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Resumo 
Atualmente vivemos um período de incerteza a nível global devido à COVID-19, a 

doença que evoluiu para pandemia. O impacto social e económico desta doença é ainda uma 

incógnita, o que dificulta a tomada de decisão política e também das empresas e dos indiví-

duos em geral. O surto começa a provar ser “contagioso economicamente”. A taxa de de-

semprego continua a subir - segundo o INE (2020b), em junho, a taxa de desemprego situou-

se em 7% e a quebra do PIB tem sido notória, sofrendo uma contração de 16,5% contra o 

segundo trimestre de 2019 ( INE, 2020c). 

Através deste estudo, pretende-se analisar a perceção dos auditores quanto aos prin-

cipais impactos da Covid-19 nos procedimentos e processos de auditoria, nas próprias em-

presas prestadoras deste tipo de serviços e também nos seus colaboradores. A investigação 

foi efetuada recorrendo a uma metodologia qualitativa assente em onze entrevistas semies-

truturadas a profissionais de empresas de auditoria Big Four e Non-Big Four, com diferentes 

níveis de senioridade e responsabilidade 

Na perceção dos auditores entrevistados a pandemia Covid-19 implicou:  

(i) perdas para a empresa de auditoria, perdas ao nível de resultados, quer pela perda de 

clientes e redução de honorários quer pela redução da eficiência de realização do trabalho de 

auditoria, que resultaram em redução da empregabilidade 

 nas mesmas empresas;  

(ii) alterações na função de auditoria como o aumento de pressão sentida pelos colaborado-

res, a maior suscetibilidade à fraude e manipulação de dados por parte das empresas clientes  

que acresce a atenção no desempenho da função, o aumento da carga horária de trabalho, a 

adoção do teletrabalho, o alargamento de prazos, e reajuste na estratégia e procedimentos 

ditos normais. 

(iii) impactos nos clientes, sofreram queda da produtividade, cancelamento de encomendas, 

redução do horário laboral, adoção de teletrabalho ou layoff e diminuição de receitas. 

(iv) alterações profissionais e pessoais nos colaboradores, foi exigida muita autodisciplina, 

constante conexão entre equipa e clientes, organização constante e reajustes de planeamento 

e o cumprimento de regras impostas 

Este estudo contribui para um melhor conhecimento de um tema relativamente inex-

plorado em termos de investigação académica, o do impacto de um evento de larga escala – 
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uma pandemia – na função, empresa e colaboradores de auditoria. Os resultados demons-

tram que, independentemente da senioridade e da empresa, existe a perceção de ocorrência 

de um grande impacto. Os dados obtidos poderão sensibilizar as empresas e profissionais de 

auditoria quanto às principais dificuldades sentidas e sugestões a serem implementadas, assim 

como pode influenciar o leitor a adotar medidas comportamentais individuais e coletivas, e 

introduzir aquele que pode ser o futuro em auditoria. 

 

Palavras-Chave: Impacto Económico; Empresas prestadoras de Serviços, Eventos Ex-

ternos; Crises; Covid-19; Auditoria 
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Abstract 
 

We are currently experiencing a period of uncertainty globally due to COVID-19, the 

disease that has evolved into a pandemic. The social and economic impact of this disease is 

still unknown, which makes it difficult to make political decisions and also for companies 

and individuals in general. The outbreak begins to prove to be “economically contagious”. 

The unemployment rate continues to rise - according to the INE (2020b), in June, the un-

employment rate stood at 7% and the drop in GDP has been noticeable, suffering a contrac-

tion of 16.5% against the second quarter of 2019 (INE, 2020c). 

Through this study, we intend to analyze the auditors' perception regarding the main 

impacts of Covid-19 in the audit procedures and processes, in the companies that provide 

this type of services and also in their employees. The investigation was carried out using a 

qualitative methodology based on eleven semi-structured interviews with professionals from 

Big Four and Non-Big Four auditing companies, with different levels of seniority and re-

sponsibility. 

In the perception of the auditors interviewed, the Covid-19 pandemic implied: 

(i) losses for the auditing company, losses in terms of results, either due to the loss of clients 

and reduction of fees or the reduction in the efficiency of carrying out the audit work, which 

resulted in reduced employability in the same companies; 

(ii) changes in the audit function, such as the increased pressure felt by employees, greater 

susceptibility to fraud and data manipulation by client companies, due to economic pressure, 

which adds attention to the performance of the function, the increase in the workload, the 

adoption of telework, the extension of deadlines, and readjustment in the so-called normal 

strategy and procedures. 

(iii) impacts on customers, suffered a drop-in productivity, canceled orders, reduced working 

hours, adopted teleworking or layoffs and decreased revenues. 

(iv) professional and personal changes in employees, a lot of self-discipline was required, 

constant connection between team and customers, constant organization and planning ad-

justments and compliance with imposed rules 

This study contributes to a better understanding of a relatively unexplored topic in 

terms of academic research, that of the impact of a large-scale event - a pandemic - on the 

function, company and audit collaborators. The results demonstrate that, regardless of sen-

iority and the company, there is a perception of the occurrence of a major impact. 
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The data obtained can sensitize companies and auditing professionals about the main 

difficulties felt and suggestions to be implemented, as well as it can influence the reader to 

adopt individual and collective behavioral measures and introduce what may be the future in 

auditing. 

 

Key words: Economic Impact; Service provider companies, External Events; Crises; Covid-

19; Audit 
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1. Introdução 
 

 A Covid-19, surge em 2019, inicialmente como uma epidemia na China, evoluindo 

para a pandemia do século XXI a 11 de março de 2020, quando a OMS declarou o surto 

como pandemia (OMS, 2020), propagando-se rapidamente e sem “aviso”, nem preparação 

prévia, por todo o Mundo. Atualmente o vírus da síndrome respiratória aguda grave 

2 (SARS-CoV-2) já matou milhares de pessoas, e, para além dos problemas de saúde óbvios 

que está a provocar, este vírus está a ter efeitos secundários mundiais que captam atenção da 

mesma forma, que incluem a instabilidade social e económica.  

Para Portugal, o FMI prevê uma queda abrupta na taxa de variação real do PIB [Pro-

duto Interno Bruto] para 6,9%, a maior contração de que há registo nas últimas décadas, e, 

prevê-se igualmente, o aumento da taxa de desemprego, que este ano rondará os 9,6%, en-

quanto que em 2019, a taxa de desemprego foi de 6,5%, segundo dados do Instituto Nacional 

de Estatística (INE, 2020b) (RTP, 2020b). 

Nas empresas portuguesas houve claramente variação observada no emprego desde 

o início da pandemia e sobre as expectativas para a evolução dos postos de trabalho até ao 

final de 2020 nas empresas portuguesas, onde 17% das empresas estudadas pelo INE referi-

ram ter reduzido o número de postos de trabalho desde o inicio da pandemia (INE, 2020a). 

Perante este inesperado cenário surgem atualmente uma série de dúvidas e de estudos 

relativamente aos impactos que o evento irá provocar a nível mundial.  

Esta investigação tem como objetivo analisar o impacto da Covid-19 (um evento 

externo), em empresas de auditoria. Mais concretamente, qual a perceção dos auditores sobre 

a forma como a sua função, as suas respetivas empresas de auditoria e, eles próprios, en-

quanto profissionais, estão a ser, e serão, impactados pela pandemia em curso, e que medidas 

estão a ser implementadas para diminuir os seus impactos. 

A motivação de estudo dos impactos da Covid-19 no contexto empresarial é global, 

fruto dos fortes impactos que a doença tem causado, quer na economia, como também nas 

mudanças a que conduziu, desde a adaptação ao teletrabalho ou a rotatividade no local de 

trabalho, até maiores implicações como a deterioração prevista da conjuntura económica, o 

aumento do desemprego, diminuição do PIB, as consequências no rendimento disponível 

das famílias, culminando num comportamento desfavorável nas empresas (Lusa, 2020). 
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Quanto ao foco nas empresas de auditoria, as empresas prestadoras de serviços e a 

sua estrutura, captaram um interesse crescente e foram selecionadas para o estudo, por não 

terem sido estudadas neste contexto, e também tendo em conta o seu importante papel na 

certificação da qualidade da informação financeira, a qual poderá estar ameaçada dada a cres-

cente pressão económico financeira das empresas. Para além da maior pressão sobre resul-

tados, acima descrita, é expectável que a Covid-19 se reflita na própria função de auditoria, a 

qual assentava até ao aparecimento da pandemia, numa forte interação de caracter presencial 

com as empresas e que pode ser impossibilitada.  

Este novo cenário pode obrigar o auditor a rever o planeamento e a avaliação de risco 

conforme o ambiente evolui, visto que, em situações de pressão económica existe uma maior 

suscetibilidade a riscos de distorção relevante, como objetivos inadequados, execução inefi-

caz de estratégias, falha em reconhecer a necessidade de mudança, falta de experiência para 

lidar com as mudanças, reduções ou expansões do negócio, perda de financiamentos devido 

à incapacidade da entidade, uma maior exposição legal, existência de incentivos e pressões, 

e, todos estes fatores, podem resultar numa maior pressão em auditores (Arnold, 2020). 

Assim, a pandemia COVID-19 pode ter implicações de longo alcance para a profis-

são, devido às crescentes complexidades dos relatórios de demonstrações financeiras, riscos 

e incertezas do período, juntamente com o rápido avanço tecnológico na área, desafiaram 

significativamente a entrega de trabalhos. Visto que, apesar destas mudanças, o compromisso 

com a qualidade da auditoria e os padrões profissionais não pode ser alterado, e a reputação 

de uma empresa de auditoria continua a ser o seu ativo mais valioso (IFAC, 2020a).  

As empresas de auditoria terão então que apoiar o bem-estar dos colaboradores, na 

medida em que, em última análise, as auditorias de alta qualidade dependem de indivíduos 

de alta qualidade a trabalhar no seu melhor e prontos para reagir, mantendo o compromisso 

com a qualidade, e cumprindo os padrões profissionais (IFAC, 2020a) 

Esta situação económica assemelha-se a outros eventos como a crise de 2008, em que 

tanto os efeitos diretos como os indiretos se fizeram sentir na auditoria, onde o trabalho 

realizado requereu mudanças na metodologia, soluções profissionais novas ou reformuladas, 

bem como uma postura diferenciada dos auditores. Para além disso, as condições de mercado 

mudaram de maneira desfavorável, refletindo adaptações nas políticas e procedimentos de 

contabilidade, exigindo a adaptação do processo e procedimentos de auditoria (Pál, T., 2010).  
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Esta semelhança entre os dois períodos é notória, na medida em que, Persakis & 

Iatridis (2016) acrescentaram que, durante a mesma crise, com os riscos aumentados, aumen-

tou a pressão na auditoria. Confirmando-se que, na presença de eventos externos num perí-

odo de forte impacto económico como a crise, o impacto e a necessidade de auditorias ade-

quadas acresce, de modo a reduzir a probabilidade de manipulação de lucros e relatar a vali-

dade dos dados, maximizando a qualidade das demonstrações financeiras (Persakis & Iatridis, 

2016). 

Assim, recentemente, os autores  Albitar, Gerged, Kikhia & Hussainey (2020) decla-

ram que, desde o período de crise global de 2007-2008, os efeitos da pandemia da COVID-

19 serão o maior desafio para os auditores e para os seus clientes. Sustentando que o distan-

ciamento social pode afetar bastante os honorários de auditoria, a avaliação da continuidade 

operacional das empresas, a auditoria de capital humano, os procedimentos e estratégia de 

auditoria, os salários dos auditores e o esforço no desempenho da função, em linha com a 

teoria dos anteriores autores, podendo resultar num grave impacto na qualidade da auditoria 

(Albitar et al., 2020). 

Desta forma, torna-se interessante compreender qual ao impacto da Covid-19 nas 

empresas de auditoria, trabalho de auditoria e nos próprios auditores. Recorrendo a uma 

metodologia qualitativa, assente em entrevistas semiestruturadas a profissionais de empresas 

de auditoria, procurou-se compreender a perceção dos auditores quanto ao impacto da Co-

vid-19 na sua profissão e empresa. 

Esta dissertação organiza-se em cinco capítulos. Após a introdução apresentada neste 

primeiro, apresenta-se, no capítulo 2, a revisão de literatura relevante sobre o tema, sendo 

abordados conceitos-chave deste estudo: serviço e empresas de serviços, auditoria, eventos 

externos, impactos de crises, Covid-19 e os seus impactos. O capítulo 3 debruça-se sobre as 

questões de investigação e a metodologia adotada. Num capítulo seguinte são apresentados 

os resultados da análise das entrevistas efetuadas. Por fim, num capítulo final, apresentam-se 

as conclusões, principais limitações da investigação e sugestões de futuras investigações. 
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2. Enquadramento Teórico 
 

2.1. O Serviço 
Inicialmente, o setor de serviços foi definido por incluir todas as atividades econó-

micas que respeitem os seguintes critérios: 1) Não serem um produto físico; 2) Geralmente 

consumidos no momento de produção; 3) Apresentam valor acrescentado de forma intangí-

veis e focada no consumidor (Quinn, 1992). 

Gianesi & Corrêa (1994) posteriormente defenderam que, enquanto um produto é algo que 

um cliente possui, um serviço é algo que ele vivencia. Já Fitzsimmons (2000) referiu-se às 

caraterísticas definindo os produtos como objetos concretos, enquanto serviços são abstra-

tos.  Por fim, o Serviço, definiu-se como a realização de uma ou mais atividades respondendo 

às necessidades e expectativas de um cliente, sem assumir a forma de um bem material 

(Krumheuer, 2016). 

 

2.2. Empresas prestadoras de serviços 

De acordo com os autores Riccio, e Robles & Gouveia (1997), as empresas de servi-

ços diferem-se das indústrias em diversos aspetos, tendo em conta que não contém armaze-

namento, sendo a sua oferta produtos intangíveis que são consumidos no momento da pres-

tação do serviço. Outra grande diferença encontra-se na relação com o cliente, que é quem 

escolhe no fundo o serviço e orienta como deve ser concedido. Assim sendo, nestas organi-

zações o foco é sempre o cliente e a maximização da satisfação do mesmo. Outra caraterística 

que os autores destacam destas empresas, é que, mesmo pertencendo a setores idênticos, a 

prestação de serviços nunca é igual pois depende dos seus clientes, que são diferentes.  

Outros autores que defendem a importância de empresas prestadoras de serviços são 

Mauad & Pamplona (2002) que argumentaram que a abordagem para a gestão de serviços 

tem de ser necessariamente diferente da gestão de uma indústria de produção de bens, assim 

como Fitzsimmons (2000) que defende que a partir dos anos 90 a economia deixou de ser 

predominantemente de manufatura, evoluindo o setor de serviços. 

Tendo em conta todas as defesas dos autores podemos concluir que a procura de 

empresas prestadoras de serviços tem aumentado, e neste tipo de empresas há uma maior 

atenção a critérios de seleção de colaboradores e, principalmente, à qualidade do serviço, pois 

a reputação da empresa vai depender diretamente de quem o presta e focado sempre no 
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cliente, levando a elevadas expectativas do lado do cliente e a grandes pressões da parte do 

prestador do serviço. 

 

2.3. Empresas prestadoras de Serviços Profissionais 
Relativamente a empresas prestadoras de serviços, há um setor que será estudado 

nesta dissertação, as empresas de prestação de serviços profissionais. 

Segundo Nascimento (2019), estas empresas apresentam caraterísticas: oferecem ser-

viços com alto grau de personalização;  apresentam ciclos longos de entrega de serviços, pois 

são complexos e envolvem inúmeras etapas até a sua conclusão;  o seu valor acrescentado é 

prestado em contacto com o cliente, gerando confiança no trabalho; detêm alto grau de au-

tonomia na sua atuação junto aos clientes; apresentam uma proposta de solução após o en-

tendimento do problema e debate com o cliente; alto nível de envolvimento na entrega ope-

racional dos serviços e no relacionamento com clientes no dia-a-dia; o marketing destas em-

presas destaca aspetos como: senioridade, competências, experiência, reputação, capacidade, 

ética e criatividade; recrutamento especificado e minucioso de forma a encontrar profissio-

nais adequados para a entrega dos serviços em função da alta especialização necessária. 

Tendo em conta que todo o negócio tem associados risco e incerteza, este tipo de 

serviços tendem a estar associados a apoio de decisões de gestão.  

Assim sendo, as empresas recorrem a estas empresas de serviços financeiros, de 

modo a diminuir os seus custos e obter maior especialização, diminuindo perdas de eficiên-

cia. No entanto, outro motivo desta contratação passa pela diminuição do risco, visto que as 

informações contabilísticas e de gestão podem ser consideradas como base para implemen-

tações em sistema que proporcionem o desenvolvimento de instrumentos, métodos e estra-

tégias de gestão. Assim, se existir nas empresas uma auditoria profissional, com clientes re-

gulares, permite a construção de mapas de risco corporativos, o que permite eliminar falhas 

de desenvolvimento quando complementado posteriormente com consultoria financeira. 

Desenvolvendo sistemas de gestão de riscos que supõe transparência e identifiquem riscos 

existentes, de forma a garantir a estabilidade financeira (Vovchenko, N. G. et al, 2017). 

Este tipo de empresas incluem atividades como Auditoria, Impostos, Consultoria 

(quer de Gestão e estratégica, quer a empresarial, governação corporativa, assessoria finan-

ceira, riscos, compliance, fusões e aquisições, restruturações, inovação e tecnologia), e para a 

dissertação em questão pretende-se aprofundar a área de Auditoria. 
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2.3.1. Auditoria  
Historicamente, a origem da auditoria pode relacionar-se com a Revolução industrial 

que se revelou num crescimento da atividade empresarial que estimulou a adoção de métodos 

de auditoria, visto que as empresas perceberam a importância de mecanismos de deteção de 

fraude e de partilha das contas para os investidores e mercados bolsistas. No entanto, apenas 

posteriormente ao Crash da Bolsa de Valores em 1929 é que a auditoria passou a ser obriga-

tória nos Estados Unidos para devolver a confiança aos investidores, passando por sucessivas 

alterações com vista a melhorias e evoluindo paralelamente à evolução tecnológica e sempre 

dependente do ciclo económico e das mudanças económicas vividas (Meira, 2019) 

De modo a definir o conceito de auditoria, vários autores foram debruçando-se sobre 

o tema. 

O Tribunal de Contas declarou que o conceito e a função de auditoria permanecem 

em constante evolução ao longo do tempo, regendo-se muito pelas mudanças económicas e 

sociais. E embora inicialmente o foco fosse a deteção de erros e fraudes, passou posterior-

mente a desempenhar a função orientadora e preventiva através da verificação de documen-

tos, analisando a conformidade da mesma com determinadas regras, normas ou objetivos da 

contabilidade, tecnicamente preparada de acordo com princípios, métodos e técnicas geral-

mente aceites, com vista a possibilitar ao auditor formar uma opinião e emitir um parecer 

sobre a mesma (Tribunal de Contas, 1999).   

A auditoria, segundo Joaquim, A. (2015) “pode entender-se como o processo de acumulação e 

avaliação de prova sobre certa matéria para determinar e relatar sobre o grau de correspondência entre essa 

matéria e os critérios estabelecidos para a mesma. Essa matéria pode, de entre outras, revestir a forma de 

informação financeira ou não financeira, procedimentos, conduta das operações, resultados das operações, ou 

o cumprimento das leis, regulamentos e ordens. Tendo em conta o seu objeto e objetivos, a auditoria pode 

classificar-se em auditoria interna e auditoria financeira.” (p.33). 

Por outro lado, o autor Almeida (2017), define auditoria como um procedimento 

objetivo e metódico, executado por um individuo independente à organização, que extrai 

informações relativas à empresa, faz a avaliação das ações e afirmações feitas pela empresa, 

assim como dos eventos económicos, de modo a perceber o grau de correspondência entre 

as asserções e os critérios definidos, com a grande finalidade de comunicar resultados da 

empresa para os usuários das informações.  
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A Deloitte & Touche (2019) realça ainda que a auditoria é um processo de elevada 

complexidade e os auditores têm um papel fundamental na cadeia de demonstrações finan-

ceiras sendo muito valorizados como conselheiros fidedignos.  

A auditoria e a sua definição tem estado em renovação contínua, no entanto tem sempre 

um objetivo definido que, segundo a Norma Internacional de Auditoria (ISA) 200, é: aumen-

tar o nível de confiança dos stakeholders, recorrendo à fiabilidade das demonstrações financei-

ras, isentando-as de distorção material, devido a erro ou fraude, e garantindo que são prepa-

radas, em todos os aspetos materiais, de acordo com um referencial de relato financeiro apli-

cável (Meira, 2019).  

Com o aumento da dimensão e complexidade, das sociedades e das organizações, 

torna-se mais difícil para o acionista controlar diretamente os seus ativos, e dessa forma, 

tendem a recorrer a outrem para facilitar a gestão dos seus investimentos e dos seus fundos. 

Estas organizações produzem informação para efeitos internos, e são ainda obrigadas a pro-

duzir e publicar informações que reflitam o desempenho e a sua posição financeira, que, por 

sua vez, têm de ser credíveis e refletir a realidade da organização (Alves, 2015). Surgindo 

assim a necessidade de uma entidade terceira atestar a credibilidade do relato financeiro, os 

dados sobre os resultados das operações, o uso económico e eficiente dos recursos, e a con-

formidade com as leis e os regulamentos (Alves, 2015).  

Assim sendo, como referido num relatório e contas, a função de auditor é de extrema 

importância, visto que, os mesmos são responsáveis por: Fiscalizar a administração da soci-

edade; Vigiar pela observância da lei e do contrato de sociedade; Verificar a regularidade dos 

livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte; Verificar, quando o 

julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a extensão da caixa e as existências 

de qualquer espécie dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos em 

garantia, depósito ou outro título; Verificar a exatidão dos documentos de prestação de con-

tas; Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados pela socie-

dade conduzem a uma correta avaliação do património e dos resultados; Elaborar anual-

mente relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório, contas e pro-

postas apresentadas pela Administração; Convocar a Assembleia Geral quando o Presidente 

da respetiva Mesa o não faça, devendo fazê-lo; Fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de 

riscos, do sistema de controlo interno e do sistema de auditoria interna; Receber as comuni-

cações de irregularidades apresentadas por acionistas, colaboradores da sociedade ou outros; 
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Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira; Propor à As-

sembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial de Contas; Fiscalizar a revisão de contas aos 

documentos de prestação de contas da sociedade; Fiscalizar a independência do Revisor Ofi-

cial de Contas, designadamente no tocante à prestação de serviços adicionais; Participar ao 

Ministério Público os factos delituosos de que tenha tomado conhecimento e que constituam 

crimes públicos; Contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários 

dos seus membros no exercício das suas funções (INAPA, 2019). 

É normal que exista um maior rigor no que toca a auditoria, e que a seleção por 

auditorias de qualidade se destaque, este rigor e controlos associados à qualidade servem para 

que, seguindo Abbott & Parker (2000), os serviços de auditoria aumentem a credibilidade e 

a fiabilidade das demonstrações financeiras, funcionando como ferramenta de monitorização 

e também como ganho de eficiência para a empresa. 

Pode afirmar-se assim que o mercado de auditoria possui propriedades particulares 

que o distinguem de outros mercados relacionados a serviços de negócios que, como os 

autores argumentam, desempenha um papel principal em manter a transparência e melhorar 

o desempenho do mercado de capitais (Watts et al.,1983) 

 

2.3.2. Sociedades de Auditoria 
A nível de empresas de auditoria, podemos dividir em duas categorias: às Big Four e 

Non-Big Four (Almeida, 2017), referente às quatro empresas de auditoria com maior dimensão 

atualmente constituídas pela: PwC, a Ernst & Young (EY), a Deloitte & Touche (Deloitte) e 

a KPMG. Alguns fatores que influenciam a escolha da auditora são: proximidade geográfica 

da firma de auditoria; o fator recomendação (aumenta a probabilidade de seleção das “Big 4”, 

face às restantes firmas de auditoria); a orientação para o cliente e a competência técnica dos 

colaboradores da firma de auditoria (diminuem a probabilidade de seleção das “Big 4” em 

relação às restantes firmas de auditoria); a dimensão do cliente e um mau desempenho (ca-

racterísticas do cliente que influenciam positivamente a seleção das “Big 4”) (Caeiro, 2018).  

Meira (2019), declara que as empresas inseridas na categoria de “Big Four” encontram-

se difundidas mundialmente em filiais, que seguem os procedimentos e as instruções da sede 

internacional, e partilham as mesmas tecnologias. 
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 De acordo com Almeida (2017), a categoria das “Non-Big Four” carateriza-se por 

empresas heterogéneas, sendo que o seu público alvo são as pequenas empresas nacionais de 

auditoria, ou empresas com mundiais não tão grandes e significativas como a das “Big Four”.  

As sociedades de auditoria seguem uma estrutura com determinados níveis hierár-

quicos a que correspondem determinadas funções e níveis de responsabilidade. 

 

 
Figura 1 – Organização hierárquica sociedade de auditoria 

Adaptado de Almeida (2017) 

 

Esta seleção constante das mesmas firmas auditoras, nomeadamente, da escolha prin-

cipal recair sobre as “Big Four” e o poder corporativo que representam no mercado, seguindo 

a teoria dos autores Bengoriz et al. (2020), em tempos difíceis em que a auditoria enfrente 

eventos externos, como é o caso atual, poderá refletir um efeito negativo e significativo na 

qualidade da auditoria, visto que poderá provocar um efeito positivo e significativo no stress 

no trabalho dos auditores, levando a riscos de avaliação de demonstrações financeiras. Se-

gundo os mesmos autores, por outro lado, é a altura ideal para as empresas confiarem e 

recorrerem a serviços de auditoria para reportar tudo corretamente e perceber quais as falhas 

dos processos atuais e as eficiências que se podem ganhar, assim como a tomada de decisões 

pode ser mais alinhada com as informações contabilísticas extra atualizadas da área.  

 

2.3.3. Fases da Atividade de Auditoria 

O processo de auditoria é complexo, extenso, dinâmico e contínuo na medida em 

que o auditor e a sua equipa conseguem trabalhar em várias fases em simultâneo dependente 

da informação recolhida, o auditor pode estar na fase dos relatórios e começar a ponderar a 
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manutenção do cliente, e muitas vezes acaba por reajustar a sua estratégia e reformular os 

procedimentos, principalmente se existirem externalidades que obriguem a tal (Meira, 2019). 

Como processo contínuo, os auditores passam por uma fase de planeamento da Au-

ditora, recorrendo as estudos preliminares e a um plano global de auditoria, recolhendo  e 

avaliando informações para preparação do estudo preliminar e à definição da estratégia global 

de auditoria, e tendo em conta, entre outros aspetos, a compreensão do cliente, do seu am-

biente, a execução dos controlos internos, a execução dos procedimentos de avaliação de 

risco, e determinando a materialidade, o método de auditoria e os recursos necessários (Tri-

bunal de Contas, 1999). 

Posteriormente, o auditor terá que executar o processo de auditoria, responder a per-

guntas globais da auditoria, avaliar os controlos internos feitos pela empresa, obter e avaliar 

as evidências e formular conclusões para as mesmas. Tudo isto para conseguir elaborar um 

relatório que emita um juízo de auditoria e formule as recomendações necessárias. Nunca 

esquecendo que em última análise o auditor terá sempre que dar o seguimento, acompa-

nhando o acolhimento das recomendações e, se necessário, prestar nova auditoria (Tribunal 

de Contas, 1999). 

Abdolmohammadi divide o processo de auditoria em quatro fases: Orientação, Con-

trolo Interno, testes substantivos e opinião e emissão de relatório; a fase de orientação é 

baseado em recolha de informação relativamente ao cliente e do setor que será auditado, e 

áreas de maior risco que serão alvo de investigação; perceção e avaliação do controlo interno 

da empresa onde existe uma análise e averiguação, com o alinhamento dos teste e dos pro-

cedimentos e validação de controlos internos; testes substantivos que são executados de 

modo a evitar distorções materialmente relevantes nas demonstrações financeiras da empresa 

e confirmar a fiabilidade dos dados (Meira, 2019).  

Já Almeida (2017), divide em seis fases: Condições de compromisso, a fase em que 

se decide a aceitação ou continuação do cliente; Planeamento, fase de identificação das áreas 

de risco e definição da estratégia e procedimentos a adotar; Testes aos controlos, fase que 

permite ao auditor validar os controlos existentes, os resultados desta fase irã determinar a 

extensão dos procedimentos substantivos; Procedimentos substantivos, fase com a finali-

dade de detetar erros ou fraudes nas demonstrações financeiras não detetadas pelo sistema 

de controlo interno; Completar a auditoria, fase para assegurar que a auditoria foi realizada 
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com eficiência e eficácia e de encontro com as expectativas dos stakeholders; Relatórios, fase 

de redação do relatório e emissão do mesmo. 

Revendo a divisão de fases feitas pelos autores mencionados e recorrendo a Almeida (2017) 

(apud Meira, 2019) estruturou-se as fases de auditoria no seguinte modelo: 

 
 

Tabela 1 – Fases do trabalho de auditoria e procedimentos a realizar 
Elaboração própria com base em Meira (2019) 

 

 

 

FASE Objetivos da Fase Principais Procedimentos

Garantir a certificação dos valores éticos do auditor (verfificando que a independência de avaliação não será prejudicada)

Avaliar se a sociedade detém recursos necessários
Oficializar o serviço:

elaborar carta de compromisso de auditoria
elaborar contrato de prestação de serviços

compreender: a entidade, o ambiente em que está inserida e o sistema de controlo interno

Determinar a materialidade e alocar a rubricas
Definir a estratégia, programas e procedimentos de auditoria

Marcação entrevistas com os responsáveis de cada área da empresa 
(tesouraria, receita, gastos com pessoal, ativos fixos tangiveis, IT, entre outros

 estas áreas são de elevada relevânia para o processo de auditoria)
Analisar o sistema informático da empresa

Analisar documentção de controlos existentes

Caso existam, comunicar debilidades encontradas no controlo interno ao orgão de gestão

Trabalho substantivos
fase com finalidade de detetar 

distorções materialmente relevantes nas DF’s da 
entidade

 que se encontra a auditar.

Analisar distorções, e na existência de fraude, ser identificada pelo auditor de modo a ser reportada  
à administração e até mesmo a CMVM em determinados casos:

- selecionar terceiros a circularizar (Bancos, Clientes, Fornecedores, entre outros)
-obter confirmaçoes de saldos das entidades circularizadas

- optar por procedimentos alternativos quando não são obtidas respostas ao pedido de circularização
- Obter carta do advogado com informação detalhada dos processos em curso

- efetuar testes de detalhos aos saldos e transações
- efetuar testes de cortes de modo a assegurar a correcta especialização do exercicio

Efetuar procedimentos adicionais de modo a identificar possiveis contingências 
e acontecimentos materiais ocorridos até à data de emissão do relatório de auditoria

Avaliar a adequação das divulgações

Avaliar a continuídade da empresa - ponto que tomou mais relevância com a Covid-19

Opinião
Relatórios

fase de redação e emissão de relatório

Elaborar relatório de auditoria/certificação legal de contas
Este relatório pode ser:

- Opinião com reservas - quando há desacordo
- Opinião adversa - quando há limitação do âmbito

- Escusa de opinião - as Demonstrações financeiras apresentam distorções materialmente relevantes

Fase final 
da auditoria

Execução

Testes aos controlos - 
fase de perceção e avaliação

dos controlos internos da empresa
Dursnte as entrevistas, auditor efetua walktrhough (teste que analisa uma transação na sua totalidade, 

desde o seu início até que seja refletida nas demonstrações financeiras) que decorre em cada área:
- recolhe e examina evidências de modo a concluir a eficiência do controlo interno

- seleciona uma amostra de transações de modo a testar controlos internos detetados 
- Possibilidade de o auditor detetar deficiências de controlo, que irá inflenciar a quantidade de trabalho substantivo a ser realizado na fase final

Sumarizar todas as distorções não corrigidas detetadas ao longo da auditoria:
- Avaliar o seu impacto nas demonstrações financeiras

- Comparar esse impacto com a materialidade definida e concluir se são ou não distorções materiais
Alinhar informação com o orgão de gestão:

- Obter declaração do orgão de gestão onde estão evidênciadas várias afirmações do mesmo
- Discutir com o orgão todos os assuntos relevantes antes da emissão do relatório

Completar a auditoria
fase de assegurar que a auditoria foi feita com 

rigor de forma a corresponder às expectativas do 
stakeholder

Avaliar a integridade do orgão de gestão:
-comunicação com o auditor antecessor e outras entidades que tenham relações com a empresa (ex. advogados , bancos, clientes, fornecedores, entre outros)

- pesquisa em jornais, revistas, televisão e internet
- entrevistas preliminares com orgãos de gestão

- inquéritos a entidades reguladoras 
- avaliar se existem transações em partes relacionadas

Condições de compromisso
fase de avaliação do cliente para aceitação 

e continuídade do mesmo
Orientação

Determinar riscos: 
- o risco de auditoria

- risco de distorções materiais
Fase de identificação das áreas de risco 

e definição da estratégia a seguir
Planeamento 
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2.4. Eventos Externos 
Ao longo da história da humanidade existiram uma série de eventos externos e cho-

ques inesperados que mudaram o ritmo do mundo, com impactos globais como grandes 

desastres naturais, dando o exemplo da empresa automobilística Toyota que foi seriamente 

afetada pelo tsunami que atingiu o Japão em 2011, combinado com a crise nuclear de Fu-

kushima, causou uma enorme interrupção no fornecimento e na produção; a I Guerra Mun-

dial e a Gripe Espanhola que embora os dados económicos da época sejam escassos, estima-

se que o impacto negativo da gripe espanhola no PIB mundial foi de 6%, e no consumo 

agregado, este impacto chegou a 8% (Barro et al., 2020). 

Visto que, são acontecimentos externos a uma empresa que, no entanto, terão im-

pacto no seu sucesso, e os mesmos não podem ser controlados, tudo o que pode fazer é 

reagir a eles e tomar decisões para manter o sucesso e continuidade da mesma. 

Quando tratamos de eventos externos, iminentemente temos presente o acrónimo 

PESTAL, que identifica o tipo de fatores externos, segundo Humphrey (2005), que são: fa-

tores políticos, económicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais.  Podemos então per-

ceber que todos eles podem influenciar seu setor e sua própria empresa.  

A título de exemplo, existem fatores económicos que podem ser afetados, e que são 

considerados as "alavancas" da economia: crescimento económico, taxa de juros, desem-

prego, inflação, taxas de câmbio, Crescimento económico. Todos os efeitos tem repercur-

sões, visto que se houver crescimento económico, mais empregos serão criados e mais im-

postos serão pagos (Humphrey, 2005) 

Assim, podemos perceber que os eventos externos podem ser de variadas causalida-

des e tipos, pode surgir em áreas ambientais, de saúde, da política, dos mercados, entre outras, 

mas o importante é perceber que o evento surge fora da empresa que pode influenciar seu 

setor e a ela mesma. A Covid-19, é então um evento externo que tem um cariz social com 

mudanças que acabam por ter repercussões que serão estudadas no capítulo seguinte. 

 

2.4.1. Choques Económicos 

Um choque económico está então relacionado com o impacto dos fatores externos, 

no sentido em que se refere a qualquer alteração em variáveis macroeconômicas ou relacio-

namentos fundamentais que tenha um efeito substancial nos resultados macroeconómicos e 
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nas medidas de desempenho económico, como desemprego, consumo e inflação, que em 

muitos casos podem resultar em recessões (Lanne & Lütkepohl, 2008).  

Este impacto na economia pode ser pelo lado da oferta e da procura, ou num setor 

específico da economia. Como os mercados e as indústrias estão interligadas na economia, 

qualquer grande choque na oferta ou na procura em qualquer setor da economia, pode refle-

tir-se num grande impacto macroeconómico. E embora existam positivos e negativos, os 

estudos dos choques caem essencialmente sobre os negativos, e a resposta de variáveis eco-

nómicas, como produção e emprego, no momento do mesmo choque e em períodos subse-

quentes (Lanne & Lütkepohl, 2008). 

 

2.4.2. Epidemias & Pandemias 

Um dos choques externos com grande impacto nas economias e no mundo, são as 

epidemias e pandemias. Uma epidemia corresponde a um aumento no número de um caso 

viral, seguido por um pico e depois uma diminuição desse mesmo pico. É o caso das epide-

mias de gripe, que são registadas todos os anos nos meses de inverno quando os casos au-

mentam, atingindo um número máximo de infeções, e após esta estação tende a diminuir. 

Para além disso, as epidemias não afetam todos os países, pode decorrer apenas dentro de 

fronteiras, e são imediatamente tomadas medidas de prevenção para evitar que a doença 

chegue a outros países, nomeadamente, o encerramento de fronteiras ou pelo envio de ajuda 

para combater a doença nos países infetados (Noticias, 2020). 

Enquanto que uma pandemia mundial, significa que todos os países estão em risco, 

e é usado para descrever situações em que uma doença infeciosa ameaça muitas pessoas ao 

mesmo tempo e no mundo inteiro. Uma pandemia não se caracteriza pela gravidade que a 

doença causa, mas sim pelo risco de contágio. As pandemias acontecem, em geral, quando 

há um vírus novo capaz de infetar seres humanos com facilidade e de ser transmitido de uma 

pessoa para outra, de forma eficiente e continuada (Noticias, 2020). 

Na definição clássica, não há referências a imunidade populacional, virologia ou gra-

vidade da doença, e é importante referir que para ser considerado pandemia tem de existir 

um vírus altamente patogênico, ao qual ninguém, ou poucos elementos da população hu-

mana possui imunologia e resistência, e tem de ser facilmente transmissível entre humanos 

para que haja o fator de transmissão em todo o mundo (OMS, 2020). 

Assim, de todos os surtos da história, podem destacar-se as seguintes pandemias:  
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Em 1889-1892, o vírus H2N2 alcançou países como o Turquestão, Berlim, Paris, 

EUA, Hong Kong e Japão. Em 1968, o vírus H3N2 começou em Hong Kong, espalhando-

se pelos EUA, Japão, Grã-Bretanha. E, por último, antes da Covid-19, em 2009, a gripe suína 

(H1N1) foi definida como uma pandemia, mas foi considerada leviana, não removendo a 

ameaça de uma pandemia de gripe aviária mais virulenta no futuro, alertando-se a importân-

cia do planeamento pandêmico, que claramente não foi seguida (Maital & Barzani, 2020). 

 

2.4.3. Impacto de crises económicas na função de auditoria 

Será relevante perceber também o impacto que eventos externos, nomeadamente cri-

ses económicas, podem ter na função de auditoria, em específico na auditoria externa. 

As crises podem impactar a auditoria externa de modo à mesma revelar-se essencial 

como forma de repor a reputação de uma empresa, na mesma em que após o escândalo na 

empresa Melbourn Storm, em 2010, com os salários praticados, a empresa com estratégias 

retóricas para mascarar e conter as críticas públicas de auditorias encomendadas pela Natio-

nal Rugby League (NRL) e News Limited, gerou uma crise interna onde a empresa recorreu 

às auditorias, que, por sua vez, mostrou-se um poderoso recurso de legitimação em situações 

de crise e de credibilidade das práticas realizadas, revelando-se como peça central de justifi-

cação e de modo a legitimar todo o sistema de monitorização e fiscalização, demonstrando 

que pode ter um papel importante na administração de crises (Andon & Free, 2012). 

Em relação a crises económicas globais, como o caso da de 2008, pode afetar direta-

mente e negativamente a função de auditoria. A crise financeira global resultou numa reces-

são económica, e como resultado, as empresas de auditoria estavam sob pressão dos seus 

clientes que foram cortando os honorários de auditoria (Chen et al., 2018). A mesma, tornou-

se útil no sentido de perceber como os auditores respondem a um choque exógeno no am-

biente operacional dos clientes, que sofreram pressão dos mesmos para reduzir os honorários 

durante a crise, e tendo em conta que estes representam o esforço de auditoria, honorários 

de auditoria mais baixos durante a crise podem resultar num menor esforço de auditoria e, 

mais importante, na qualidade da auditoria prejudicada (Chen et al., 2018).   

Sonu et al. (2017), sustentam a mesma teoria, de que a crise económica pode implicar 

que haja maior pressão sobre os fees da auditoria, na medida em que, para sobreviver à crise 

financeira global em 2008, as empresas recorreram à redução das taxas de auditoria como 
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parte das estratégias de redução de custos. Salientam ainda que, a pressão significativa sobre 

os auditores para reduzir os honorários leva a diminuições na qualidade da auditoria. 

Por sua vez, as determinantes que definem os honorários de auditoria variam, a im-

portância do tamanho do cliente diminuiu, enquanto que no risco de auditoria aumentou, 

durante o período de crise. Implicando que um grande cliente poderá utilizar o seu poder no 

processo de negociação dos honorários de auditoria durante o período de crise, e os auditores 

passaram a desconfiar mais de clientes de risco (Sonu et al., 2017) 

A crise económica global resultou também em mudanças, no entanto uma das regras 

básicas apenas se salientou, os auditores continuam a dar importância primordial ao avaliar 

os diferentes riscos das empresas auditadas, principalmente no que diz respeito ao conceito 

de continuidade operacional. O julgamento desses riscos é complexo, e talvez o maior desafio 

para o auditor, principalmente durante um período de crise. No entanto, normas de auditoria, 

princípios de garantia de qualidade e recomendações metodológicas estão disponíveis de 

modo a guiar os auditores nos seus procedimentos e formações de opinião em alturas como 

esta (Pál, T., 2010). 

Assim, numa conjuntura de crise financeira, as entidades de supervisão e as entidades 

de normalização contabilística e de auditoria detêm um papel importante no sentido de po-

derem contribuir para a confiança e normalização nos mercados financeiros e para a ameni-

zação das consequências da crise (Gomes, 2010). 

As conjunturas vividas obrigam ainda a uma profunda reflexão sobre os 

procedimentos da actividade de auditoria, visto que um forte impacto da crise financeira na 

economia global alerta para a necessidade de serem implementadas medidas estruturais e de 

serem reforçados os mecanismos de supervisão. Esse tipo de mecanismos, levam a uma 

maior exigência nos critérios de qualidade, integridade, transparência, e elevado rigor por 

parte dos auditores na preparação das demonstrações financeiras mantendo o nível de 

independencia, integridade e objetividade. Evidenciando-se assim, um conjuto de medidas  e 

mudanças tomadas pela empresa de auditoria que resulta da situação de crise (Gomes, 2010). 

Em conclusão, em tempos difíceis, essa atenção com as questões legais pode evitar 

sansões, fraudes ou desvios, e garantir qualidade nas demonstrações financeiras. E esse fator 

pode determinar a sobrevivência das empresas, que não estejam seguras quanto à continui-

dade do negócio e que precisem de suporte especializado em tomadas de decisões, realçando 

a importância da auditoria (Bengoriz et al, 2020). 
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2.5. Contextualização da Covid-19 

Para contextualizar a Covid-19 é necessário apresentar o vírus, de onde surgiu e como 

se transmite. É de notar que este vírus é atualmente uma pandemia, sem cura encontrada e 

constantemente em progresso. 

O novo coronavírus, SARS-CoV-2, é da mesma família do vírus da Síndrome Respi-

ratória Aguda Grave (SARS) e da Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS). 

O coronavírus espalhou-se para todo o mundo passou a ameaçar muitas pessoas ao 

mesmo tempo com elevado risco de contágio (RTP, 2020a). Dada esta rápida disseminação 

do vírus com consequências em escala internacional, a COVID-19 foi declarada uma pande-

mia pela OMS em 11 de março de 2020 (OMS, 2020). 

 

2.5.1. Impacto económico da Covid-19 
Como evento externo e pandemia, a Covid-19, está a ter grandes impactos económi-

cos como já se refetiu previamente, através do estudo do impacto económico das pandemias. 

No entanto, é importante aprofundar o conhecimento sobre o impacto de esta pandemia até 

à data, quer em termos económicos quer sociais. 

Segundo Bachman (2020), a COVID-19 pode afetar a economia global de três ma-

neiras principais: afetando diretamente a produção das empresas, a interrupção do mercado 

e através do impacto financeiro nas empresas e mercados. 

Até à data são conhecidos vários impactos económicos da COVID-19: 

- Queda do PIB mundial em cerca de 6% e 7,6% (OCDE, 2020) 

- Aumento das taxas de desemprego: A taxa de desemprego da OCDE aumentou 2,9 

pontos percentuais sem precedentes em abril de 2020 para 8,4%, em comparação com 5,5% 

em março, refletindo o impacto das medidas de contenção da Covid-19. O número de de-

sempregados na área da OCDE aumentou de 18,4 milhões para 55 milhões em abril. Os 

Estados Unidos foram responsáveis pela maior parte desse aumento, com um aumento de 

desempregados de 15,9 milhões (OCDE, 2020) 

Seguindo o mesmo autor Bachman (2020) a contração irá refletir-se do lado da pro-

cura, visto que os consumidores reduzem os seus gastos, reduzindo o PIB, aumentando o 

desemprego e traduzindo-se em aumentos de preços. E embora possam existir melhorias 

graduais, não há contorno para a redução do crescimento económico global de longo prazo. 
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 Acredita-se que a atual pandemia terá impactos mais críticos, visto que comparando 

com outras crises globais, como a crise financeira de 2008, enfrenta-se agora uma série de 

novos desafios, que impedem comparações simples com o passado como: ser uma pandemia 

global, não centralizada em nenhum país ou conjunto de países, nem em nenhuma economia 

especifica, as taxas de juros em mínimos históricos, e a crise atual está a gerar efeitos indiretos 

em todas as cadeias de logísticas e de suplementos (Fernandes, N., 2020). À luz dos fatos 

mencionados, verifica-se os impactos económicos da atual crise da saúde, entre todos os 

países e setores, embora os setores produtivos; setor dos transportes; entretenimento; tu-

rismo; e o setor de transportes aéreos, sejam dos mais afetados. 

 

3.  O impacto da Covid-19 em empresas de auditoria  
O impacto deste vírus, como referido previamente neste estudo e por vários autores, 

está a afetar vários setores com uma turbulência económica global, e a prestação de serviços 

de consultoria e auditoria não é uma exceção. 

De bancos a investidores, vários são os utilizadores das demonstrações financeiras 

que confiam nos auditores para garantir a precisão das informações financeiras que usam 

para tomar decisões. À medida que navegamos pelos impactos da COVID-19, o papel do 

auditor como protetor do mercado de capitais nunca foi tão importante. No entanto, o pro-

cedimento de auditoria teve de ser gerido remotamente, orientar um "trabalho de campo" 

num escritório doméstico é um conceito novo, é preciso certificar se há infraestrutura tec-

nológica e de que os membros da equipa foram treinados adequadamente, certificar que o 

cliente tem os documentos digitalizados ou copiados (no caso de terem livros ou registros 

em papel), certificar ainda que eles tem acesso as arquivos relevantes desenvolver um plano 

para abordar a autenticidade dos mesmos (IFAC, 2020b). 

Assim sendo, o impacto deste surto é fluído, as empresas devem preparar-se para 

todos os cenários para que possam mitigar o impacto, assim como as auditoras das mesmas, 

visto que, como já foi revisto em capítulos prévios, as consequências são a vários níveis. 

 

è Como as empresas devem reagir e porque podem precisar de suporte 

Como Ferreira (2020) refere no seu artigo, as auditorias estão a alertar para uma ne-

cessidade de reagir ao agora, mas também planear o futuro. Alertam para a formação de uma 

equipa interfuncional para entregar o plano de continuidade do negócio. Avaliar e quantificar 
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os impactos do cenário no bem-estar dos trabalhadores e na comunidade, desenvolver um 

plano de contingência; um plano de comunicações para estrangulamentos ou incumprimen-

tos de fornecedores, criar uma visão holística da cadeia de fornecimento e identificar ações, 

proceder à realocação do capital para onde possa ser necessário, e informar-se sobre apoios 

disponibilizados para as empresa (Ferreira, 2020). 

Para crescer será essencial identificar e planear impactos que possam ser o novo nor-

mal ao longo do tempo, identificar e integrar medidas permanentes de deteção de erros para 

prevenir implicações futuras, avaliar os impactos na marca e na confiança, e planear mudan-

ças regulamentares pós-crise. As empresas terão que considerar como uma obrigação, a di-

vulgação relativa aos riscos de negócio relacionados com os impactos da COVID-19 no con-

texto dos seus requisitos regulamentares locais, considerando as incertezas económicas e a 

volatilidade do mercado, retirando as devidas conclusões contabilísticas de afetação. 

(Ferreira, 2020) 

As empresas não estão preparadas para tal, no entanto através de uma prestadora de 

serviços de auditoria e consultoria isso é possível, e é esse o alerta dado pelas mesmas 

(KPMG, 2020). Assim, segundo a mesma fonte, as empresas devem manter-se atentas aos 

atuais e potenciais efeitos que o surto de Coronavírus pode ter nas divulgações e devem 

considerar o suporte de forma a assegurar que o seu reporte financeiro e processos de audi-

toria são o mais robustos possível. 

A capacidade de uma empresa elaborar e fornecer demonstrações ou informação fi-

nanceira pode sofrer impactos. Como resultado, se os clientes das auditoras tiverem opera-

ções significativas em países afetados podem experienciar atrasos na receção de dados finan-

ceiros para elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. E quando os receberem 

podem ser implementados novos controlos, conforme as empresas começam a modificar os 

acessos tecnológicos de forma a permitir o regime de teletrabalho, tem de se garantir o acesso 

a toda a informação necessária, mas também a segurança da mesma (KPMG, 2020) 

 

è Impacto na Auditora 

Assim, sendo, mesmo que presenciando a pandemia Covid-19, as auditorias devem 

continuar a cumprir os padrões exigidos para apoiar as empresas, o que pode exigir conside-

rações diferentes e aprimoradas dos auditores nas circunstâncias atuais. Para corresponder 

às exigências, os auditores podem precisar considerar o desenvolvimento de procedimentos 
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alternativos para reunir evidência de auditoria apropriada e suficiente para apoiar sua opinião 

de auditoria ou para modificar a opinião de auditoria (IAASB, 2020). 

A incerteza decorrente do ambiente atual pode aumentar o desafio de obter a evi-

dência de auditoria apropriada e suficiente necessária para formar uma visão independente 

sobre a razoabilidade das estimativas e julgamentos. Os auditores sofreram restrições a via-

gens, o que apresentou desafios práticos para o trabalho de auditoria, no entanto pode ser 

uma oportunidade para as empresas obterem informações de maneiras inovadoras para tes-

tarem controlos sobre a produção de informações financeiras, adaptando-se ao trabalho re-

moto e explorando ferramentas de tecnologia disponíveis(Arnold, 2020).  

Sendo importante manter o rigor da profissão, os auditores são obrigados a cumprir 

os cinco princípios fundamentais do Código Internacional de Ética: a integridade, objetivi-

dade, competência profissional e devido cuidado, confidencialidade e comportamento pro-

fissional. Assim como é importante compreender e acompanhar quaisquer mudanças rele-

vantes nas leis ou regulamentos que afetam a entidade, incluindo alargamentos de prazos de 

relatório, mudanças nas normas de relatórios financeiros, etc. No ambiente atual, é natural a 

existência de mudanças em variadas componentes do sistema de controlo interno, e a perce-

ção do que foi alterado irá ajudar o auditor no processo de identificação e avaliação de riscos 

(Arnold, 2020). 

Nesta lista de implicações de longo alcance, para a profissão de auditoria, destaca-se  

a crescente complexidade dos relatórios de demonstrações financeiras e riscos e incertezas 

relacionados, aliado com uma rápida mudança nos procedimentos operacionais e controlos 

de negócios virtuais, que desafiam significativamente a entrega de trabalhos de auditoria e 

foram exigindo auditorias virtuais (IFAC, 2020a). 

Outra medida que está a ser estudada é o congelamento dos aumentos salariais, com 

exceção dos escalões mais baixos, que irão receber uma subida simbólica da remuneração.  

Suspensa fica a distribuição de bónus pelo desempenho no ano visto que a falta de visibili-

dade sobre o futuro levou a priorizar o emprego de todos (Executive, 2020). 

 

è Mudança para o teletrabalho – impacto  

Uma das mudanças nos auditores, e em grande parte dos cidadãos, foi a adoção do 

teletrabalho, que no caso dos auditores se refletiu no contacto com o cliente e ainda, por 

exemplo, na interação com a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) que tendia a ter uma 



Dissertação FEP | MCCG | Carla Martins  

 
 

20 

componente presencial relevante. Perante a situação atual as alternativas foram dadas e no 

que respeita ao atendimento pelos serviços de finanças, a AT solucionou com meios de con-

tacto não presenciais disponíveis, como o e-balcão, através do Portal das Finanças, e o Cen-

tro de atendimento telefónico (Nunes, 2020) 

Depois desta pandemia, algumas destas medidas poderão tornar-se permanentes. O 

mundo, como o conhecemos, terá sofrido transformações irreversíveis. O mundo dos negó-

cios, e as nossas profissões, desde a forma como interagimos uns com os outros, incluindo 

a forma como as empresas interagirão com a AT terão mudado. A resposta aos inúmeros 

desafios associados poderá estar na adoção de novas tecnologias e transformação digital da 

abordagem contabilística e fiscal das organizações (Nunes, 2020) 

O teletrabalho é exigido devido ao distanciamento social, que passou a ser a realidade 

obrigatória para todos, o que fez com que muitas empresas adotassem o trabalho remoto, 

para não pararem a sua atividade. Embora o teletrabalho obrigue a redobrar a segurança da 

informação, para evitar ataques informáticos e problemas acrescidos, e requer algumas aten-

ções, já que é preciso criar as condições necessárias para garantir a produtividade de todos 

os colaboradores (Strongstep, 2020).  

As primeiras indicações segundo Arnold, C. (2020) foram então que a Covid-19 ace-

lerou a adoção de tecnologia e técnicas remotas para realizar as atividades, e as adoções de 

portais da web seguros passaram a ser utilizados para rever documentos de clientes. A fiabi-

lidade das evidências obtidas é ainda ponderada em termos da ISA 500, permitindo o auditor 

obter evidências de auditoria apropriadas e suficientes relativamente à existência e condição 

do inventário, e no caso de ser impraticável através de tecnologias realizar uma contagem 

física do inventário, recorre-se a feeds de camara ao vivo ou videoconferência via web ou 

móvel para observar a contagem do mesmo (Arnold, 2020)  

O autor Arnold, C. (2020) realça que passa assim a ser possível executar procedimen-

tos alternativos de auditoria onde o  seria impraticável anteriormente, por exemplo, inspeção 

da documentação da venda subsequente de itens de armazenagem específicos adquiridos, 

revisão e teste de avanço de armazenagem, através de garantias de que o local de armazena-

gem não esteve acessível por um período de tempo, recorrendo a filmagens de câmaras de 

segurança, ou  a partilha de arquivos com acessos dados à equipa de auditoria do grupo, 

videochamadas e partilhas de ecrã para rever o trabalho do auditor, entre outros (Arnold, 

2020). 
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As circunstâncias atuais podem ser também uma oportunidade para as equipas de 

auditoria do grupo reavaliarem e redesenharem a maneira como comunicam e se relacionam 

com os clientes, e poderá ser a transição à adaptação a uma realidade digital, de modo a 

avaliar se o trabalho remoto funciona como planeado na atividade da empresa,  permitindo 

às empresas detetar falhas e dificuldades e adotar as medidas necessárias para o futuro 

(Arnold, 2020) 

Segundo Movchan (2020), a capacidade de realizar todos os procedimentos inerentes 

à auditoria, como acompanhar o negócio, visitar os locais/empresas dos clientes, entrevistar 

os auditados, rever os processos, verificar pessoalmente documentos, e observar diretamente 

o funcionamento do negócio assim como as pessoas envolvidas no mesmo, ou até mesmo 

testar os controlo internos, que até então dependia fortemente da proximidade física, é atu-

almente prejudicada como nunca antes. A crise da Covid-19 aumentou assim os riscos em 

muitas organizações, e mitigar esses riscos é também mais importante do que nunca 

(Movchan, 2020).  

  Por fim, os autores Albitar et al. (2020), referem que, devido às implementações do 

teletrabalho, as empresas de auditoria foram aconselhadas a investir mais em programas e 

estratégias digitais, incluindo a implementação de programas de inteligência artificial. Além 

disso, foi salientada por Albitar et al. (2020) a necessidade da segurança de rede e desenvol-

vimento de funções de dados, visto que pode ajudar os auditores a adaptarem-se à nova 

realidade, aumentando a eficiência e a flexibilidade da comunicação entre os auditores e seus 

clientes. Outro procedimento que pode ajudar as empresas em teletrabalho a melhorar os 

seus resultados, e consequentemente a qualidade da auditoria, é a gestão com o mercados de 

capitais e com outros órgãos governamentais de modo a obter ajuda em flexibilidade tempo-

rária, com um maior facilitismo de pagamento e alargamentos de prazos, etc. (Albitar et al., 

2020).  

 

è Auditores com responsabilidade de identificação do impacto da Covid-19 na 

situação financeira das empresas 

Outro impacto é um aumento da responsabilidade e pressão nos auditores para iden-

tificarem o impacto na situação e nas empresas a que prestam serviços.  

Os Reguladores da bolsa são os primeiros a intervir, a salientar e a recomendar aos 

auditores que identifiquem impacto do surto na situação financeira das grandes empresas e 
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avaliem as perspetivas económicas futuras, implicando que empresas portuguesas cotadas 

em bolsa devem incluir nos relatórios e contas de 2019 que estão neste momento a ser fe-

chados, informações sobre o impacto da Covid-19 nos seus negócios (Cavaleiro, 2020). 

Existe assim um reconhecimento que estes profissionais poderão ter dificuldades no 

processo de fecho das demonstrações financeiras e finalização das auditorias em curso, de-

vido a limitações várias, como acesso às instalações, restrições nas deslocações, obstáculos 

para contactar responsáveis e restrições no acesso a documentos. No entanto, realça que não 

pode afetar a qualidade das auditorias, mesmo que para tal seja necessário despender mais 

tempo para execução dos procedimentos de auditoria (Suspiro, 2020). 

 

è Impacto no mundo – Auditoria 

As instituições supremas de auditoria (SAIs) nos países mais afetados por fragilidade, 

conflito e violência (FCV) estão a enfrentar problemas na concretização das auditorias du-

rante o coronavírus (COVID-19), se até então existia uma séria de problemas associados à 

auditoria destes países como a grande acumulação de contas por auditar, dificuldades parti-

lhar relatórios publicamente, na medida em que são países com conflitos internos como 

guerras, governos centrais fracos e captura do estado, bem como por divisões étnicas, religi-

osas ou tribais. A chegada da COVID-19 agravou ainda mais essas condições com o confi-

namento, e com a pouca disponibilidade de computadores ou acesso à internet nestes países 

, tornando o trabalho quase impossível ser prestado (Goldsworthy, 2020).   

Ainda assim, as SAIs estão a tentar evitar o desperdício e a fraude, identificando os 

riscos como rastrear as despesas públicas de emergência à medida que fluem dos orçamentos 

do governo central (Goldsworthy, 2020) 

Existe assim o reconhecimento de que os planos de auditoria pré-existentes tem de 

ser radicalmente alterados, incluindo a avaliação dos riscos, priorizando auditorias de curto 

e médio prazo. As SAIs como empresas de auditoria nestes países tem um papel vital nos 

esforços para garantir que as regras não sejam distorcidas de forma a alimentar a fraude e a 

corrupção. Esta é uma contribuição crítica durante e após épocas de crises, principalmente 

nos contextos mais desafiadores (Goldsworthy, 2020) 
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è Aumento de Pressão nos Auditores 

O impacto da Covid-19 está a ter impacto significativo em toda a profissão de audi-

toria dentro dos negócios, impactos e respostas. 

Relativamente à auditoria, sendo a área em estudo, devido à natureza do processo 

das mesmas, exigindo um envolvimento e interação direta com a entidade auditada. Embora 

os avanços digitais continuem a influenciar como as auditorias são conduzidas e como as 

evidências são recolhidas como referido previamente, bem como o processo de formação do 

relatório, para muitas empresas a crise está a criar um choque nas atividades normais de 

conexão com o cliente (ACCA, 2020). 

Segundo Mike Suffield, diretor de perceções profissionais da ACCA (Associação de 

Contabilistas Certificados), existiu o aumento da pressão para concluir o trabalho de auditoria 

devido a problemas na obtenção de evidências de auditoria e julgamentos muito sensíveis em 

áreas como continuidade operacional, em que é exigido os auditores reavaliarem como rea-

lizar as atividades normais de auditoria, o mesmo ainda realça a existência de oportunidades 

(ACCA, 2020) 

Para avaliar esta relação com o cliente, foi feito um estudo pela ACCA (2020), onde 

um número significativo de 53% dos entrevistados disse que enfrentava pressões para con-

cluir o trabalho de atendimento ao cliente, e mais de um terço (36%) disse que enfrentava a 

incapacidade de cumprir os prazos de relatórios. Por sinal, um quarto dos inquiridos disse 

que está a enfrentar dificuldades na recolha de evidências de auditoria, e 27% disseram que 

viram um risco de auditoria maior relacionado à avaliação de ativos, integridade de passivos 

ou questões de continuidade (ACCA, 2020). 

Focalizando os riscos futuros para todas as empresas em todos os setores, segundo 

a ACCA (2020), os impactos imediatos repercutirão no futuro e as empresas ainda enfrenta-

rão riscos existentes, como a segurança cibernética. Assim sendo, será importante realçar que 

diferentes formas de trabalhar e reações estratégicas podem alterar esses riscos ou mesmo 

introduzir novos e assim sendo, garantir que os riscos continuam a ser geridos (ACCA, 2020). 

 

è Layoff  em empresas de Auditoria 

Mesmo tendo em conta a necessidade de auditar e das empresas precisarem de su-

porte, a verdade é que muitas empresas clientes das empresas de auditoria e consultoria tive-

ram que suspender a atividade e encontram-se neste momento encerradas, e dessa forma, os 
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auditores não conseguem manter o contacto com as mesmas e prosseguir com as atividades 

de contacto direto. 

Estas circunstâncias tiveram consequências, como é o caso da KPMG que pediu aos 

seus funcionários para abdicarem de um mês de salário, para evitar o recurso ao lay-off no 

contexto de quebra de atividade, bem como despedimentos (Executive, 2020). 

Esta é só uma medida das várias que estão a ser implementadas na empresa KPMG, 

liderada em Portugal para fazer face à quebra de receitas. A adesão foi voluntária, depen-

dendo do acordo do funcionário. Enquanto que, a opção de redução do horário de trabalho 

sem remuneração é temporária e igual para todos, exceto a partnership, a quem é aplicado o 

corte, mas continua a trabalhar (Executive, 2020) 

 

è Despedimentos e impacto na dimensão das empresas de auditoria 

Pelo mundo, como já referido, os impactos foram variados, e se houve casos de em-

presas de auditoria a adotar o layoff, existiram impactos mais graves como o despedimento e 

a diminuição da dimensão das empresas. 

É o caso do Reino Unido, na empresa Grant Thornton, que apresentando uma queda 

de 20% nos seus lucros, foi a primeira da área a anunciar rescisões durante a pandemia. Desde 

o início de março, as empresas foram informadas pelo governo que poderiam dispensar fun-

cionários em vez de despedir, de modo a preservar empregos e amenizar o impacto econó-

mico (Consultancy, 2020) 

A Grant Thornton, por outro lado, tem se recusado veementemente a se beneficiar 

do esquema de licença, por medo de mais danos à reputação que isso possa causar, visto ser 

o seu bem valioso que tem sido posto em causa com escândalos financeiros ao longo dos 

anos. E como tal, a empresa cortou o pagamento e as horas de 300 funcionários, anunciando 

meses depois o despedimento de cerca de 70 empregos (Consultancy, 2020). 

 Outro caso, no Reino Unido, foi o da KPMG que tenciona cortar mais de 100 

empregos e reduzir as contribuições para os fundos de pensão dos funcionários, como parte 

de uma iniciativa de redução de custos acelerada pela pandemia do coronavírus e pela re-

forma iminente da profissão de auditoria (Kleinman, 2020) 

 De realçar é que os 100 empregos são referentes à área de consultoria, demons-

trando-se como a mais afetada dentro deste tipo de empresas. No entanto, todas as áreas 
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sentiram o impacto, visto que a KPMG está a estudar a redução das contribuições de previ-

dência do empregador para 4,5% dos salários, uma mudança que afetará desproporcional-

mente o pessoal mais sénior (Kleinman, 2020) 

 Segundo o mesmo autor Kleinman (2020), esse movimento ecoa um semelhante ado-

tado pela rival Deloitte no início da crise COVID-19, demonstrando que grandes firmas de 

contabilidade decidiram cortar empregos e salários no Reino Unido. 

 Já na Austrália, a PwC avançou com algumas medidas para conduzir a empresa atra-

vés da crise de saúde Covid-19 e cumprir três objetivos principais que são manter a equipa 

segura e bem de saúde, proteger empregos e evitar demissões relacionadas à Covid-19 e, por 

último, garantir que a empresa possa continuar a apoiar o governo, empresas e a comunidade 

durante a crise e ajudá-los a reconstruir do outro lado (PWC, 2020). 

 O CEO, Sr. Tom Seymour garantiu estarem focados em apoiar os seus clientes e a 

comunidade em geral durante a crise e também suportar governos, empresas e comunidades 

começarem a reconstruir, assim como, estarem a fazer o possível para evitar despedimentos, 

recorrendo apenas à diminuição de cargas de horário (PWC, 2020). Realçou ainda que, no 

negócio de auditoria, estão focados em garantir que informações financeiras de alta qualidade 

de modo a serem partilhadas em tempo útil para ajudar os mercados de capitais a continuar 

a funcionar de maneira eficaz, completamente cientes de que haverá mais julgamento profis-

sional exigido nesta próxima temporada de relatórios do que há décadas e isso aumentará a 

pressão nos colaboradores. Salientando, por fim, que o bem-estar e a saúde mental de nossa 

força de trabalho é um foco constante (PWC, 2020). 

 

4. Questões de Investigação e Metodologia  

Concretizada a revisão de literatura, é prioritário listar as questões de investigação e 

descrever a metodologia de investigação utilizada.  

4.1. Questões de Investigação  

Assim, o presente estudo tem como objetivo geral analisar os impactos de uma pan-

demia numa empresa de auditoria, na função de auditoria e respetivos auditores. Em con-

creto, com este estudo pretendemos dar resposta a algumas questões, nomeadamente:   

a) Que tipo de impactos teve o Covid-19 na empresa de auditoria? 

b) Que tipo de impactos teve o Covid-19 nas mudanças de rotinas profissionais e pes-

soais dos auditores? 
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c) Que tipo de impactos teve o Covid-19 nas empresas clientes? 

d) Que tipo de medidas foram tomadas na empresa? E o que poderia ter sido feito de 

forma diferente? 

e) Que tipo de medidas foram tomadas nas empresas clientes? 

Como objeto de estudo, foram considerados indivíduos, colaboradores de diversas 

empresas de auditoria em Portugal, de modo a tentar responder a todas as discussões pen-

dentes e ainda explorar possíveis temas futuros. 

 

4.2. Metodologia 

Foi utilizada na presente dissertação uma metodologia qualitativa. Através de meto-

dologias qualitativas analisa-se experiências e opiniões de indivíduos, ou grupos, relativa-

mente a um tema particular (Aires, 2015).  

 Segundo Mason (2002), este tipo de análise é relevante na medida em que permite 

compreender e investigar a experiência vivida pelos participantes em todos os aspetos ine-

rentes às dimensões das ciências sociais. Explorando, o conhecimento, perceções e o expe-

rimento dos indivíduos que assumem o papel principal na realidade a ser testada.  

 Por outro lado, a metodologia qualitativa permite analisar os comportamentos, as 

atitudes e desenvolver conceitos e ideias recorrendo a padrões, mostrando-se uma aborda-

gem menos limitada que a análise quantitativa, que é limitada à extração de dados para validar 

modelos (Sousa & Baptista, 2011). 

A presente investigação foi sustentada em revisão bibliográfica e baseado em entre-

vistas semiestruturadas.  

Esta metodologia demonstrou-se a mais adequada dada a importância de agregar per-

ceções do entrevistado, possibilitar um certo grau de liberdade de expressão de modo a obter 

informações relacionadas que não foram identificadas pelo entrevistador, enriquecendo a 

investigação em profundidade e diversidade de dados. 

 

4.3. Recolha de dados  
A técnica de recolha de informação selecionada consistiu na realização de entrevistas 

individuais semiestruturadas. Seguindo Aires (2015), a mesma, é considerada uma técnica 

direta/interativa de recolha de dados. 
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Assim, através da análise qualitativa, mesmo com limitação de dados, recorrendo a 

entrevistas em profundidade com questões abertas e uma pequena amostra, permite retirar 

informações relevantes, minuciosas e opulentas (Marques, 2017) 

Para além disso, recorrer a entrevistas semiestruturadas permite identificar previa-

mente as questões e o guião, conseguindo guiar a entrevista para o pretendido pelo entrevis-

tador, e ao mesmo tempo facultar ao entrevistado liberdade para abordar tópicos relaciona-

dos (Sousa & Baptista, 2011).  

O guião da entrevista (ver Anexo 1) foi baseado na revisão da literatura existente. 

Estas entrevistas, segundo Aires (2015), incluem questões de resposta aberta e fe-

chada, de modo a captar perceções dos entrevistados com o maior detalhe possível. 

 Mason (2002) realça que recorrendo a entrevistas, elas precisam de ser planeadas, no 

entanto, tem de decorrer de informalmente, e com abertura para que os indivíduos possam 

interagir naturalmente sobre os contextos relevantes à investigação, gerindo a dinâmica social 

e intelectual, uma vez que os dados dependem inteiramente da informação eu os entrevista-

dos estão dispostos a disponibilizar  

A recolha de dados iniciou-se com a realização de uma primeira entrevista explora-

tória, não estruturada, a um profissional da área de Auditoria. Ainda que existisse um pe-

queno guião, o objetivo foi conduzir a entrevista de forma flexível, dando muita liberdade ao 

entrevistado, de forma a que a autora pudesse ganhar maior sensibilidade para o tema e para 

obter informação relevante quanto a possíveis impactos da COVID-19. A informação reco-

lhida foi utilizada para melhorar o guião utilizado nas entrevistas posteriores. 

Numa segunda fase, já com um guião estruturado, prosseguiu-se a investigação atra-

vés da realização de entrevistas semiestruturadas a auditores externos, com diferentes níveis 

de senioridade. As entrevistas decorreram entre Maio e Julho de 2020 e tiveram duração 

aproximada de uma hora. Foram realizadas virtualmente, gravadas e transcritas, de forma a 

garantir a validade de dados e a sua análise, para além disso, foram realizadas individualmente, 

visto que a informação que se pretende recolher é considerada “chave” para o objeto de 

estudo, e pretende-se conhecer a experiência pessoal e sem influência dos participantes, 

sendo completamente imparcial. 

A informação obtida foi sustentada pelo conhecimento aprofundado que foi adqui-

rido através da seleção de documentação, assim como a análise de artigos de revisão literária. 

Analisando todas as influências, desde o que é um serviço e o que está associado ao mesmo, 
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especificando todas os detalhes de empresas prestadoras de serviços e o surgimento do Co-

vid-19, bem como os seus impactos. Recorreu-se para a base teórica à análise histórica de 

eventos externos na economia. 

 

4.4. Desenho das Entrevistas  
Assim sendo, o principal objetivo destas entrevistas é entender e conhecer a reali-

dade, recolhendo essa informação, tal como ela é vista pelos indivíduos que intervêm e vive-

ram a experiência. Os processos de comunicação que se utilizam numa entrevista permitem 

ao investigador retirar informações relevantes, derivados do contacto direto e observação do 

entrevistado, assim, introduzindo a entrevista, foram explicados os objetivos do estudo, bem 

como o anonimato dos dados disponibilizados, e assinada a declaração de consentimento 

informado (anexo II), seguindo-se algumas questões de caracterização sociodemográfica 

(nome, idade, género, empresa, profissão, anos de experiência na área).  

As questões enunciadas no guião, estão assentes em quatro temas de impactos, ques-

tões relacionadas com temas sobre a empresa, temas sobre a função de auditoria, temas pes-

soais do auditor e temas sobre as empresas clientes, baseadas em grande parte na revisão de 

literatura incluída no capítulo anterior e também na entrevista não estruturada com o pri-

meiro elemento de Auditoria, já previamente mencionado. 

A entrevista permite assim recolher dados descritivos da situação pelos “olhos” do 

individuo, sendo possível criar uma imagem mais precisa do que foi vivenciado pelo mesmo. 

Neste caso, os entrevistados foram sujeitos a uma entrevista semiestruturada, que se 

baseia no modelo da entrevista não estruturada, porém debruça-se sobre temas mais especí-

ficos e organizados a partir de questões. No entanto, a mesma permite aliar a resposta estru-

turada e não estruturada, visto que se utiliza um guião que permite o entrevistado falar aber-

tamente, com as palavras que desejar e pela ordem que lhe convier, o mesmo serve para focar 

nas perguntas essenciais, não excluindo informações novas que possam ser úteis. 

A entrevista é composta por perguntas de resposta aberta que permita a discussão 

dos tópicos e a maior recolha de informação possível, e uma pergunta de resposta fechada. 

 

4.4.1. Análise da Amostra 

Foram entrevistadas 11 pessoas que exerciam a função de auditores em sociedades 

de revisão oficial de contas, e vivenciaram a pandemia nas mesmas, independentemente do 
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seu género, cargo ou idade. Ao longo da análise de dados e resultados, a origem do suporte 

empírico é referenciada através do código indexado a cada entrevista.  

A amostra selecionada considera a distinção entre Big Four e Non-Big Four apresentada 

na caracterização das sociedades de auditoria de Almeida (2017), e também a sua posição 

hierárquica. Utilizou-se a seguinte indexação: Letra A - para assistente; S - para sénior; e P - 

para partner (sócio); Letra B - se exerce numa Big Four, ou NB - se exerce numa Non-Big Four. 

Assim sendo, a título de exemplo, um código SNB1 – será o entrevistado 1 que hie-

rarquicamente se posiciona como um sénior numa SROC não correspondente a uma Big 

Four, e assim sucessivamente. 

  
Tabela 2. Caraterização da amostragem 

Elaboração própria  

Dos entrevistados que constituem a amostra, AB3, AB4, SB1, AB6, SB2 foram sele-

cionados por amostragem opiniática. Os restantes, SNB1, AB1, AB2, AB5, PNB1, PNB2, 

foram indicados como potenciais candidatos. 

 

4.5. Análise de dados  

Posteriormente à realização das entrevistas, a informação obtida foi analisada. Para 

harmonizar esse processo, o autor deve recorrer à categorização dos dados, o que implica a 

sua disposição, oposição e comparação (Aires, 2015).  

No capítulo seguinte serão demonstrados os resultados obtidos, as perceções e inter-

pretações dos entrevistados devidamente agrupadas e transcritas passagens de modo a trans-

parecer uma análise mais rica e detalhada. 

Código Entrevistado Género Idade Função atual Big4?

AB1 feminino 25 Assistente Sim

AB2 feminino 24 Assistente Sim

AB3 feminino 24 Assistente Sim

AB4 feminino 25 Assistente Sim

AB5 feminino 26 Assistente Sim

AB6 feminino 25 Assistente Sim

SNB1 feminino 24 senior Não

SB1 feminino 25 Senior Sim

SB2 masculino 27 Senior Sim

PNB1 feminino 44 Partner Não

PNB2 feminino 49 Partner Não
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4.6. Resultados – Análise e Interpretação de dados 

4.6.1. Impactos na Profissão de Auditoria 

 
a) Perda de clientes e redução de honorários 

Como já referido na revisão de literatura, Chen et al. (2018) e Sonu et al. (2017), 

sustentam a teoria de que em momentos de crise económica pode existir uma maior pressão 

sobre os fees da auditoria, onde os clientes podem recorrer a redução das taxas de auditoria 

como parte das estratégias de redução de custos, reduzindo os honorários de auditoria du-

rante o período de crise, e havendo em última análise o risco de perda de clientes. Esta redu-

ção de honorários e a perda de clientes culminam assim na diminuição da receita de empresas 

da área.  

Alguns entrevistados quando questionados sobre o impacto do covid-19 na área de 

auditoria e num prestador de serviços, salientaram precisamente esse ponto. Presentemente, 

e conforme se pode verificar pelos excertos abaixo transcritos, esta perceção por parte dos 

entrevistados, quer aos das Big Four como Non-Big Four, para qualquer nível de senioridade. 

 

“Perder clientes, atraso no fecho da auditoria e consequentemente diminuição da receita da empresa.” (En-

trevistado AB5) 

 

“No que respeita à SROC é expectável a pressão para redução de honorários” (Entrevistado PNB1) 

 

“O maior desafio será a angariação de novos clientes de modo a aumentar a receita. (...) se isso não 

acontecer, o mais natural será então a diminuição da sua receita.” - (Entrevistado AB3) 

 

“Impacto de uma maior pressão sobre os honorários e aumento da dificuldade de recebimento.” - (Entre-

vistado PNB2) 
 

Foi também mencionado um eventual impacto em prazos médios de recebimentos: 

 

“Atraso no pagamento aos auditores poderá ser uma consequência. Só depois de pagarem às entida-

des financeiras, ao Estado, trabalhadores, fornecedores de produção ou produto é que pagarão aos auditores.” 

(Entrevistado AB6) 
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Foi também mencionada a possibilidade de perda de receita por perda de empresas 

clientes, quer por menor necessidade de recurso aos serviços de auditoria (no caso de em-

presas não obrigadas a estes requisitos, quer por falência da própria empresa cliente: 

 

“A qualquer momento, o serviço pode deixar de ser necessário (...). É certo que, se forem removidas algumas 

das burocracias/exigências das micro e das pequenas empresas, as SROC podem perder alguns clientes (...) 

e redução de faturação.” - (Entrevistado SNB1) 

 

“De forma global, e tendo em conta o mercado português que é composto por muitas micro e pequenas empresas, 

penso que uma das principais dificuldades para os prestadores de serviços é procurar surtir a necessidade nos 

clientes, numa altura em que o foco destes na operação e nas restrições de tesouraria são muito significativas. 

E no caso de auditoria, esta não afeta diretamente a operação, podendo tornar-se mais facultativo (exceção 

apenas nas situações em que os stakeholders exigem o mais cedo possível o ROC e a respetiva CLC)” – 

(Entrevistado SB2)  

 

“Acho que o principal impacto num prestador de serviços vai decorrer do impacto nas empresas às quais 

presta esses mesmos serviços. Se as empresas fecharem ou não tiverem capacidade de manter todos os funcio-

nários, também não iram conseguir pagar os fees relativos aos trabalhos de auditoria.” (Entrevistado AB4) 

 

b) Redução da Eficiência do processo de auditoria 

Como Movchan (2020) referiu na revisão bibliográfica, esta adaptação à Covid-19 

pelas empresas desafiou muitos negócios, impactando também a prática de auditoria, com 

confinamentos, fechos de fronteiras, restrições de viagens e distanciamento social. E todas 

estas adaptações podem acabar por se traduzir em redução das eficiências, como foi con-

tactado pelos entrevistados quer Big Four como Non-Big Four, para qualquer nível de 

senioridade. 

 

b1) Devido ao Distanciamento Social 

O distanciamento social afetou todo o processo de auditoria, e rotina usual, devido 

ao afastamento físico do cliente, o que originou uma mudança na interação com o mesmo, e 

também ao distanciamento entre colegas pertencentes à equipa de trabalho de auditoria. Este 
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foi outro tópico abordado pelos entrevistados como uma grande dificuldade sentida, que em 

geral culminou em dificuldades de alinhamento, e consequentemente em alargamentos de 

prazos de trabalhos e ineficiência. A consequência foi o reajuste de todo o processo até então 

definido de auditoria.  

 

“O afastamento presencial no cliente. Existem muitas situações em que rapidamente numa conversa com o 

cliente se consegue esclarecer questões e discutir certos temas. Mais difícil quando o contacto e feito á distância.” 

– (Entrevistado AB6) 

 

“O maior desafio foi alguns colaboradores dos clientes não terem acesso imediato a computador portátil, (...)” 

- (Entrevistado AB3) 

 

“O teletrabalho não permite a transferência de know-how mais facilmente” – (Entrevistado AB1) 

 “passei a trabalhar maioritariamente em teletrabalho, tendo que adaptar a forma de comunicação com os 

clientes e com as equipas de trabalho. Este facto veio a tornar-se, por vezes, num obstáculo à eficiência na 

resolução de problemas e tarefas” - (Entrevistado SB1) 

 

“afetou na medida em que o trabalho de um auditor necessita de ser, a maior parte do tempo, no cliente uma 

vez que este tem de nos disponibilizar várias documentações. Muitas delas apenas podemos ter acesso no 

próprio cliente. O trabalho remoto torna o nosso trabalho muito mais complicado.” - (Entrevistado AB5)  

 

“O principal impacto foi o facto de o auditor não poder fazer auditoria presencial nos clientes durante alguns 

meses e ter que fazer todo o trabalho de forma remota/ à distância. (...) Esta forma de trabalho gera algumas 

ineficiências no trabalho de auditoria que obrigam a mais interações” – (Entrevistado PNB1) 

 

“reuniões regulares com objetivo de efetuar um acompanhamento mais regular do desenrolar do trabalho. Este 

procedimento permite aproximar mais a equipa por forma a evitar que o distanciamento origine diminuição 

da produtividade e aprendizagem.” - (Entrevistado PNB2) 
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b2) Devido a atrasos na obtenção de informação 

O facto de o cliente estar em teletrabalho, layoff ou mesmo fechado, pode resultar em 

atrasos de informação, visto que muitos não têm disponibilidade para enviar a informação 

ou acesso à informação digitalizada, impossibilitando o envio para o auditor. 

 

“Para além disso também poderá existir atrasos para os trabalhos decorrente do facto do cliente não ter 

disponibilidade por se encontrar em layoff ou teletrabalho.” (Entrevistado AB6) 

 

“O maior impacto foi o facto de as empresas que estamos a auditar, estarem fechadas. Uma vez que os 

colaboradores não se encontravam nas instalações e a documentação na maior parte das empresas, ainda se 

encontra em suporte físico, isto foi algo que atrasou alguns trabalhos. A par disto, auditoria feitas a empresas 

fora do país, feitas à distância, também foi um dos maiores impactos” (Entrevistado AB4)  

 

“(...) o confinamento, apesar de obrigatório e extremamente necessário, fez com que os vários projetos de 

auditoria atrasassem o seu início/finalização.” – (Entrevistado AB2) 

 

“Interação com os vários intervenientes dos clientes de forma mais desfasada no tempo até porque muitos de-

les estavam em lay-off total ou parcial.” – (Entrevistado PNB1) 

 

c) Nas fases de trabalho de Auditoria 

Apesar dos impactos percecionados serem abrangentes a todo o processo de audi-

toria, foi pedido aos entrevistados que identificassem de 1 (Nenhum) a 5 (Muito Elevado) o 

nível de impacto da Covid-19 nas diferentes fases do trabalho, conforme elencadas na sec-

ção 2.3.3. com base em Almeida (2017) e Meira (2019). Esta questão teve como objetivo 

identificar as fases que mais serão impactadas. E nesta análise foi notória a distinção de im-

pacto entre Big Four e Non-Big Four, e também entre os níveis de senioridade. 
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Tabela 3 – Impacto da Covid-19 nas fases do trabalho de auditoria 

Elaboração própria 

 

Como é facilmente observável pela análise da Tabela 3, as fases que mais foram im-

pactadas foram o planeamento, os Trabalhos substantivos na execução, a fase final e ainda, 

a opinião, com uma média de 4, 4, 4 e 5, respetivamente. Como se pode constatar, pratica-

mente todas as fases foram muito afetadas, visto que em nenhuma das fases a média corres-

pondeu a nenhum impacto (1) ou baixo impacto (2). No entanto, estas fases foram identifi-

cadas como as mais afetadas e que surtiram mais constrangimento nos entrevistados e foram 

realçados os motivos para serem as fases mais afetadas, que se foca essencialmente na análise 

da continuidade das empresas: 

 

“No planeamento, essencialmente no que respeita à definição dos riscos; na execução dos testes substantivos, 

no que respeita à execução de testes que contemplam a análise de projeções para o futuro, dado que o nível 

de incerteza aumentou significativamente; e na avaliação da continuidade (eventos subsequentes).” (Entre-

vistado PNB2) 

 

“O impacto deve-se principalmente aos eventos subsequentes e projeções efetuadas pela gestão, que dado o 

impacto na economia, podiam fazer com que várias estimativas ficassem completamente distorcidas. Poderia 

ainda afetar de forma significativa nalgumas empresas a capacidade de continuidade” - (Entrevistado SB2) 

 

“Nesta fase de finalização da auditoria, é onde são esperados os maiores impactos decorrentes da pandemia, 

visto que o Going Concern passa a ser um tema de grande relevância, passa a ser necessário que os clientes 

forneçam uma análise à continuidade de operações devidamente fundamentada (...). Na fase de emissão do 

relatório de auditoria, espera-se elevados impactos, visto que a pandemia pode provocar a necessidade de colocar 

Fases de trabalho Objetivos da Fase Média

Orientação Condições de 
compromisso 3

Planeamento Áreas de risco 
e estratégia 4

Testes aos Controlos 3

Trabalhos Substantivos 4

Fase Final Completar a auditoria 4

Opinião Opinião 5

Execução
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uma Incerteza Material relacionada com a continuidade de operações, devido à situação financeira da empresa, 

e poderão existir empresas que passem a ter opiniões modificadas apenas derivado de impactos da pandemia 

na continuidade de operações e na recuperabilidade dos ativos não correntes.” (Entrevistado SB1) 

 

Já a perceção de um sócio destacou um maior impacto no planeamento devido às 

incertezas, devido à estratégia definida poder estar em constante mudança, e nunca se sabe 

se irá funcionar. 

 

“A fase em que se espera mais impacto é no planeamento pelas incertezas futuras quanto ao im-

pacto da Pandemia na economia, nas pessoas e nas organizações. Nesta fase estão a ser planeados um con-

junto de trabalhos de auditoria (...) O auditor pode definir uma estratégia de auditoria com deslocações pre-

senciais para trabalho de controlo interno ou contagens físicas, por exemplo, e na data prevista haver algum 

surto ou restrições do cliente a que isso possa acontecer e teremos que redefinir nova estratégia de auditoria.” 

(Entrevistado PNB1) 

 

É de destacar o a forma como as diferentes posições hierárquicas dos entrevistados 

influenciaram a sua perceção dos entrevistados.  

 
Tabela 4 – Impacto da Covid-19 nas fases do trabalho de auditoria na perceção de assistentes 

Elaboração própria 

Fases de trabalho Fases de trabalho AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 Média

Orientação
Condições de 
compromisso

1 3 4 3 1 3 3

Planeamento
Áreas de risco 

e estratégia
4 4 4 1 1 3 4

Testes aos Controlos 4 3 5 2 2 4 4

Trabalhos Substantivos 3 4 5 4 5 4 4

Fase Final Completar a auditoria 3 2 5 4 5 4 4

Opinião Opinião 5 5 5 4 5 4 5

Execução

Assistentes 
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Tabela 5 – Impacto da Covid-19 nas fases do trabalho de auditoria na perceção de seniores 

Elaboração própria 

 

 
Tabela 6 – Impacto da Covid-19 nas fases do trabalho de auditoria na perceção de sócios 

Elaboração própria 

 

Os assistentes percecionaram um elevado impacto ao longo de todas as fases, e ape-

nas médio na orientação, destacando a fase de opinião com um impacto muito elevado, os 

seniores percecionaram existir impacto muito elevado nos trabalhos substantivos, na fase 

final e de opinião, enquanto que os sócios, não percecionaram nenhuma fase com impacto 

muito elevado, no entanto destacaram a fase de planeamento, de trabalhos substantivos, fase 

final e de opinião com elevado impacto. 

De realçar ainda que as dificuldades de planeamento são destacadas por 100% entre-

vistados de Non Big Four, enquanto que apenas 38% dos entrevistados de Big Four destacam 

esta fase. 

 

 

Fases de trabalho Fases de trabalho
SNB1 SB2 SB1 Média

Orientação
Condições de 
compromisso

4 1 3 3

Planeamento
Áreas de risco 

e estratégia
5 1 3 3

Testes aos Controlos 4 1 3 3

Trabalhos Substantivos 5 5 2 5

Fase Final Completar a auditoria 4 5 5 5

Opinião Opinião 5 5 5 5

Execução

Senior

Fases de trabalho Fases de trabalho PNB1 PNB2 Média

Orientação
Condições de 
compromisso

2 3 3

Planeamento
Áreas de risco 

e estratégia
4 4 4

Testes aos Controlos 3 3 3

Trabalhos Substantivos 3 4 4

Fase Final Completar a auditoria 3 4 4

Opinião Opinião 3 4 4

Execução

Sócio
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d) Redução da Empregabilidade 

Como demonstrado ao longo da revisão bibliográfica, uma das grandes consequên-

cias da Covid-19, economicamente, foi o aumento da taxa de desemprego, a nível mundial e 

em Portugal o mesmo já se constata.  

Assim sendo, é importante perceber qual foi o impacto nas empresas de auditoria, 

para tal, foi questionado aos entrevistados o impacto e as respostas dividem-se entre redução 

e manutenção, quer em Big Four ou Non Big Four, quer a nível de senioridade. De realçar 

que nenhum dos entrevistados declarou aumento, o que seria de esperar tendo em conta toda 

a bibliografia previamente apresentada. 

A grande parte dos entrevistados considera que vá ́ ocorrer uma redução do número 

de pessoas à medida que não necessitem de ROCs, ou caso as empresas clientes fechem. 

Salientando que aquelas que já estavam previstas entrar não perderam os seus postos, mas 

em patamares mais altos, com níveis de senioridade superior a empregabilidade diminuiu: 

 

“Em termos globais, creio que poderá diminuir. Se empresas deixarem de necessitar de ROC e se outras 

empresas não aguentarem e fecharem portas, creio que a empregabilidade, não só em auditoria, poderá dimi-

nuir.” – (Entrevistado SNB1) 

 

“Terá ́ reduzido alguma empregabilidade. (...) na SROC que acompanho por agora mantivemos sem altera-

ções. (...) Ao nível da macroeconomia como um todo penso que seja de esperar um aumento relevante da taxa 

de desemprego e na auditoria admito que isso possa acontecer.” – (Entrevistado PNB1) 

 

“Acredito que os níveis de empregabilidade diminuíram, uma vez que os impactos desta crise se irão começar 

a sentir de modo mais sério em breve, e o mercado irá certamente retrair-se.” – (Entrevistado AB2) 

 

“A nível de auditoria, acordamos que x pessoas entrassem então vão entrar, existe empregabilidade, mas 

diminuiu a empregabilidade principalmente a nível de outro patamar.” – (Entrevistado AB1)  

 

A grande parte dos entrevistados não considera que vá ́ ocorrer uma redução do nú-

mero de pessoas, e para já não sentiu nenhum impacto neste nível, de realçar que todos os 

indivíduos que indicaram uma não alteração pertencem a empresas Big Four.  
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“Não houve nenhuma mudança na empresa onde trabalho. Não despediram ninguém e continuaram a con-

tratar a mesma média de pessoas, no processo de recrutamento anual.” – (Entrevistado AB4)  

 

“A empregabilidade manteve-se. Continuamos a ter clientes que necessitam de relatórios de Auditoria certi-

ficados por uma entidade externa, (...)” - (Entrevistado AB6) 

 

“Várias empresas concorrentes optaram pela não contratação e despedimentos. A minha empresa, manteve 

os colaboradores e o compromisso de contratação de elementos mais juniores.” – (Entrevistado SB2)  

 

“A nível de auditoria penso que não houve alterações ao nível da empregabilidade, pois o trabalho continua 

a existir no mesmo volume, sem alterações na necessidade de colaboradores.” - (Entrevistado SB1) 

 

e) Aumento de Pressão  

Como referido ao longo do estudo, já ACCA (2020) referiu o aumento da pressão 

para concluir o trabalho de auditoria devido a problemas na obtenção de evidências de audi-

toria e prazos em vigor. É também opinião dos entrevistados que o auditor durante este 

período de pressão económica, sofreu uma pressão extra, devido a ocorrer num período mais 

ocupado da área e acrescendo a dificuldade de obter informação, garantindo a qualidade. 

 

“(...) A pandemia apanhou a altura do fecho de contas do período de 2019. Fase, como se sabe, mais exigente 

em termos de auditoria e apoio aos nossos clientes. O trabalho e exigência foram ainda maiores, mesmo à 

distância. Exigindo um apoio constante e maior às empresas” (Entrevistado SNB1) 

 

“O trabalho de auditoria é um trabalho de muita pressão, em que tudo tem de ser feito no menor espaço de 

tempo, no entanto, tivemos de entender que este não ia ser um ano normal e mostrar aos colaboradores do 

outro lado de que estávamos compreensivos com os atrasos que poderiam ocorrer.” – (Entrevistado AB4) 

 

“As normas de auditoria são as mesmas e a qualidade da auditoria não pode ser comprometida. Os regula-

dores estão atentos e tem passado esta mensagem.” (Entrevistado PNB1) 

 

Também neste impacto existe o consenso entre Big Four e Non-Big Four, e para qual-

quer nível de senioridade. 
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f) Aumento de Fraude e Manipulação de dados 

De encontro ao que foi referido por Arnold (2020), em situações de pressão econó-

mica, com a queda brutal de receitas, há uma maior passibilidade a distorções e manipula-

ção de dados, que resultam em pressões sobre os auditores para que possam manter a qua-

lidade da auditoria, e assim manter a reputação da empresa. Este possível impacto foi real-

çado por elementos de Big Four, em diferentes níveis de senioridade. 

 

“Quebra brutal de vendas e receitas. Resultado anual em 90% das empresas vai diminuir bastante. A forma 

de ver as coisas, neste ambiente económico, pode levar a cometerem fraude ou arranjar esquemas que beneficie 

a empresa e não os leitores das demonstrações financeiras” – (Entrevistado AB1)  

 

“(...) em determinadas empresas que tenham foco muito significativo no resultado e muita pressão para atingir 

determinado desempenho, pode aumentar o risco de existências de fraude.” (Entrevistado SB2) 

 

g) Aumento da carga horária de trabalho 

Como Strongstep (2020) referiu, o teletrabalho requer atenções para garantir a pro-

dutividade de todos os colaboradores, e de modo a perceber qual a perceção dos auditores 

em relação à carga de trabalho em pandemia, foi questionado o mesmo sentiu um aumento 

ou diminuição da mesma. 

A grande maioria dos entrevistados referiu que sentiu um aumento da carga de tra-

balho como se pode verificar nas transcrições abaixo mencionadas quer Big Four ou Non Big 

Four em diferentes níveis de senioridade. 

 

“O trabalho de auditoria ficou afetado pela negativa (...)” (Entrevistado SNB1) 

“No meu caso, tive mais trabalho.” (Entrevistado AB4) 

“Em teletrabalho os horários de trabalho foram alargados, trabalho mais horas” – (Entrevistado AB1) 

“Senti que se trabalha mais no regime de teletrabalho” (Entrevistado SB2) 

“carga de trabalho medida em número de horas de trabalho, esta aumentou” (Entrevistado PNB1) 

 

Este aumento deve-se a: 

• Ter culminado com época “alta” de auditoria 

“tive muito mais trabalho, porque aconteceu na época alta de auditoria.” – (Entrevistado AB1)  
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“O período de confinamento e estado de emergência ocorreu no período que em auditoria chamamos de “Busy 

Season”, por ser normal haver um volume de trabalho maior, no entanto, era “mais fácil” trabalhar mais  

horas que numa situação normal.” (Entrevistado SB2) 

 

• Impossibilidade de efetuar a auditoria presencialmente com o cliente 

“(...) não foi possível o trabalho de campo. Não se trata só de análise documental, mas da perceção do 

ambiente em que se encontra o cliente e também da proximidade e, por sua vez, confiança que se cria com o 

mesmo.” (Entrevistado SNB1) 

 

• Auditorias foram prolongadas - começaram mais tarde 

“A “época alta” de auditoria costuma durar até Abril/Maio e durante esse tempo estive sempre a trabalhar. 

Depois desse período, a mesma época alta já deveria ter terminado, mas como houve algumas auditorias que 

começaram mais tarde, a mesma prolongou-se até meados de Julho. No geral dos meus colegas, também acho 

que toda a gente teve igual ou mais trabalho.” – (Entrevistado AB4)  

“(...) e clientes que, aderindo ao layoff, foi necessário adiar o início da auditoria.” – (Entrevistado AB2) 

 

• Atrasos de clientes na transmissão de informação 

“(...) foi negativo essencialmente pelo afastamento ao cliente, foi necessário pedir elementos e explicações por 

email ou por pasta partilhada o que prolonga o tempo de trabalho e gera muitas vezes situações de sobrecarga 

de trabalho para o cliente de modo a fornecer os elementos necessários” (Entrevistado AB6)  

“Em termos de auditoria, o trabalho ficou um pouco atrasado. Mas depois de uma adaptação às circunstân-

cias e de um esforço acrescido quando voltamos do teletrabalho tudo foi possível” - (Entrevistado SNB1) 

 

• Distanciamento da equipa de trabalho 

“(...) por ser assistente ainda necessito de ajuda por parte das pessoas acima de mim, e estando sozinha senti 

alguma dificuldade, apesar de ter sempre ajuda virtualmente”– (Entrevistado AB5)  

“E como também já referi, como ponto negativo, o acompanhamento dos elementos da equipa é mais compli-

cado no regime de teletrabalho. (...)dificulta a gestão da equipa de trabalho e dos elementos mais novos. Assim, 

houve um maior recurso a pequenas reuniões e para tomar decisões ou esclarecer dúvidas, o tempo dispensado 

foi significativamente maior, o que acabou por aumentar o tempo de trabalho necessário para executar dife-

rentes tarefas que antes se resolviam mais rapidamente” - (Entrevistado SB2)  
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“Afetou ainda em gestão de equipa e partilha de conhecimentos. Como a auditoria é muito trabalho de equipa, 

em casa esse trabalho acaba por ser menor.” – (Entrevistado AB1)  

“O confinamento impediu-nos de estar presencialmente nos clientes e com as equipas de trabalho. Este facto 

dificultou bastante a obtenção de informação por parte do cliente e também foi um desafio à organização e 

planeamento do trabalho em equipa.” – (Entrevistado SB1) 

 

• Dificuldade de conciliação de vida profissional e pessoal 

“Penso que o nível de trabalho se manteve relativamente constante face a anos anteriores. No entanto, na 

minha opinião, houve um impacto negativo no sentido de estar a trabalhar mais horas por dia do que o 

normal, dada a dificuldade de separar a vida profissional e pessoal. (...) Assim, surgiu ainda o desafio de 

segregar a vida pessoal da vida profissional, visto que o espaço de trabalho e de lazer se sobrepunham com 

frequência.” (Entrevistado SB1) 

“flexibilidade na gestão de questões pessoais que com a Pandemia tiveram que ser ajustadas (filhos, escolas, 

etc...)” (Entrevistado PNB1) 

 

• Necessidade de novo planeamento da auditoria 

“(...) foi necessário reagendar o planeamento, dado que houve clientes que sofreram atrasos, adiando a receção 

de informação (...)” - (Entrevistado AB2) 

“O maior impacto prendeu-se com o facto de os trabalhos de auditoria serem feitos nas empresas que estão a 

ser auditadas, e teve de haver um reajustamento à forma como era realizado esse trabalho, que depende do 

contacto com os clientes e passou a ser feito todo através de emails ou videochamadas.” (Entrevistado AB4) 

“Espera-se também uma alteração na abordagem de auditoria em todas as fases do trabalho avaliando os 

impactos da Pandemia em cada cliente e redefinindo a abordagem de auditoria tendo em conta um conjunto 

de incertezas que são esperados para os próximos meses.” (Entrevistado PNB1) 

“Alterações na forma de organização do trabalho: recurso ao teletrabalho. Esta alteração num curto espaço 

de tempo originou uma adaptação das equipas no que respeita à obtenção de informação e ao cumprimento de 

prazos.” – (Entrevistado PNB2) 

 

4.6.2. Impactos nas Empresas de Auditoria 
É importante perceber qual a perceção dos auditores em termos dos impactos da 

Covid-19 nas empresas de auditoria enquanto organização e quais as medidas tomadas. 
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É de referir que todos os entrevistados se sentiram, em geral, seguros com as decisões 

tomadas pela empresa e pelo apoio dado pelas mesmas,  

 

a) Medidas Tomadas 

Após a Covid-19 ter sido declarada pandemia, e após o primeiro surto e a primeira 

declaração de estado de emergência, as empresas tiveram que responder ao evento externo, 

adaptar-se e planear medidas a tomar de modo a proteger a empresa e os colaboradores. Foi 

unanime a adoção do teletrabalho, mas foram salientadas outras medidas importantes que 

foram adotadas, novamente existindo homogeneidade de respostas entre Big Four e Non Big 

Four, e em diferentes níveis de senioridade, encontram-se abaixo transcritas: 

 

- Adoção do teletrabalho  

“Permitido o teletrabalho desde o dia em que foi decretado o estado de emergência.” (Entrevistado SNB1)  

““(...) os colaboradores estiveram em teletrabalho de março até final de maio.” (Entrevistado AB2)  

“inicialmente todos em teletrabalho sempre que possível (95% em casa)” (Entrevistado AB1) 

“Nós auditores estamos constantemente nos clientes e não no escritório como outras empresas. Esta situação 

apenas nos obrigou a deslocar-nos dos escritórios dos clientes para casa, pelo que já tínhamos todas as ferra-

mentas necessárias para que tal fosse possível (acesso a VPN, cabos de rede, computadores portáteis, por 

exemplo).” (Entrevistado AB3) 

“Perante esta situação, a minha empresa criou todo o tipo de mecanismos de segurança e proteção, cumprindo 

as normas definidas pela DGS. Numa primeira fase, colocaram todos os colaboradores a trabalhar remota-

mente” (Entrevistado SB1) 

 

Dando condições para tal, com suporte e motivando os trabalhadores para esta situ-

ação que poderia ser desanimadora. 

“Assegurar a salvaguarda das pessoas definindo como regra o teletrabalho e melhorar as plataformas e infra-

estruturas informáticas para que fosse possível a equipa a trabalhar à distância.” (Entrevistado PNB1) 

“Desde o início que a minha empresa forneceu aos seus colaboradores todas as ferramentas para trabalhar 

em casa, de forma a que não se notasse muito a diferença e mostraram-se muito preocupados em não nos 

deixar desmotivar a trabalhar em casa.” (Entrevistado AB4) 
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“perante esta situação a empresa foi das primeiras a mandar os seus colaboradores para casa, no dia 12 de 

março! Sempre se mostraram preocupados sendo que fomos proibidos a ir a clientes, tornando o nosso trabalho 

pelo remoto. Sempre nos foi dado apoio por parte da chefia.” (Entrevistado AB5) 

“(...) fez várias reuniões com todos os colaboradores para informar sobre as medidas que estava a tomar e 

ouvir opiniões e preocupações dos colaboradores. Disponibilizou rapidamente mais e melhores ferramentas 

informáticas, para conseguirmos executar o trabalho.” (Entrevistado SB2) 

 

- Alargamento de prazos de entrega 

“A empresa teve de renegociar, maioritariamente prazos de emissão de opinião sobre as contas e ao mesmo 

tempo gerir os mesmos, para que nem a empresa de auditoria ficasse prejudicada no negócio nem as empresas 

ficassem com o trabalho de auditoria por realizar. Teve de existir uma flexibilidade por ambas as partes e 

uma compreensão de que os trabalhos iam decorrer a um ritmo mais lento.” (Entrevistado AB4) 

“Os prazos de conclusões de trabalhos também tiveram de ser ajustados, não propriamente pelo nosso lado, 

mas porque houve muitas empresas que estavam a ser auditas que enviaram os colaboradores para casa e não 

tinham como nos fornecer o suporte necessário para proceder com a auditoria.” (Entrevistado SB1) 

 

- Medidas preventivas em escritório 

Os colaboradores foram colocados em escritório alternadamente e por rotação, de-

finidos horários de entrada e saída distintos para os colaboradores, obrigatoriedade de más-

cara e horários de almoço por turnos e limitação de lugares com distancia entre eles, dispo-

nibilização de kits, maior controlo de entradas de pessoas externas e ainda suporte de equipas 

destinadas a ajudar colaboradores na adaptação à nova realidade. 

“(...) Assim que os clientes começaram a retornar para os escritórios, as equipas de auditoria foram também 

para os clientes. Relativamente aos grupos que foram alocados ao escritório alternadamente, foram estabeleci-

dos horários de entrada e saída distintos entre colaboradores. Foram fornecidas máscaras para utilização 

obrigatória dentro dos escritórios, e os horários de almoço foram definidos por turnos.” (Entrevistado AB2)  

“Agora em rotação de pessoas no escritório, distancia entre trabalhadores, turnos para almoço, disponibiliza-

ção de kits, nenhum colaborador entra sem identificação nem mascara, disponibilização de suporte digital, 

disponibilização de equipa destinada a covid-19 para ajudar colaboradores.” – (Entrevistado AB1)  

“Numa fase posterior, regressamos de forma faseada aos escritórios, em grupos rotativos de um número redu-

zido de colaboradores. Adicionalmente, foram ainda enviadas newsletters semanais com sugestões de formas 

de ocupar o tempo e com dicas para ser produtivo no teletrabalho.” – (Entrevistado SB1) 



Dissertação FEP | MCCG | Carla Martins  

 
 

44 

- Maior suporte aos clientes 

“tentar suportar ainda mais os clientes, percebendo os seus problemas e tentando ajudar sempre que possível. 

Continuamos a entregar os trabalhos aos nossos clientes dentro do prazo apesar de toda a situação” – (En-

trevistado AB6)  

 

Em relação a estas medidas tomadas, praticamente todos os inquiridos foram unani-

mes e salientaram que nada mais poderia ter sido feito nem nenhuma medida poderia ter sido 

tomada previamente. Os colaboradores realçaram ainda a boa comunicação, a preocupação 

sentida e a rápida adaptação, afirmando que se sentiram sempre como a prioridade da em-

presa, tanto a nível do seu bem-estar de saúde como mental, assim como a manutenção dos 

postos de trabalho. 

 

“Penso que nada. Todas as medidas adotadas pelos sócios foram boas e permitiram assegurar todos os postos 

de trabalho (...)” – (Entrevistado SNB1) 

“Eu penso que a empresa esteve muito bem, desde a forma como comunicou aos colaboradores todas as decisões, 

à preocupação em motivar os mesmos, à adaptação rápida a esta nova situação. Não sinto que houvesse algo 

que pudesse ter sido feito melhor.” (Entrevistado AB4)  

“Penso que a empresa onde estou tomou medidas atempadas e adequadas.” – (Entrevistado AB2) 

“Perante o imprevisível, reagiram de forma imediata e eficaz.” (Entrevistado SB1) 

“Não sinto que pudessem tomar qualquer medida, desde que a quarentena começou só tive 2 semanas na 

empresa, não sinto que tivesse de adotar outro cenário” (Entrevistado AB1) 

“na minha opinião foi tudo feito no tempo e da maneira correta.” (Entrevistado AB5) 

 

Apenas se salientou que o teletrabalho já poderia ter sido implementado previamente, 

de modo a preparar o auditor como agir no caso de não poder contactar o seu cliente pre-

sencialmente e prevenir ferramentas e infraestruturas informáticas. 

 

“adotar o teletrabalho mais cedo sem ser o resultado da pandemia,1 vez por semana por exemplo de modo a 

estarmos preparados para não estar presencialmente no cliente.” (Entrevistado AB6)  

“poderia ter- se antecipado ferramentas e infraestruturas informáticas adicionais.” (Entrevistado PNB1) 
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Em relação ao futuro, as empresas terão que se adaptar a esta nova realidade de forma 

a minimizar os impactos sentidos até então, embora alguns dos entrevistados não tenham 

conhecimento das estratégias que estão a ser definidas pela empresa, estas são as medidas 

que conseguimos apurar: 

 

- Suporte a clientes 

“Acompanhamento constante e permanente aos nossos clientes.” – (Entrevistado SNB1)  

“Continuar a entregar os trabalhos com qualidade e dentro do tempo estipulado” – (Entrevistado AB6)  

“O principal foco é a gestão do trabalho presencial nos clientes que estamos a avaliar caso a caso.” (Entre-

vistado PNB1) 

 
- Adoção do teletrabalho 

De modo a reduzir custos, em deslocações, alimentação e escritórios, as empresas 

poderão aproveitar este novo modo de trabalho e adaptar ao anterior de modo a tornar mais 

eficiente, mais rentável o negócio e minimizando impactos futuros. 

“Existe muito a mentalidade em auditoria que os trabalhos têm de ser feitos nas empresas que estão a ser 

auditadas e esta pandemia veio mudar esse mindset, o trabalho consegue ser feito à distância. Penso que a 

partir daqui as empresas de auditoria poderão poupar bastante dinheiro, por exemplo, com as deslocações dos 

colaboradores às empresas, que envolvem, carros e combustíveis, alimentação etc.” (Entrevistado AB4)  

“De forma a minimizar os impactos para o futuro, as principais medidas implementadas são a continuidade 

do trabalho em grupos rotativos e a passagem das formações para formações online em vez de formações 

presenciais.” – (Entrevistado SB1) 

 

- Avaliar desempenhos e riscos incorridos – corrigir erros 

“Penso que depois desta experiência, a empresa para onde trabalho irá avaliar os resultados das ações que 

tomou nestes últimos meses e corrigir o que esteve menos bem. Desse modo, estará preparada para reagir ainda 

mais rapidamente no caso de surgir alguma situação com impacto semelhante.” (Entrevistado AB2) 

“Ao nível de auditoria, estão a ser estudadas várias formas de analisar o impacto da pandemia nas empresas, 

com especial foco no impacto ao nível do going concern, uma vez que existe um risco muito elevado de falência 

de algumas empresas. A preocupação do impacto da pandemia nos processos de auditoria foi notória quase 

desde início, havendo diversas recomendações tanto do CNC, como das próprias empresas de auditoria a fim 

de precaver eventuais riscos identificados pelo impacto da pandemia.” (Entrevistado SB2) 
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b) Impacto financeiro – Medidas 

As empresas de auditoria sofreram todos os impactos já mencionados, e por conse-

quência financeiramente foi igualmente afetada pelas suas empresas clientes, visto que, como 

referido previamente, pode perder os clientes e projetos lucrativos, que irá refletir-se finan-

ceiramente na empresa de auditoria, novamente existiu a concordância entre Big Four e Non 

Big Four, de realçar que relativamente a senioridade, foi notório que os assistentes não esta-

vam a par de tantas medidas e de parte dos impactos, pela parte de seniores já foram realçados 

impactos e mencionadas medidas diversas como por exemplo os cortes salariais, consumo 

de bancos de horas entre outros, etc, e pela parte dos partners houve ainda o destaque à revisão 

de gastos com fornecedores e da atenção ao pagamento de honorários dos clientes. 

 

“A empresa pode perder clientes e consequentemente projetos importantes, o que terá um grande impacto a 

nível financeiro” – (Entrevistado AB5)  

 

“O principal impacto é o desafio de salvaguardar a saúde das pessoas e colaboradores e, ao mesmo tempo, 

conseguir ser rentável e gerar receitas para conseguir honrar todos os compromissos financeiros nomeadamente 

salários.” (Entrevistado PNB1)  

 

De modo a reduzir o impacto financeiro sentido, várias foram as medidas tomadas 

pelas empresas, que são de afetação direta nos colaboradores. No entanto, vários inquiridos 

não conseguem perceber neste momento o verdadeiro impacto, apenas declaram que o im-

pacto será maior em empresas com forte componente em consultoria, visto que se prevê 

maior impacto financeiro em consultoria do que em auditoria. 

 

“Ainda não é possível quantificar ao certo, os impactos desta pandemia em qualquer área ou sector. Sabemos 

que não será fácil. Penso que só em 2021, o cenário estará pior e todos estaremos mais conscientes do impacto 

desta pandemia em toda a economia.” – (Entrevistado SNB1)  

 

“A pandemia poderá ter reduzido a receita em certas áreas como consultoria” - (Entrevistado AB3) 
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“Nas empresas de auditoria, o impacto foi mais notório quando existe uma componente muito forte de con-

sultoria na mesma empresa. Isto porque os serviços de auditoria continuam a ser uma obrigatoriedade da lei, 

por isso não se prevê grandes perdas no setor de auditoria.” – (Entrevistado SB1) 

 

“Foram efetuados investimentos ao nível do equipamento necessário para garantir as condições exigidas pela 

DGS, tendo também sido efetuado investimentos ao nível informático com vista a reforçar a segurança e 

capacidade/rapidez de acesso à informação por via remota” – (Entrevistado PNB2) 

 

- Consumo de banco de horas  

Para os trabalhadores que tiveram uma quebra no trabalho, de modo a não despedir 

nem recorrer a layoff, foi requerido aos trabalhadores que gastassem as suas horas do banco 

de horas e férias. 

“Ao nível de condições, exigiu apenas o consumo de banco de horas para os colaboradores que tiveram uma 

quebra de trabalho por clientes que não estavam disponíveis para continuar no momento de confinamento, 

com a auditoria financeira.” (Entrevistado SB2)  

 

- Não renovação de contratos  

“A minha empresa não entrou em layoff mas não renovaram contratos de alguns assistentes, assistentes esses 

que não iam ser promovidos” (Entrevistado AB5) 

 

- Não contratações 

“As implicações financeiras foram significativas, (...) foram várias as medidas adotadas (...), não contrata-

ções…” (Entrevistado SB2) 

 

- Congelamentos de carreira  

“As implicações financeiras foram significativas, (...) foram várias as medidas adotadas (...) a cancelamento 

de progressão de carreira, (...)” (Entrevistado SB2)  

 

- Cortes salariais 

As empresas recorreram ainda aos salários para reduzir o impacto financeiro, através 

de reduções dos salários mais abonados, cortes de prémios, diminuição da parte variável do 

salário, entre outros. 
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“Foram tomadas medidas como: corte de prémios, diminuição da parte variável” (Entrevistado AB1) 

“Pelo conhecimento que tive das empresas concorrentes, foram várias as medidas adotadas, desde cortes sala-

riais. Na minha empresa tivemos também medidas de restrição orçamental, mas o foco foi sempre tentar não 

afetar os colaboradores, optando por medidas de restrição financeiras mais estruturais que não afetassem de 

forma significativa os colaboradores.” – (Entrevistado SB2)  

 

- Restruturação de Cargos 

“Medidas: talvez restruturação a nível de cargos na empresa” – (Entrevistado AB1)  

De realçar que houve casos sem implicação, e os inquiridos realçaram ainda que exis-

tiram empresas que não alteraram políticas salariais e procederam com os aumentos expec-

táveis. 

“Não senti muitas implicações. Continuamos a ter clientes a quem entregar o nosso trabalho e continuamos 

a ter trabalho durante e "após" o confinamento” – (Entrevistado AB6) 

“A minha empresa fez tudo o que já tinha prometido como aumentar salários.” (Entrevistado AB5)  

  

- Revisão gastos fornecedores vs Diligências Cobrança Cliente 

“A Firma de auditoria teve que fazer uma revisão dos gastos com fornecedores e renegociar algumas situa-

ções. Por outro lado, intensificar também uma as diligências de cobrança aos clientes.” (Entrevistado 

PNB1)   

 

4.6.3. Impactos nas Empresas Clientes 

Como mencionado ao longo da análise de resultados, os impactos de uma empresa 

de auditoria e na própria função, estão interligados e dependentes da capacidade dos seus 

clientes. De seguida encontram-se transcritos os principais impactos percecionados pelos 

entrevistados, que se encontram em concordância em Big Four ou Non Big Four em diferentes 

níveis de senioridade. 

 

a) Principais impactos  
A capacidade de uma empresa transmitir o seu estado atual e comunicar os resultados 

com os interessados, irá estar dependente da elaboração e fornecimento das demonstrações 

ou informação financeira que por sua vez pode sofrer impactos, como já mencionado pela 

KPMG (2020), de modo a que ficam dependentes das empresas de auditoria 
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Assim, é relevante recolher perceções sobre o impacto nas empresas clientes dos au-

ditores entrevistados. Vários foram os impactos: 

 

- Paragens de produção / Queda produtividade 

“Existem clientes mais afetados do que outros, como é obvio, no entanto, os clientes para os quais presto 

serviços tiveram quebras consideráveis ao nível da operação. No entanto, ao nível do funcionamento da empresa 

em si, não sentiram impactos muito significativos, uma vez que já utilizavam ferramentas informáticas.” 

(Entrevistado SB2) 

“Impacto nos clientes: queda de rendimentos e paragens de produção. Queda da produtividade levarão a menos 

atividade” – (Entrevistado AB6) 

“A nível de produção e rotação de stock e vendas, o layoff para as empresas que adotarem também vai ter 

um grande impacto, principalmente nas empresas do setor da indústria.” – (Entrevistado AB4) 

“As repercussões dependem do próprio negócio, sendo, no entanto, esperado que haja quebras significativas de 

forma generalizada da atividade das empresas” (Entrevistado SB2)  

 

- Cancelamento encomendas 

Devido a problemas de transporte ou estarem dependentes de fornecedores de ma-

térias primas de países externos, que não conseguiram obter ou tiveram que pagar mais pelos 

mesmos. 

“Na maioria das empresas, houve de facto o cancelamento de encomendas. Principalmente pelas dificuldades 

no transporte para a Europa. Muitas empresas têm também fornecedores de matérias primas na China e 

Europa, que não foram possíveis de obter e foram compradas a preços superiores.” (Entrevistado SNB1) 

 

- Redução Horário laboral 

Dada a quebra da faturação e da produção, e encomendas, culminou na re-

dução do horário laboral dos colaboradores da empresa 

“Em algumas empresas, a redução do horário laboral, dada a quebra de faturação” (Entrevistado SNB1) 

 
- Adoção de teletrabalho ou layoff 

Como já mencionado, a adoção do teletrabalho e layoff foi umas das medidas 

mais recorridas, que resultou em algumas dificuldades de comunicação, gestão re-

mota e partilha de informação mais lenta, atrasando o trabalho do auditor.  
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“Houve empresas que continuaram o trabalho de forma normal, sendo que a única diferença foi a adoção do 

teletrabalho, outras adotaram o layoff. As empresas perderam muito dinheiro” – (Entrevistado AB4)  

“A maioria dos clientes ficou em teletrabalho no final de Março ou em lay off.” - (Entrevistado AB2) 

“Afetou, a partilha da informação não era tão rápida, fazíamos pedidos de informação que demorava mais, 

porque muitos estavam em layoff ou a trabalhar menos tempo. Os prazos, se o cliente atrasa, o nosso trabalho 

também vai ser afetado.” - (Entrevistado AB1) 

“Alguns clientes trabalhavam a partir de casa e outros entraram em regime de lay-off parcial. Tal situação 

levou a que os mesmos tivessem de ter acesso as plataformas de informação a partir de casa, de modo a 

disponibilizar a informação necessária de modo a executar as suas tarefas diárias.”  (Entrevistado AB3) 

 

- Diminuição de vendas/receitas 

“Como já tinha dito anteriormente, impactos negativos nas margens das vendas e consequentemente diminuição 

do lucro e do volume de negócios.” - (Entrevistado AB4) 

“(...) menos atividade e consequentemente a um menor resultado no fim do ano.” (Entrevistado AB6) 
“O maior impacto será nas vendas e com o layoff pode haver uma redução dos custos com pessoas, mas os 

custos fixos estarão lá de qualquer forma. Que leva a um resultado negativo ou muito mais baixo que os 

outros anos.” – (Entrevistado AB1) 

“Certamente a pandemia irá ter repercussões nas contas das empresas em geral, principalmente ao nível da 

receita.” - (Entrevistado AB3) 

“O principal impacto será certamente ao nível da receita derivado do fecho da economia e da diminuição da 

procura resultante do aumento do desemprego e da diminuição dos rendimentos disponíveis das famílias, que 

são o motor da economia. As principais serão a nível dos rendimentos das empresas, resultado da diminuição 

da procura e do consumo interno.” – (Entrevistado SB1) 

Essa diminuição de receitas pode travar muitos aumentos salariais e até culminar 

mesmo em cortes dos mesmos, ou em atrasos de pagamentos ao Estado, fornecedores, ban-

cos, e entidades prestadoras de serviços para a empresa, que resultará numa maior contração 

de divida.  

“Muitas empresas que estariam também a prever revisões salariais ou aumentos, provavelmente não o irão 

fazer.” (Entrevistado AB4) 

“Para além disso poderá verificar se atrasos nos pagamentos ao Estado, fornecedores e bancos. No futuro 

poderá verificar se maior contração de dívida para fazer face a estas dificuldades. “– (Entrevistado AB6) 
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b) Região mais afetada 

A nível de regiões mais afetadas por estes impactos, na auditoria, segundo os entre-

vistados a nível mundial foram os USA e a África, e em Portugal a zona norte, por ser uma 

zona industrial e muitas pararam a produção, e o Algarve por depender muito do turismo, 

que por sinal foi um setor muito afetado. Apenas a nível de Big Four obtivemos informação, 

e através de assistentes, visto conseguirem ter essa visão no contacto direto com o cliente. 

“Região- USA; toda a africa esta a ser notório” (Entrevistado AB1) 
“O Norte e interior do país foram as mais prejudicadas negativamente.” (Entrevistado AB4) 

“tenho grandes clientes da zona Norte e todos foram afetados à sua maneira.” – (Entrevistado AB6) 

“As regiões mais afetadas correspondem às regiões mais dependentes do comércio externo e da atividade co-

mercial com países externos, como por exemplo as regiões mais dependentes do turismo externo como o Algarve 

e o norte de Portugal, (...)” - (Entrevistado AB3) 

 

c) Setor e negócio mais afetado 

Os setores mais afetados foram aqueles já analisados no previamente nesta investiga-

ção no ponto 2.4.3. Impacto na economia de Eventos Externos, assim podemos verificar 

que o setor da indústria, o automóvel, restauração e turismo. A nível de setor, já existiu no-

vamente unanimidade entre Big Four e Non Big Four e em diferentes níveis de senioridade. 

 

“Mercados mais afetados negativamente: turismo, restauração e transportes” (Entrevistado PNB1) 

“O setor da indústria foram as mais prejudicadas negativamente” – (Entrevistado AB4) 

“Afetou todos os clientes de forma geral, principalmente a atividade de áreas de negócio mais dispensáveis, 

como o setor automóvel, por exemplo. Dado que analisamos mais as contas de 2019, iremos ter melhor noção 

dos impactos práticos nos clientes na auditoria efetuada ao próximo ano (2020).” - (Entrevistado AB3) 

““O setor automóvel foi dos mais afetados” (Entrevistado AB1) 

Os tipos de negócio mais afetados serão a restauração, o turismo e o setor automóvel, afetados negativamente. 

Na minha opinião não haverá setores afetados muito positivamente, pois os efeitos positivos que poderão ter 

sido sentidos serão apenas temporários (como no setor do material médico” – (Entrevistado SB1) 

 

Esta quebra na procura destes setores é baseada acima de tudo historicamente, onde 

a quebra de confiança dos consumidores na economia vão provocar adiamento dos consu-

mos. 
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“A quebra de confiança dos consumidores na economia e no futuro vão provocar um adiamento de decisões, 

que normalmente acontecem com estabilidade. Há semelhança da crise anterior, as decisões são mais ponde-

radas e o medo pode adiar determinadas compras e alterar padrões de consumo.” – (Entrevistado SB2) 

 

d) Oportunidades de negócio 

Nesta fase em que muitas empresas enfrentam momentos difíceis a nível de produção 

e de vendas, foi a ocasião para as empresas se reinventarem e se adaptarem à procura atual, 

muitas mudaram de setor e de negócio, de modo a se integrarem e sobreviverem a esta con-

juntura.  

Existiram ainda setores que na mesma fase cresceram: setor do eCommerce, retalho 

alimentar, mercado cripto moedas, farmácia, desporto, conservas, entre outros. Esses setores 

revelam as oportunidades transcritas e assemelham-se entre clientes de Big Four e clientes 

de Non Big Four e foi observado nos diferentes níveis de senioridade. 

 

“o setor do retalho, foi dos que mais ganhou com a pandemia, uma vez que as pessoas sentiram necessidade 

de armazenar bens alimentares, desde o início.” – (Entrevistado AB4) 

“e o mercado de cripto moedas positivamente, produtos farmacêuticos positivamente, mercado desportivo posi-

tivamente, retalho/ecommerce (positivamente)” – (Entrevistado AB1) 

“Fabrico de máscaras e vestuário relacionado (batas, fatos).” - (Entrevistado SNB1) 

“Forte aposta no ecommerce e vendas ou prestação de serviços online.” – (Entrevistado AB3) 

 “Um dos clientes opera no setor de descartáveis médicos. A pandemia coincidiu com o início da produção 

própria de materiais, nomeadamente, de máscara. Pelo que acredito que foi sem dúvida uma excelente opor-

tunidade de negócio.” (Entrevistado AB2) 

“As oportunidades de negócio mais evidentes que surgiram com a pandemia foi em empresas de análises 

clínicas, com a execução de testes ao covid em massa e nas empresas de material médico, que passaram também 

a ter uma forte procura neste período.” – (Entrevistado SB1) 

“Mercados mais afetados positivamente: produtos alimentares nomeadamente conservas” - (Entrevistado 

PNB1) 

“Alguns clientes optaram por criar novos produtos, adaptados às necessidades que surgiram da pandemia 

(produtos de proteção pessoal).” - Entrevistado PNB2 
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e) Impacto Layoff nas contas dos clientes 

O Layoff na área de auditoria não foi muito utilizado, no entanto, as empresas recor-

reram bastante a este benefício de modo a sobreviverem e não sobrecarregarem os seus cus-

tos, tentando reduzir as despesas com pessoal, no entanto o mesmo tem impactos associados. 

Esses impactos foram destacados essencialmente por auditores de Big Four  com di-

ferentes níveis de senioridade. 

 

 - Diminuição das contas de despesas com pessoal 

“Um grande impacto do layoff será nas contas relativas as despesas com pessoal” - (Entrevistado AB4) 

“Por um lado, o ajuste das contas e lançamentos relativos a gastos com pessoal que neste momento serão 

repartidos por empresa e estado” – (Entrevistado AB6) 

“Pode haver casos que empresas registaram o gasto, e como o estado não pagou, tem uma conta a receber, tem 

registado um ativo era suportado pela empresa, menor custo com gastos do pessoal” - (Entrevistado AB1) 

“Redução da sua receita e dos gastos com pessoal.” - (Entrevistado AB3)  

“O layoff irá trazer impactos a vários níveis nas empresas, dependendo claro da área de negócio em que se 

inserem. Num primeiro nível, trará impactos nos gastos com pessoal que poderão sofrer diminuições princi-

palmente nos meses de março e abril” – (Entrevistado SB1) 

 

- Resultado menos negativo 

“identifiquei de uma empresa com recurso ao layoff (empresa de turismo), sem este apoio, as consequências 

seriam ainda mais catastróficas, e permitiu à gestão focar-se em algumas decisões estruturais sem ter preocu-

pações imediatas com a atividade operacional. O layoff nessa empresa de turismo permitiu que o resultado 

fosse um pouco menos negativo, adiando eventuais decisões de despedimento.” (Entrevistado SB2) 

 

- Alteração de estrutura de análise de auditoria 

“O layoff altera toda a estrutura de análise que temos nas análises de gastos com pessoal, uma vez que parte 

é financiado pela Segurança Social.” – (Entrevistado AB2) 

 

4.6.4. Impactos pessoais nos Auditores  

a) Medidas tomadas 

Em alturas como esta, o impacto na função de auditoria não depende somente da 

empresa e dos clientes, outra peça fundamental é o auditor individualmente. A maneira como 
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enfrenta um momento destes revela muito sobre o seu profissionalismo e pode ser fulcral na 

manutenção dos clientes e assim sendo, nas receitas das empresas, assim como na eficiência 

dos processos de auditoria. 

Assim, é importante perceber que medidas foram tomadas pelos auditores como in-

divíduos que amenizem os impactos e que permitiram manter o negócio em funcionamento, 

que por sua vez se mostraram consistentes entre Big Four e Non Big Four e em diferentes 

níveis de senioridade.  

 

- Autodisciplina 

Os indivíduos sentiram a necessidade de se autodisciplinar, quer seja através de defi-

nição de horários, quer prática de exercício físico e mudanças para estilo de vida saudável de 

modo a aumentar a produtividade, gerir melhor o tempo disponível e criar rotinas em casa. 

 

“o teletrabalho exige mais autodisciplina e eficácia a contactar o cliente.” – (Entrevistado AB6)  

“Perante a situação, passei a fazer exercício físico regularmente, de forma a manter um estilo de vida saudável, 

o que me permitiu ser também mais produtiva no dia-a-dia.” – (Entrevistado SB1)  

“Comecei a fazer desporto, acordo mais cedo, tenho mais tempo para mim, vida mais saudável, faço melhor 

gestão do meu tempo” (Entrevistado AB1) 

 

Garantir a produtividade como colaborador, manter o foco, e fazer o esforço adici-

onal para manter uma rotina de trabalho foi assim essencial. 

“O que mais me ajudou foi assumir um sentido de responsabilidade com a empresa onde trabalho e com as 

empresas para quem estava a prestar serviços de auditoria. Criar uma rotina que não me permitisse desleixar 

nos horários ou nas responsabilidades.” (Entrevistado AB4) 

“Como já referido, considero que não houve alterações significativas, no entanto, o teletrabalho obriga a que 

haja um esforço adicional de concentração e de esforço para manter o foco.” (Entrevistado SB2) 

“Criar a rotina foi sem dúvida a mais importante” - (Entrevistado AB3) 

 

- Constante Conexão entre equipa 

Estarem ligados com os colegas de trabalho foi das medidas que mais ajudou, man-

tendo reuniões e partilha de conhecimento, e em cargos superiores supervisionar equipas. 
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“Uma das ferramentas que foi muito útil foi o Google meet, em que estávamos todo o dia em meeting com os 

restantes colegas de equipa. Uma vez que este é um trabalho onde é preciso ensinar e aprender constantemente, 

era imprescindível criar uma situação onde a equipa estivesse em constante comunicação como se estivéssemos 

todos a trabalhar no mesmo sítio.” (Entrevistado AB4) 

“A constante conexão com as equipas de trabalho via skype/teams.” (Entrevistado AB2) 

“reuniões diárias quer com os clientes quer com as equipas de trabalho.” - (Entrevistado AB3) 

“Existência de servidor para todos acedermos, trabalhar e trocar a informação” - (Entrevistado SNB1) 

“Intensificação na comunicação e supervisão quer das equipas como dos trabalhos e clientes.” - (Entrevis-

tado PNB1) 

 

- Organização e planeamento  

Os auditores recorreram a um planeamento prévio e sentiram necessidade de uma 

maior organização do trabalho diário, para tal recorreram a um maior acompanhamento e 

mais reuniões diárias com superiores, entre equipa de trabalho, e com clientes 

“Procurei falar com a minha superior no sentido de nos conseguirmos organizar entre a equipa e com os 

clientes para conseguirmos trabalhar em casa. Profissão complicada para ser realizada em teletrabalho, atrasa 

o processo, não permitindo mesmo, a realização de trabalho de campo.” - (Entrevistado SNB1) 

“Além do teletrabalho, não senti que tivesse alterado muito. No entanto, recorri muito mais a “pequenas 

reuniões” para conseguir estar próximo dos restantes elementos da equipa.” - (Entrevistado SB2) 

“A pandemia exigiu uma maior necessidade de organização e planeamento de trabalho com a equipa (...), 

reuniões diárias com os colegas de trabalho de modo a elaborar ponto de situação do trabalho. Além disso, 

reuniões com os clientes remotamente foi algo necessário.” - (Entrevistado AB3) 

 

- Cumprimento de regras 

Os auditores tiveram sempre em mente que o cumprimento das regras era essencial 

para manter o trabalho o mais normal possível e conseguirem voltar à normalidade o mais 

rapidamente. Assim sendo, foram cumprindo as regras, quer em casa (quarentena), como no 

regresso aos escritórios e clientes (uso de máscara, distanciamento social, etc.). 

“Cumprimento das regras estabelecidas pela empresa e pelos clientes. Apesar de, em alguns clientes, não ser 

obrigatória a utilização de máscara, opto por utilizar sempre.” (Entrevistado AB2) 

“Na empresa lavar as mãos, uso de máscara, não almoço no escritório, (...)” (Entrevistado AB1)  

“cumprir com a quarentena tentando cumprir com o trabalho proposto” – (Entrevistado AB5) 
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b) Dificuldades Pessoais de um Auditor 

Mesmo com todas as medidas tomadas, vários foram os impactos sentidos e os obs-

táculos enfrentados pelos auditores, que foram identificados previamente na sua função. 

Foi importante perceber então quais as dificuldades pessoais atuais e quais serão as que se 

espera enfrentar no futuro para o indivíduo que pratica a função de auditoria, sem qualquer 

grande destaque de diferenças entre Big Four e Non Big Four e níveis de senioridade, apreen-

demos apenas a dificuldade do rigor bastante salientada por auditores Non Big Four. 

 

b1) Dificuldades atuais: 

- Manter o rigor e a qualidade 

“Manter o rigor.” (Entrevistado SNB1) 

“Manter a qualidade da auditoria no atual contexto de incertezas que se vive.” (Entrevistado PNB1) 

- Constante aprendizagem 

“Estar em constante aprendizagem e a par de todas as mudanças no que diz respeito a processos de auditoria, 

normas contabilísticas, alterações de regulações, etc.” - (Entrevistado AB4) 

“Busca de conhecimento – ser mais autodidata, ter que procurar informação” - (Entrevistado AB5) 

- Gestão de tempo/ esforço 

“Sem dúvida a gestão entre a vida pessoal e a profissional.” – (Entrevistado AB2) 

“O maior desafio é que os clientes enviem toda a informação necessária no tempo correto para conseguirmos 

realizar o nosso trabalho e finalizá-lo nas datas previstas.” - (Entrevistado AB3) 

“O maior desafio atualmente está relacionado com a decisão de onde vale a pena concentrar os esforços do 

trabalho e tentar ser o mais produtiva possível.” – (Entrevistado SB1) 

- Capacidade de lidar com pessoas 

“Ao mesmo tempo também é um desafio trabalhar diretamente com os clientes e com pessoas novas, e tentar 

quebrar as barreiras que existem por estar cada um nas suas casas.” – (Entrevistado AB4) 

“(...) e comunicar apenas por email ou chamada” - (Entrevistado AB1) 

 

- Capacidade de Análise do Cliente 

Com as incertezas associadas ao período de crise que vivemos, será complicado ana-

lisar soluções, capacidades de continuação e as contas dos clientes. 

“tentar perceber que o cliente está numa situação mais difícil e que as perceções do futuro não são as melhores” 

- (Entrevistado AB6) 



Dissertação FEP | MCCG | Carla Martins  

 
 

57 

“Neste momento a perceção do futuro é um pouco distorcida, pela dificuldade em fazer projeções ou de perceber 

como vai funcionar os próximos trabalhos de auditoria, mas na vertente prática do quotidiano, serão dos 

principais desafios que as equipas de trabalho vão enfrentar ao longo do ano.” (Entrevistado SB2) 

- Gestão de equipa 

“Penso que o acompanhamento dos elementos mais juniores das equipas de auditoria” (Entrevistado SB2)  

 

b2) Dificuldades futuras: 

As dificuldades futuras assemelham-se com as atuais, apenas se acrescentam as se-

guintes: 

- Auditoria como valor acrescentado 

“Que a profissão de auditor seja vista pelos stackeholders como de valor acrescentado e de interesse publico.” 

(Entrevistado PNB1) 

 

- Manter motivação 

“Continuar a manter uma rotina que me permita estar motivada para trabalhar sozinha e em casa. Encon-

trar uma forma de não prejudicar a aprendizagem (minha e dos outros), mesmo em teletrabalho e continuar 

a mostrar que o meu contributo é valioso, mesmo que os meus superiores não estejam todos os dias ao meu 

lado, a ver o que estou a fazer.” (Entrevistado AB4) 

 

- Divergências de opinião entre órgãos de gestão e auditores 

“Como auditor, penso que os principais riscos poderão estar relacionados com eventuais desacordos com as 

projeções da gestão, uma vez que poderá ser mais difícil, por exemplo, sustentar alguns critérios de crescimento 

estabelecidos num business plan, ou maior dificuldade por parte da gestão para justificar eventuais riscos de 

imparidade, podendo divergir significativamente a opinião do auditor da gestão.” (Entrevistado SB2) 

 

- Adaptação à evolução tecnológica 

“No futuro a profissão de auditoria será muito automatizada pelo que irá empregar cada vez menos pessoas.” 

- (Entrevistado AB3) 

“No futuro, o maior desafio como auditor será o de coordenar os canais de comunicação com o cliente e 

adaptarmo-nos à evolução tecnológica futura das ferramentas de trabalho.” – (Entrevistado SB1) 

“No futuro, será associar o data science à informação financeira” (Entrevistado AB1)  
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c) Gestão remota 

Como podemos ver ao longo dos resultados na área de auditoria e nas empresas, um 

dos grandes impactos foi o facto de tantos os colaboradores de auditorias como os empre-

gados das empresas clientes terem que adotar o teletrabalho, que obrigou a uma gestão re-

mota, que por sua vez se traduziu em desafios de ambas as partes e medidas a tomar para 

amenizar as consequências e os constrangimentos. 

Em geral a gestão remota dividiu as opiniões e mostrou que as experiências foram 

diferentes, não por pertencerem Big Four ou Non Big Four, nem por estarem em diferentes 

níveis de senioridade, mas sim muito porque dependem diretamente do cliente com que tra-

balham e de qual era o seu avanço tecnológico.  

Por um lado, alguns entrevistados sentiram uma boa adaptação, em que salientaram 

que o facto de já existir uma relação próxima com o cliente ajudou, e os mesmos sabendo 

que os auditores precisavam de suporte foram bastante solidários, disponíveis e preocupados. 

 

“Gestão remota Boa. Ajudou muito o facto de já existir uma relação muito próxima com os clientes.” (En-

trevistado SNB1) 

 “O que poderia ser muito difícil, mostrou-se até bastante fácil, uma vez que se sentiu compreensão e solida-

riedade pelo trabalho que cada um estava a fazer. Dentro do possível, o cliente sempre se mostrou disponível 

para nos fornecer toda a informação necessária, assim que o conseguisse. Existiu, claro, uma maior preocu-

pação no que diz respeito a troca de emails com pontos de situação regulares, meetings online etc. Mas no 

geral, penso que isto será algo que vai acontecer no futuro com maior regularidade.” (Entrevistado AB4)  

“Nos clientes em que trabalhei diretamente, houve muita facilidade em trabalhar remotamente, uma vez que 

o cliente também adotou medidas de teletrabalho. Penso que por ser uma novidade para ambas as partes, 

facilitou o processo e criou abertura para aprendizagem, tanto internamente como na relação com o cliente.” 

(Entrevistado SB2) 

“Os clientes tiveram consciência de toda a situação e sempre foram bastante acessíveis quer em termos de 

contacto quer em termos de disponibilização da informação necessária para efetuar o trabalho de auditoria.” 

- (Entrevistado AB3) 

 “a comunicação foi via telefone ou email para fazer todos os pedidos. Todos os clientes respeitaram os nossos 

pedidos e tentaram enviar os documentos pedidos rapidamente.” - (Entrevistado AB5)  

“Com recurso a plataforma Microsoft Teams para reuniões entre equipas e com clientes e partilha de docu-

mentos de forma remota. Penso que a adaptação ao processo foi fluida.” – (Entrevistado PNB1) 
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  Salientaram ainda que o teletrabalho permitiu uma maior concentração e foco, o que 

ajudou na gestão remota a obter informações com eficácia quando contactavam o cliente. 

 

“Organização do trabalho, eficácia quando contactava o cliente. O teletrabalho permite estarmos mais con-

centrados e focados do nosso trabalho” – (Entrevistado AB6)  

 

Por outro lado, outra parte dos entrevistados relatou uma má experiência, declarando 

as horas extras que implicou a gestão remota e ainda a dificuldade de obtenção de informação 

e contacto com o cliente. 

 

“Deixa de haver horários, um Auditor/Revisor disponível 24horas do dia.” – (Entrevistado SNB1) 

“Bastante desafiante. Os contactos com os clientes foram remotamente, tendo dificultado a obtenção de infor-

mação atempadamente, e respetiva consulta que costumava ocorrer nos escritórios.” (Entrevistado AB2) 

“Gestão remota de difícil adaptação ao início, mas com o tempo tem melhorado e tanto nós como os clientes 

temos feito um esforço para perceber os dois lados.” (Entrevistado AB6) 

“(...) tive informação que em clientes de menor dimensão e com menos recursos informáticos, houve alguma 

dificuldade em trabalhar remotamente de forma plena, pela dificuldade no acesso a documentos que sirvam 

como prova de auditoria.” (Entrevistado SB2)  

“A maior dificuldade em lidar remotamente com os clientes prendeu-se essencialmente com a obtenção da 

informação dentro dos timings previstos para o trabalho, o que provocou atrasos na conclusão dos mesmos. 

Foi sempre possível arranjar alternativas ao trabalho presencial no cliente.” – (Entrevistado SB1) 

 

Esta demora de respostas levantou ainda um tópico importante, que é a manipulação 

e a formulação da resposta, visto que, o auditor não consegue surpreender o seu cliente com 

perguntas inesperadas. O facto de muitas das comunicações serem feitas via email, permite 

o cliente ter tempo para pensar e reformular a resposta as vezes necessárias antes de enviar, 

retirando um pouco a sua fiabilidade. 

 

“gestão remota ineficiente, ou não atendam, ou tendem a demorar mais, ou formula mais a resposta, que 

presencialmente as questões são mais verdadeiras no momento, por email vai formular e pensar na resposta, 

não a tornando tão fiável” (Entrevistado AB1) 
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5. Conclusões 
5.1. Síntese do trabalho 
Em 2020, a Covid-19 está a ser a temática mais debatida e, ao mesmo tempo, em 

constante evolução. Devido à pandemia atual, e às incertezas quanto ao futuro, os impactos 

económicos derivados da mesma, são em grande parte uma incógnita e merecem ser estuda-

dos. 

 Em empresas de serviços, nomeadamente na auditoria, este é ainda um tópico es-

cassamente abordado pela comunidade científica, o que justifica a relevância deste estudo. 

Neste contexto, a presente dissertação teve como principais objetivos compreender 

a perceção de auditores relativamente aos impactos do Coronavírus na função de auditoria, 

assim como os potenciais impactos nos auditores, nas empresas de auditoria e nos clientes 

dos mesmos.  

A perceção dos inquiridos é que as consequências da Covid-19 são inevitáveis e con-

sideráveis. É de destacar a perceção recolhida quanto a impactos: 

o de cariz financeiro: a perda receitas originada pela perda de clientes e diminu-

ição do volume e valor dos serviços requisitados; a redução de eficiência (com impactos na 

rentabilidade dos trabalhos) devido ao distanciamento social dos clientes e das equipas de 

trabalho e a atrasos na obtenção de informação.  

o de cariz operacional na função de auditoria, nomeadamente todas as fases 

foram impactadas, destacando-se como as mais afetadas o planeamento, os trabalhos subs-

tantivos, a fase final e a opinião, a implementação de medidas preventivas, para manter tudo 

seguro e assegurar o funcionamento normal do negócio, como a adoção do teletrabalho, o 

alargamento de prazos de entrega da auditoria, medidas preventivas em escritório, e o maior 

suporte aos clientes que passavam pela mesma situação  

o ao nível do auditor, enquanto profissional: o aumento de pressão, da carga 

horária de trabalho, o distanciamento da equipa de trabalho (que atrasou o processo), maior 

dificuldade de conciliação de vida profissional e pessoal, a gestão remota com o cliente que 

dividiu as opiniões e mostrou que as experiências foram diferentes, chegando a pôr em causa 

a sua fiabilidade; maior dificuldade na  análise do cliente, das suas contas e a sua capacidade 

de continuidade de negócio quando o futuro é tão incerto 

o ao nível do auditor, enquanto individuo: mais autodisciplina, maior organiza-

ção e planeamento do processo, o cumprimento de regras de confinamento manter o rigor 
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e a qualidade; a constante aprendizagem exigida; maior dificuldade de gestão de tempo/ es-

forço para todas as entregas; a gestão de equipa à distância; dificuldade em manter a motiva-

ção; a adaptação à evolução tecnológica que será também o futuro.  

o   ao nível das empresas clientes, no que à auditoria concerne: aumento da pro-

babilidade de se incorrer a fraudes e manipulação de dados devido à pressão económica; a 

adoção do layoff  pelas empresas clientes levou a uma diminuição das contas de despesas 

com pessoal e a um resultado menos negativo das empresas que resulta na alteração de es-

trutura de análise de auditoria, que novamente se traduziu numa maior carga de trabalho. 

o de cariz operacional nas empresas clientes: Paragens de produção/Queda 

produtividade, o cancelamento encomendas, a redução do horário laboral, a adoção de tele-

trabalho ou layoff, e que resultou num impacto de cariz financeiro de diminuição de ven-

das/receitas. 

o a nível de medidas de restrições financeiras, da parte das empresas: consumo 

de banco de horas; não renovação de contratos de estagiários; não contratações novas; con-

gelamentos de carreira; cortes salariais (reduções dos salários mais abonados, cortes de pré-

mios, diminuição da parte variável do salário, entre outros.) e, restruturação de cargos. 

o A nível de setores mais afetados, nas empresas clientes: setor do turismo, se-

tor da indústria, o setor automóvel e da restauração; 

o A nível de regiões mais afetadas, nas empresas clientes: nível mundial foram 

os USA e a África, e em Portugal a zona norte, por ser uma zona industrial e muitas pararam 

a produção, e o Algarve por depender muito do turismo 

o A nível de oportunidades de negócio, nas empresas clientes: as oportunidades 

surgiram apenas no setor da medicina e produtos médicos, ou ligado a comércio online. 

o De cariz operacional, para o futuro da empresas: De hoje em diante os audi-

tores identificaram como estratégia das empresas o continuo suporte aos clientes, a adoção 

do teletrabalho como um método de trabalho e a avaliação dos desempenhos  

o A nível de comparações entre Big Four e Non Big Four: praticamente não houve 

distinção de impactos, salienta-se: uma Non Big Four pode ser responsável por mais microem-

presas que, por sua vez, poderão dispensar os serviços mais facilmente, e, assim a Auditora 

Non Big Four poderá estar sobre uma maior pressão e maior risco de diminuição de receita; 

ainda se realça que a maior suscetibilidade para a manipulação de dados e consequentemente 

de risco de fraude, ter sido um impacto apenas mencionado por auditores de Big Four;  e, em 
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último destaque, encontra-se a dificuldade de manter o rigor e qualidade salientada apenas 

por auditores Non Big Four. 

o A nível de comparações de senioridade: os impactos relatados também não 

salientaram grandes diferenças, apenas que, quanto mais alto o nível hierárquico, maior foi o 

impacto em gestão de equipas e reorganização de planeamento, assim como é notório o 

maior envolvimento no desenvolvimento da estratégia do próximo ano e de decisões da em-

presa face ao impacto por parte de indivíduos do nível superior (partners); e a nível de impactos 

sentidos nas empresas e medidas tomadas foi notório que os assistentes não estavam a par de tantas 

medidas e de parte dos impactos, já os seniores realçam impactos e medidas diversas, e sócios 

adicionaram ainda informação de mais medidas tomadas; a nível de região mais afetada dos 

clientes apenas obtivemos informação através de assistentes, penso que se deve ao facto de 

estes terem essa visão no contacto direto com o cliente, na recolha e tratamento da informa-

ção; também foram notórias as discrepâncias nas fases de trabalho de auditoria. 

Assim, embora as consequências na profissão sejam consideráveis, é da opinião dos 

inquiridos que a auditoria é um serviço que não é totalmente dispensável e, apesar de sentir 

os seus impactos, não sofrerá como outros setores. Prevê-se, por sua vez, uma revolução no 

negócio, os procedimentos estão a mudar e a auditoria está a caminhar no sentido das novas 

tecnologias para acompanhar os desenvolvimentos dos seus clientes e para fazer face a novas 

crises e impactos como este. Aos auditores, resta-lhes dar o suporte aos clientes e arranjar 

soluções para que os mesmos consigam dar continuidade aos negócios. 

O auditor e as empresas terão então que continuar a adaptação a esta nova realidade, 

alinhando as expectativas entre ambos e funcionando cada vez mais a par da tecnologia.  

Em modo de conclusão, verifica-se assim que, numa situação exógena como a Covid-

19, o mundo tende a convergir para uma crise económica, e numa maior pressão económica 

que se irá refletir numa maior pressão nos auditores e numa série de impactos, que resultam 

num maior risco, na medida em que o ativo mais importante destas empresas é a sua reputa-

ção na prestação do serviço de auditoria. 

 

5.2. Principais Contributos 
Sendo um tema atual, este estudo gerou contributos para a exploração de uma inves-

tigação recente e inundado de dúvidas, com pouca exploração e também bastante vaga. 
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Interligou-se informação relativa ao evento externo e também a serviços, comple-

mentando-se estudos atuais e adicionando informação de impactos num setor importante na 

área financeira, a auditoria. O mesmo estudo teve em conta aspetos importantes como o 

teletrabalho e a gestão remota, assim como a pressão sobre a área de auditoria, temas que até 

então não foram suficientemente explorados e que apresentam margem para mais averigua-

ção. Apresentando-se o trabalho remoto como uma solução para um futuro mais tecnoló-

gico, com redução de custos fixos e que supere adversidades globais.  

 

5.3. Limitações 

Este estudo apresenta limitações claras por ser um tema atual e com muitas incertezas 

associadas a ele. Não só a limitação do que será o futuro dos países e das empresas, como 

das próprias consequências da doença. Assim como não há evidências do que se poderia ter 

feito previamente ou se deva fazer no futuro para minimizar o impacto.  

Outra limitação é não se avaliar o mesmo número de auditores em níveis hierárquicos 

diferentes, conseguimos obter mais recolha de informação de assistentes do que de seniores 

e sócios, assim sendo, pode haver algum enviesamento nas conclusões de senioridade. 

Para além disso, neste momento todos os estudos de previsão de impactos são meras 

teorias e os mesmos variam de empresa para empresa, o modo como atuam as mesmas e a 

maneira como são impactadas. Como se pode comprovar pelas entrevistas, não é para já 

notória a repercussão nas contas das empresas, bem como o verdadeiro efeito na economia 

portuguesa, neste momento, visto que a auditoria só foi feita para o fecho de contas de 2019. 

 

5.4. Investigações Futuras 
Uma opção de investigação futura, será o impacto do Covid-19 nas empresas dos 

setores mais afetados mencionados neste estudo, assim como empresas que devido à mesma 

estejam em risco de falência e de que forma o controlo de custos pode ajudar. Além disso, 

como indicado nas contribuições do tema, outro tema que se sugere a exploração seria o 

teletrabalho, as suas vantagens a nível de redução de custos, produtividade e flexibilidades de 

horários, assim como um possível futuro para as empresas nesta vertente. 
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8. Apêndice 

8.1. Anexo I - Guião de entrevista  
Guião de entrevista  
 
Nome: ________________________________________________________________  
Empresa: ______________________________________________________________  
 
Caracterização Sociodemográfica 
Género: __________________ 
Idade: ____  
Profissão: ______________________________________________________________  
Anos de experiência na área: ___ 
 
 

Entrevista: 

Questões sobre a função de auditoria: 

1. Dadas as restrições, confinamento e fronteiras fechadas por exemplo, quais as que refleti-

ram um maior impacto e porquê?  

2. Na sua opinião, qual é o impacto principal num prestador de serviços? 

3. A nível de auditoria, como se refletiu a empregabilidade? Aumento ou diminuição? 

4. Quais as consequências que se prevê na área? 

5. Em que fase do processo de auditoria a Covid-19 teve mais impacto? E porquê?  

No diagrama apresentado, classifique numa escala de 1 a 5 (1 – Nenhum; 2 – Baixo; 3 – 

Médio; 4 –Elevado; 5 – Muito Elevado) o nível de impacto que estima vir a ocorrer em cada 

uma das fases do trabalho de auditoria.  
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Nota: A divisão do processo de auditoria nestas fases teve por base Meira (2019) pelo que 
pode não corresponder inteiramente à estruturação que conhece. 

Questões sobre a empresa: 

1. Qual o impacto mais significativo da Covid-19 nas firmas de auditoria? 

2. Que medidas e procedimentos tomou a sua empresa perante esta situação?  

3. Na sua opinião, o que poderia ter sido feito previamente pela sua empresa para melhorar 

o processo? 

4. Quais as implicações financeiras nas empresas de auditoria? 

5. Quais as medidas que estão a ser pensadas para o futuro, de forma a minimizar os impac-

tos? 

6. Qual será a repercussão nas contas das empresas previstas? E na empresa de auditoria? 

 

Questões pessoais sobre o auditor: 

1. Como é que a pandemia afetou o seu trabalho? 

FASE Objetivos da Fase Impacto

Trabalho substantivos
fase com finalidade de detetar 

distorções materialmente relevantes nas DF’s da entidade
 que se encontra a auditar.

Completar a auditoria
fase de assegurar que a auditoria foi feita com rigor de forma 

a corresponder às expectativas do stakeholder

Opinião
Relatórios

fase de redação e emissão de relatório

Orientação
Condições de compromisso

fase de avaliação do cliente para aceitação 
e continuídade do mesmo

Planeamento 
Fase de identificação das áreas de risco 

e definição da estratégia a seguir

Testes aos controlos - 
fase de perceção e avaliação

dos controlos internos da empresa

Execução

Fase final 
da auditoria
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2. Que medidas foram tomadas por si perante a situação? 

3. Que medidas o ajudaram com o teletrabalho? 

4. Qual o seu maior desafio atualmente como auditor? 

5. Qual o seu maior desafio como auditor para o futuro? 

6. Como foi a gestão remota de lidar com o cliente durante a pandemia?   

7. A Pandemia refletiu-se no trabalho positivamente ou negativamente? Teve mais ou menos 

carga de trabalho? 

 

Questões sobre empresas clientes: 

1. Como é que a pandemia afetou os seus clientes? 

2. Qual o impacto do layoff nas contas das empresas? 

3. Qual a região, mercados e tipos de negócios mais afetados? Positiva ou negativamente? 

Que impactos teve essa afetação na empresa de auditoria? 

4. Foi notória alguma oportunidade de negócio que surgiu da pandemia nos seus clientes? 

 

 

 

 

 

 



Dissertação FEP | MCCG | Carla Martins  

 
 

72 

8.2. Anexo II – Declaração de Consentimento Informado  
Acordo de confidencialidade 
 

A presente entrevista faz parte de uma investigação no âmbito do Mestrado em 

Contabilidade e Controlo de Gestão da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e 

visa compreender o impacto da Covid-19 na Auditoria. 

Com o intuito de facilitar o registo da informação recolhida desta entrevista os dados aqui 

recolhidos serão somente utilizados em contexto de investigação. 

Todos os aspetos relativos à confidencialidade, anonimato e forma de tratamento dos dados 

estão, por isso, assegurados. Salientamos que a sua participação neste estudo é voluntária e 

pode retirar-se a qualquer momento, ou recusar participar, sem que tal tenha consequências 

para si. Informamos que após esta entrevista poderá ser necessário complementar dados e, 

neste sentido, poderá ser contactado/a novamente. 

A investigação será desenvolvida pela mestranda Carla Martins, sob a orientação da 

Professora Doutora Renata Blanc, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 

Ambas agradecem, desde já a sua disponibilidade. 

Eu, ______________________________________________________, consinto em 

participar voluntariamente no projeto de investigação acima descrito, consciente de que os 

meus dados serão confidenciais e que não serão citados nomes de pessoas ou instituições 

que eu não deseje. Mais acrescento que fui informado dos objetivos desta investigação. 

Data: ___/____/____ 

 

 


