% de ações detidas pelos mem-

bros do conselho de administração, o que sugere que se trata de empresas de carácter familiar. 

Relativamente ao conselho fiscal, em média e no conjunto da nossa amostra, os seus membros 

reúnem-se (MEETAC) 7 vezes por ano, apresentando um máximo de 20 reuniões. A maioria 

dos membros do conselho fiscal são independentes, o que é facilmente observável através da 

média da variável ACIND de 96,57% e da mediana que apresenta o valor 1. Esta independên-

cia “esmagadora” é esperada num conselho fiscal de acordo com os requisitos do artigo 414º 

do Código das Sociedade Comerciais. A respeito da dimensão do conselho fiscal (ACSIZE), 

podemos dizer que, em média, um conselho fiscal de uma empresa portuguesa cotada em bol-

sa é composto por 4 membros, tendo em conta o período 2010 a 2018, tendo sido 23 o núme-

ro máximo de membros. De notar que as três variáveis do conselho fiscal apresentam um va-

lor mínimo de 0, o que significa que algumas empresas não têm conselho fiscal devido ao mo-

delo de governo adotado, nomeando apenas um Revisor Oficial de Contas ou Fiscal Único 

para exercer as funções de fiscalização e supervisão. 

Adicionalmente, obtivemos a matriz de correlação das variáveis dependente e independentes, 

apresentada na tabela 4, abaixo:     
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A correlação mais elevada, presente na tabela 4, é entre a dimensão do conselho fiscal e a 

complexidade da empresa (0,8321). Segue-se a correlação entre as variáveis RECINT e IN-

VINT (0,7245), o que é justificável uma vez ambas as variáveis são incluídas no modelo com o 

objetivo de mitigar o risco de auditoria. No entanto, esta correlação obtida não vai ao encon-

tro da literatura prévia que utiliza as duas variáveis para a determinação dos honorários de 

auditoria como Carcello et al. (2002) e Xingze Wu (2012). 

No geral, à exceção do primeiro caso apresentado, nenhuma das restantes variáveis explicati-

vas apresenta valores inferiores a -0,8 ou superiores a 0,8, o que evidencia que não se estará 

perante problemas de multicolinariedade. 

A correlação positiva entre a dimensão da empresa (SIZE) e os honorários de auditoria (AU-

DITFEES) é esperada, tendo em conta a literatura já existente de autores como Simunic 

(1980) e Xingze Wu (2012). No mesmo sentido, verificamos uma correlação positiva entre o 

endividamento (LEV) e AUDITFEES, indicando que uma empresa mais endividada acarreta 

maiores custos de auditoria, tal como nos indicam os resultados dos autores Bedard e 

Johnstone (2004) e Zaman (2011), por exemplo.  

Por outro lado, verificamos uma correlação negativa entre a variável ROA e AUDITFEES, 

este resultado vai ao encontro das conclusões do estudo de Bedard e Johnstone (2004) que 

encontram uma relação negativa e estatisticamente significativa entre a variável ROA e as ho-

ras planeadas do pessoal de auditoria, Goodwin-Stewart e Kent (2006) e, mais recentemente, 

Farooq et al. (2018). 

 
 

4.2. Análise Multivariada 

As Tabelas 5 e 6 apresentam os resultados da estimação da equação (1) em que estudamos o 

impacto das variáveis independentes sobre a variável dependente AUDITFEES tendo por 

base os métodos OLS e EGLS, respetivamente. 

A opção pela utilização do método EGLS (Cross-Section Weights) deriva do facto de este ser 

mais aconselhado quando estamos perante dados em painel, na medida em que permite con-

trolar a heterocedasticidade tendo em conta os efeitos individuais da empresa e do ano e, con-

sequentemente, apresenta resultados mais robustos do ponto de vista econométrico, pelo que 

iremos focar a análise multivariada nos resultados da Tabela 6. 

Para escolher entre a utilização de efeitos fixos ou efeitos aleatórios recorremos ao Teste de 

Hausman e, uma vez rejeitada a hipótese nula, consideramos mais adequada a utilização do 

estimador de efeitos fixos.  
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De notar que os dados apresentados são não balanceados (unbalenced), i.e., deparamo-nos com 

falta de observações uma vez que a unidade transversal não é necessariamente observada em 

todos os períodos de tempo. Neste sentido, verifica-se que nem todas as 33 empresas apresen-

tam observações para os 9 anos na medida em que, faltando apenas uma observação para uma 

variável num ano específico, esse ano já não é contabilizado na nossa amostra. Posto isto, as 

empresas com a totalidade da informação disponível apresentam dados para os 9 anos  do pe-

ríodo em análise, enquanto as restantes empresas apenas apresentam dados para 5, 6, 7 ou 8 

anos. 

Tabela 5 

Dependent Variable: AUDITFEES

Periods included: 9

Cross-sections included: 33

Total panel (unbalenced) observations: 252

Fixed Effects: Yes

Variável Coeficiente Desvio padrão Prob.

C 9,6707 1,2686 0,0000

ROA -0,1151 0,1464 0,4328

SIZE -0,0423 0,0950 0,6568

LEV -0,1556 0,2512 0,5363

COMP *** 0,0102 0,0026 0,0001

RECINT -0,2562 1,2413 0,8367

INVINT 0,3417 2,3627 0,8851

BRDSIZE 0,0147 0,0155 0,3438

BRDIND * -0,3568 0,2069 0,0919

BRDSHARE * 0,9012 0,4755 0,0595

MEETBRD -0,0003 0,0061 0,9596

DUALITY -0,0111 0,0988 0,9110

ACSIZE -0,0720 0,0947 0,4479

ACIND 0,4899 0,5913 0,4084

MEETAC ** -0,0314 0,0146 0,0324

BIG4 *** 1,0802 0,2520 0,0000

R-Squared 0,8673 Mean dependent var 10,4988

Adjusted R-Squared 0,8300 S.D. dependent var 1,2389

S.E. of regression 0,5108 Akaike info criterion 1,6874

Sum squared resid 51,1381 Schwarz criterion 2,4717

F-Statistic 23,2816 Hannan-Quinn criter. 2,0030

Prob (F-Statistic) 0,0000 Durbin-Watson stat 1,2256

RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DA EQUAÇÃO - Panel OLS

 

 

 

Esta tabela fornece os resultados da estimação OLS da equação (1). 
As definições de todas as variáveis estão expostas na Tabela 2. 
*** Coeficiente estatisticamente significativo para o nível 1%. 
** Coeficiente estatisticamente significativo para o nível 5%. 
* Coeficiente estatisticamente significativo para o nível 10%.   
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Tabela 6 

Dependent Variable: AUDITFEES

Periods included: 9

Cross-sections included: 33

Total panel (unbalenced) observations: 252

Fixed Effects: Yes

Variável Coeficiente Desvio padrão Prob.

C 8,8804 0,7341 0,0000

ROA -0,0548 0,0671 0,4152

SIZE 0,0076 0,0527 0,8857

LEV -0,1238 0,0942 0,1901

COMP *** 0,0078 0,0020 0,0002

RECINT 0,0703 0,5877 0,9048

INVINT 0,0536 0,8829 0,9517

BRDSIZE -0,0021 0,0126 0,8673

BRDIND *** -0,4782 0,1371 0,0006

BRDSHARE *** 0,6866 0,2509 0,0068

MEETBRD 0,0019 0,0044 0,6718

DUALITY * -0,0854 0,0503 0,0913

ACSIZE -0,0393 0,0444 0,3767

ACIND ** 0,5892 0,2688 0,0295

MEETAC *** -0,0237 0,0071 0,0010

BIG4 *** 1,3096 0,1692 0,0000

Weighted Statistics

R-Squared 0,9499 Mean dependent var 19,1385

Adjusted R-Squared 0,9384 S.D. dependent var 15,9102

S.E. of regression 0,4834 Sum squared resid 47,6664

F-Statistic 82,3196 Durbin-Watson stat 1,2971

Prob (F-Statistic) 0,0000

Unweighted Statistics

R-Squared 0,8612 Mean dependent var 10,4988

Sum squared resid 53,4682 Durbin-Watson stat 1,2064

RESULTADOS DA ESTIMAÇÃO DA EQUAÇÃO - Panel EGLS

 

 

 

 

 

Esta tabela fornece os resultados da estimação EGLS da equação (1). 
As definições de todas as variáveis estão expostas na Tabela 2. 
*** Coeficiente estatisticamente significativo para o nível 1%. 
** Coeficiente estatisticamente significativo para o nível 5%. 
* Coeficiente estatisticamente significativo para o nível 10%.   
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No que diz respeito às variáveis representativas do governo das sociedades, os resultados do 

modelo estimado, presentes na Tabela 6, permitem-nos retirar algumas conclusões e dar res-

posta às hipóteses desenvolvidas nesta dissertação.   

Começando pelas hipóteses que conseguimos corroborar, obtivemos uma relação positiva 

entre o número de ações detidas pelos membros do conselho de administração e os honorá-

rios de auditoria, à semelhança do resultado alcançado pelos autores Griffin et al. (2008). De 

acordo com os autores, este resultado significa que, havendo uma maior percentagem de ações  

detidas pelos administradores, os interesses dos dois grupos (administradores e acionistas) 

tendem a alinharem-se, fortalecendo a corporate governance e aumentando os honorários de audi-

toria. Contudo, os autores admitem que esta relação positiva pode refletir dois fatores com 

sinais potencialmente compensadores. Por um lado, o fator exposto anteriormente e, por ou-

tro lado, o facto de uma empresa poder ser dominada por administradores/acionistas que 

podem aumentar os custos de agência por ações oportunistas, em vez de ações alinhadas aos 

acionistas. A variável BRDSHARE é estatisticamente significativa para um nível de significân-

cia de 1%. Assim, não rejeitamos a hipótese H1.3.. 

A relação negativa esperada entre a dualidade do CEO (DUALITY) e os honorários de audi-

toria também é demonstrada no resultado da estimação presente na Tabela 6, para um nível de 

significância de 10%, pelo que não rejeitamos a hipótese H1.4.. Tal como concluíram os auto-

res Desender et al. (2009) e Zaman (2011), ter um presidente do conselho de administração 

que é, simultaneamente, CEO pode comprometer a independência do conselho de adminis-

tração e aumentar os custos de agência, enfraquecendo a eficácia do governo da sociedade e, 

consequentemente, diminuindo os custos de auditoria, como propõe a teoria baseada na pro-

cura. 

Os resultados da regressão evidenciam ainda que a variável ACIND tem uma relação positiva 

com AUDITFEES, para um nível de significância de 5%. Quer isto dizer que, não rejeitamos 

a hipótese H.2.2. que nos indica que existe uma relação positiva entre a independência do con-

selho fiscal e os honorários pagos ao auditor externo. Estes resultados esperados, já tinham 

sido anteriormente confirmados em estudos como o de Farooq et al. (2018) e Zaman (2011). 

O que não vai de encontro do esperado é o coeficiente negativo da variável BRDIND, estatis -

ticamente significativo a 1%. Este resultado faz com que rejeitemos a hipótese H1.2. que con-

jeturava uma relação positiva entre a independência do conselho fiscal e os honorários de au-

ditoria. Esta correlação negativa entre as duas variáveis pode ser justificada com a teoria base-

ada no risco, tal como defendido por Tsui et al. (2001), que justifica que a independência do 

conselho de administração aprimora a sua capacidade de exercer a função de supervisão e 

cumprir com a sua responsabilidade de governo da sociedade, resultando numa monitorização 
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mais eficaz, menor risco inerente de auditoria e, consequentemente, um custo mais baixo dos 

serviços de revisão legal de contas. 

Para além do resultado anteriormente exposto, também rejeitamos a hipótese H.2.3. que apon-

tava para uma relação positiva entre o número de reuniões do conselho fiscal e os honorários 

de auditoria. Obtivemos um coeficiente negativo da variável MEETAC e estatisticamente 

significativo para um nível de significância de 1%. Ao contrário da hipótese desenvolvida nes-

ta dissertação, se considerarmos que uma empresa com uma corporate governance mais eficaz não 

está tão apta a ser sujeita a uma auditoria, então, uma empresa onde o número de reuniões do 

conselho fiscal é menor, retrata algum desleixo, menor organização e, nesse sentido, um pior 

governo da sociedade (Fonseca, L., 2014). Assim, admitindo que o risco inerente de auditoria 

é superior, os honorários cobrados pelo auditor também o serão. 

Relativamente às restantes variáveis de governo das sociedades, os resultados não são conclu-

sivos. Nenhuma das três variáveis: BRDSIZE, ACSIZE e MEETBRD é estatisticamente 

significativa, o que não nos permite concluir sobre o impacto da dimensão dos conselhos de 

administração e fiscal e do número de reuniões do conselho de administração sobre o mon-

tante que as empresas pagam a título de honorários de auditoria, à semelhança  de estudos 

anteriores como o de Farooq et al. (2018), Jizi e Nehme (2018) e Qasim et al. (2019), respeti-

vamente. Uma justificação para estes resultados poderá estar relacionada com a reduzida di-

mensão da amostra, uma vez que estamos a estudar o pequeno universo das empresas cotadas  

na Euronext Lisbon. 

No que diz respeito aos restantes determinantes dos honorários de auditoria, destaca-se a qua-

lidade do auditor externo, medida pela variável BIG4. Esta variável está positivamente relacio-

nada com AUDITFEES para um nível de significância de 1%, o que significa que empresas 

auditadas por uma das quatro auditoras com maior reputação no mercado: Deloitte, PwC, 

KPMG ou EY, suportam um montante de honorários superior ao que se verificaria caso fos-

sem auditadas por outras empresas de auditoria. No geral, a maioria dos estudos que incorpo-

ram esta variável nos seus modelos, alcança uma relação positiva e estatisticamente significati-

va com os honorários de auditoria, como se pode observar nos artigos de Zaman (2011) ou 

Xingze Wu (2012). 

Também a variável COMP, número de subsidiárias da empresa, apresenta um coeficiente po-

sitivo e estatisticamente significativo para um nível de significância de 1%. Este resultado vai 

ao encontro do resultado da meta-análise para 7 variáveis de complexidade, publicado pelos 

autores Hay et al. (2006) ou ainda de Goodwin-Stewart e Kent (2006). Facilmente consegui-

mos entender que, para o auditor externo, será mais trabalhoso emitir uma opinião sobre o 

consolidado de uma empresa que tem um elevado número de subsidiárias, principalmente se 
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estas forem, na sua maioria, materialmente relevantes, face a uma empresa que tem um redu-

zido número de subsidiárias ou que, no limite, não tem nenhuma.   

Por fim, nenhuma das restantes variáveis de controlo se revelou estatisticamente significativa, 

o que não seria de esperar tendo em conta o artigo fundamental e pioneiro desta literatura: 

“The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence” de Simunic (1980). Mais uma vez, uma das 

possíveis justificações para este resultado poderá residir na reduzida amostra de 33 empresas 

utilizada para a estimação do modelo. Não obstante, podemos também ponderar a possibili-

dade de os auditores se focarem noutros fatores quando determinam os honorários a cobrar 

pela prestação dos seus serviços, como por exemplo, se é o primeiro ano em que a empresa de 

auditoria está a auditar o cliente, caso não o seja, o histórico de distorções materialmente rele-

vantes do cliente, a existência de bons controlos internos por parte do cliente, o tempo esti-

mado da auditoria, a experiência necessária da equipa de auditoria, entre outros.              
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5. Conclusão 

O objetivo desta dissertação consistiu em analisar quais os fatores indicativos de um melhor 

ou pior governo das sociedades que influenciam os honorários de auditoria pagos a título de 

serviço de revisão legal de contas pelas empresas, tendo em conta o tecido empresarial portu-

guês, o período 2010 a 2018 e utilizando variáveis relacionadas com o conselho de administra-

ção e com o conselho fiscal.  

A literatura existente acerca deste tema apresenta diferentes pontos de vista, devidamente jus-

tificados com duas teorias distintas: uma baseada na procura de auditoria de qualidade e outra 

no risco inerente percecionado pelo auditor externo. Neste sentido, se autores como Carcello 

et al. (2002) defendem que um melhor governo das sociedades implica honorários de auditoria 

mais elevados, outros encontram uma relação inversa entre as duas variáveis (Griffin et al., 

2008). 

Perante os resultados apresentados nesta investigação, concluímos que efetivamente algumas 

variáveis avaliadoras da eficácia do governo das sociedades são determinantes do montante 

faturado pelo auditor externo perante a prestação do seu serviço. No entanto, à semelhança do 

verificado na literatura existente, os nossos resultados são justificados à luz das duas teorias 

existentes. 

Obtivemos uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre os honorários de au-

ditoria (AUDITFEES) e as seguintes variáveis: titularidade do conselho de administração 

(BRDSHARE) e independência do conselho fiscal (ACIND), bem como uma relação negativa 

entre os audit fees e a dualidade do CEO (DUALITY). Estes resultados suportam as hipóteses 

desenvolvidas por nós inicialmente tendo por base a perspetiva da procura, ou seja, adminis-

tradores mais independentes da gestão e alinhados com os interesses dos acionistas represen-

tam uma melhor corporate governance e têm tendência a procurar auditorias de maior qualidade 

para tornar as suas demonstrações financeiras mais credíveis para o mercado, investidores, e 

restantes agentes económicos, aumentando assim o valor dos honorários a pagar. 

Em contrapartida, rejeitamos as hipóteses que previam uma relação positiva entre os honorá-

rios de auditoria e as variáveis: independência do conselho de administração (BRDIND) e a 

diligência do conselho fiscal (MEETAC). Relativamente à independência dos administradores, 

se tivermos em conta que a função de supervisão e a preocupação com o reporte financeiro 

são delegadas para o conselho fiscal, a independência do conselho de administração já não vai 

ter o mesmo impacto nos honorários de auditoria, podendo o auditor ter em consideração o 

seu risco para a determinação dos mesmos, ou seja, quanto mais independente for o conselho 

de administração, menor será o risco detetado pelo auditor e menores os fees cobrados pelo 

auditor externo. A mesma teoria poderá ser aplicada no que diz respeito ao número de reuni-
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ões do conselho fiscal, na medida em que, um maior número de reuniões entre os membros 

do conselho fiscal demonstra esforço e preocupação por parte deste quadro superior, o que 

permite diminuir o risco inerente de auditoria e, consequentemente, os honorários cobrados 

pelo auditor externo. 

Não obstante, embora tenhamos concluído que, efetivamente, algumas práticas do governo 

das sociedades têm impacto na determinação dos honorários de auditoria, os resultados po-

dem não espelhar verdadeiramente o que acontece na prática do dia a dia. Na verdade, os au-

ditores utilizam também outros fatores que consideram relevantes para a determinação dos 

honorários para além de fatores relacionados com a dimensão da empresa, o risco e a corporate 

governance, como por exemplo, o historial de erros materialmente relevantes detetados nas de-

monstrações financeiras do cliente. 

As conclusões obtidas neste estudo revelam-se importantes tendo em conta a perspetiva de 

diferentes agentes económicos. Por um lado, são importantes para as empresas auditadas na 

medida em que as mesmas podem harmonizar as suas medidas de governo da sociedade com 

os honorários que esperam pagar a título de auditoria externa. Não obstante, são também re-

levantes para as empresas de auditoria no momento da definição dos honorários a cobrar ou 

ainda para os investidores que, através dos dados publicados acerca dos honorários das em-

presas cotadas portuguesas, conseguem antecipar se as empresas desempenham, ou não, um 

governo da sociedade eficaz. 

Importa referir que a presente dissertação apresenta algumas limitações, podendo-se destacar a 

reduzida dimensão da amostra, i.e., o facto de ser exclusivamente composta por empresas 

cotadas em bolsa, em Portugal. Outra limitação do nosso estudo ocorreu ao nível da recolha 

de dados, uma vez que a informação acerca do governo das sociedades e dos honorários de 

auditoria suportados pelas empresas não se encontra sistematizada em nenhuma base de dados 

a que tivemos acesso, criando a necessidade de obter essa mesma informação manualmente. 

Para além do referido, ainda nos deparamos com alguma falta de informação, na medida em 

que o Relatório de Gestão e Contas ou o Relatório de Governo da Sociedade não se encon-

trou disponível nos websites de todas as entidades, obrigando-nos a eliminar um número con-

siderável de observações da nossa amostra. 

Dada a principal limitação desta dissertação, sugerimos, a título de investigação futura, que 

seria interessante alargar a dimensão da nossa amostra a empresas portuguesas não cotadas e 

que usufruam de serviços de auditoria. 
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