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Resumo 
 

O presente trabalho tem como principal objectivo evidenciar a problemática da qualidade 

da auditoria, concretamente a perda de independência por parte das empresas de auditoria, 

quando prestam aos seus clientes, serviços de auditoria e serviços de não auditoria. 

 

Neste trabalho, procuramos testar algumas das relações sugeridas na literatura, 

relativamente à temática em causa. Testamos, se as empresas de auditoria são mais 

independentes, quando prestam unicamente serviços aos seus clientes; testamos, se as 

empresas de auditoria efectuam descontos nos honorários dos serviços, para dessa forma 

obterem mais trabalho ao nível de serviços de não auditoria; por último testamos, se as big 

4 são mais ou menos independentes, comparativamente às empresas de auditoria não 

pertencentes ao grupo das não big 4. Usamos como proxy da independência as ênfases e 

reservas dos auditores nos seus relatórios de auditoria. 

 

Estatisticamente, os testes não foram totalmente conclusivos, logo não nos foi possível 

aferir com total certeza, das relações pretendidas no estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v

 

 
 
Índice Geral          
                    Pág.  
1. Introdução…………………………………………………………………………….….1 

2. Primeira Abordagem à Qualidade da auditoria……………………………….................5 

      2.1. Introdução…………………………………………………………………………...5 

      2.2. Atributos da qualidade da auditoria cruciais à regulamentação…………………….7 

      2.3. Conclusão………………………………………………………………………….10 

 

3. Independência do auditor..................................................................................................12 

      3.1. Introdução………………………………………………………………................12 

      3.2. Definição da independência do auditor…………………………………................13 

      3.3. Primeira abordagem ao problema dos serviços de não auditoria………………….16 

      3.4. A Independência dos Auditores e os Serviços de não Auditoria………………….17 

             3.4.1. Revisão Bibliográfica…………………………………………….................17 

             3.4.2. Estudos Empíricos sobre Independência e Serviços de não Auditoria……..18 

             3.4.3. O problema dos Serviços de não Auditoria………………………………....20 

                       3.4.3.1.Serviços de auditoria/Serviços de não Auditoria...............................20 

                       3.4.3.2. Dimensão do auditor e efeito dos Serviços de auditoria/Serviços de 

não Auditoria na independência do auditor...........................................................................23 

     3.5. Rotatividade dos auditores nas empresas auditadas...............................................28 

     3.6. Conclusão………………………………………………………………………...30 

 

4. Contexto Normativo……………………………………………………………………..32 

    4.1. Introdução …………………………………………………………………………..32 

    4.2. Contexto normativo sobre a Independência………………………………………...32 

    4.3. Contexto normativo sobre a independência e os serviços de não auditoria ………..35 

    4.4. Sabarnes Oxley Act…………………………………………………………………40 

    4.5. Oitava Directiva União Europeia…………………………………………………...41 



 vi

                                                                                                                                            Pág.     

4.6. Conclusão……………………………………………………………………………...41 

 

5. Contabilidade Criativa…………………………………………………………………...43 

    5.1.Introdução....................................................................................................................43 

    5.2. Revisão Bibliográfica.................................................................................................44 

    5.3. Motivação para a contabilidade criativa………………………………………….....45 

    5.4. Evidência da associação entre os Honorários dos Serviços de não Auditoria e a 

Contabilidade Criativa……………………………………………………………………...48 

            5.4.1. Estudos Empíricos…………………………………………………………...48 

            5.5. Conclusão……………………………………………………………………...50 

 

6. Estudo Prático…………………………………………………………………………...51 

    6.1. Introdução…………………………………………………………………………..51 

    6.2. Pressupostos………………………………………………………………………...52 

    6.3. Teoria Subjacente e Hipóteses de Investigação………………………………….....53 

    6.4. Amostra Utilizada…………………………………………………………………..57 

            6.4.1. Natureza e Representatividade da Amostra………………………………....57 

            6.4.2. Definição das Variáveis……………………………………………………..58 

            6.4.3 Fontes de Informação………………………………………………………...62 

            6.4.4. Problemas na recolha de dados……………………………………………...62 

            6.4.5. Tratamento dos valores sem resposta……………………………………......63 

      6.5. Metodologia Utilizada…………………………………………………………......64 

   6.6. Análise Preliminar dos Dados…………………………………………………......66 

6.7. Resultados do Estudo Proposto e Conclusões Finais……………………………...91 

             6.7.1. Resultados do Estudo Proposto…………………………………………......91 

             6.7.2. Conclusão das Hipóteses de Investigação…………………………………102 

 

Bibliografia………………………………………………………………………………106 

 



 vii

                                                                                                                                            Pág. 

Apêndice A – Variáveis em Estudo………………………………………………………112 

 

Apêndice B – Sociedades pertencentes à amostra………………………………………..113 

 

Anexo A – Base de Dados 

Anexo A1 - Base de Dados – Tipo de Mercado…………………………………………..115 

Anexo A2 - Base de Dados – Índice Bolsista…………………………………………….117 

Anexo A3-Base de Dados–Membro Cons. Fiscal/Fiscal Único 2003/2004……………...119 

Anexo A4-Base de Dados–Nº. Ênfases CU/FU 2003/2004……………………………...121 

Anexo A5-Base de Dados–Nº. Reservas CU/FU 2003/2004…………………………….123 

Anexo A6-Base de Dados–Honorários CU/FU 2003/2004………………………………125 

Anexo A7-Base de Dados–Tipo de Auditora CF/FU 2003/2004………………………...127 

Anexo A8-Base de Dados–Auditor Externo 2003/2004………………………………….129 

Anexo A9-Base de Dados–Tipo Auditora AE 2003/2004……………………………….131 

Anexo A10-Base de Dados–N.ºÊnfases AE 2003/2004………………………………….133 

Anexo A11-Base de Dados–N.º Reservas AE 2003/2004………………………………..135 

Anexo A12-Base de Dados–Hono.Audit. e Rev.Ofic. C. 2003/2004…………………….137 

Anexo A13-Base de Dados–Out.Serv.Garantia e Fiabilidade. 2003/2004……………….139 

Anexo A14-Base de Dados–Honorários Consultoria Fiscal 2003/2004………………….141 

Anexo A15-Base de Dados–Out.S. não Rev. Of. Contas 2003/2004…………………….143 

Anexo A16-Base de Dados–Total S. não Auditoria 2003/2004………………………….145 

Anexo A17-Base de Dados – Serviços Prestados 2003/2004…………………………….147 

 

 

 

 

 

 

 



 viii

 

 

 

Índice de Quadros 
                     Pág. 

Quadro 4.3.: O Tratamento dos Serviços de Não Auditoria nas diferentes Estruturas 

Conceptuais………………………………………………………………………………...37 

Quadro 6.6-1: Tipo Auditora CF/FU 2003…………………………………………………68 

Quadro 6.6-2: Tipo Auditora CF/FU 2004…………………………………………………68 

Quadro 6.6-3: Tipo Auditora CF/FU 2003………………………………………………....70 

Quadro 6.6-4: Tipo auditor externo-2003………………………………………………….70 

Quadro 6.6-5: Tipo Auditora CF/FU 2004…………………………………………………71 

Quadro 6.6-6: Tipo auditor externo-2004………………………………………………….71 

Quadro 6.6-7: Estatísticas Descritivas “Honorários CF/FU 2003” com outliers………….72 

Quadro 6.6-8: Estatísticas Descritivas “Honorários CF/FU 2003” sem outliers…………..72 

Quadro 6.6-9: Estatísticas Descritivas “Honorários CF/FU 2004” com outliers…………..73 

Quadro 6.6-10: Estatísticas Descritivas “Honorários CF/FU 2004” sem outliers…………74 

Quadro 6.6-11: Estat. Descritivas “Honorários Ver. Oficial Contas 2003” com outliers….75 

Quadro 6.6-12: Estat. Descritivas “Honorários Ver. Oficial Contas 2003” sem outliers….75 

Quadro 6.6-13: Estat. Descritivas “Honorários Rev. Oficial Contas 2004” com outliers…76 

Quadro 6.6-14: Estatísticas Descritivas “Honorários Rev. Oficial Contas 2004” sem 

outliers……………………………………………………………………………………...77 

Quadro 6.6-15: Estatísticas Descritivas “Honorários Out. Serv. Gar. Fiabilidade 2003” com 

outliers……………………………………………………………………………………...78 

Quadro 6.6-16: Estatísticas Descritivas “Honorários Out. Serv. Gar. Fiabilidade 2003” sem 

outliers……………………………………………………………………………………...78 

Quadro 6.6-17: Estatísticas Descritivas “Honorários Out. Serv. Gar. Fiabilidade 2004” com 

outliers……………………………………………………………………………………...79 

Quadro 6.6-18: Estatísticas Descritivas “Honorários Out. Serv. Gar. Fiabilidade 2004” sem 

outliers……………………………………………………………………………………...80 



 ix

                     Pág. 

Quadro 6.6-19: Estatísticas Descritivas “Honorários Consultoria Fiscal 2003” com 

outliers……………………………………………………………………………………...81 

Quadro 6.6-20: Estatísticas Descritivas “Honorários Consultoria Fiscal 2003” com 

outliers……………………………………………………………………………………...81 

Quadro 6.6-21: Estatísticas Descritivas “Honorários Consultoria Fiscal 2004” com 

outliers……………………………………………………………………………………...82 

Quadro 6.6-22: Estatísticas Descritivas “Honorários Consultoria Fiscal 2004” sem 

outliers……………………………………………………………………………………...83 

Quadro 6.6-23: Estatística Descritiva “Honorários outros serviços não Revisão 2003” com 

outliers……………………………………………………………………………………...84 

Quadro 6.6-24: Estatísticas Descritivas “Honorários Outros Serviços não Revisão 2003” 

sem outliers………………………………………………………………………………...84 

Quadro 6.6-25: Estatística Descritiva “Honorários serviços não Revisão 2004” com 

outliers……………………………………………………………………………………...85 

Quadro 6.6-26: Estatística Descritiva “Honorários serviços não Revisão 2004” sem 

outliers……………………………………………………………………………………...86 

Quadro 6.6-27: Estatística Descritiva “Total honorários serviços não Revisão 2003” com 

outliers……………………………………………………………………………………...87 

Quadro 6.6-28: Estatística Descritiva “Total honorários serviços não Revisão 2003” sem 

outliers……………………………………………………………………………………...87 

Quadro 6.6-29: Estatísticas Descritivas “Total honorários serviços não Revisão 2004” com 

outliers……………………………………………………………………………………...88 

Quadro 6.6-30: Estatísticas Descritivas “Total honorários serviços não Revisão 2004” sem 

outliers……………………………………………………………………………………...89 

Quadro 6.6-31: Serviços Prestados 2003” …………………………………………………90 

Quadro 6.6-32: Serviços Prestados 2004” …………………………………………………90 

Quadro 6.7-1: Médias – Honorários de Revisão oficial de contas 2003 …………………..92 

Quadro 6.7-2: Estatísticas de Teste – Honorários de Revisão oficial de contas 2003……..92 

Quadro 6.7-3: Médias – Honorários de Revisão oficial de contas 2004…………………...93 



 x

                     Pág. 

Quadro 6.7-4: Estatísticas de Teste – Honorários de Revisão oficial de contas 2004……..93 

Quadro 6.7-5: Médias – Nº Ênfases Auditor Externo 2003………………………………..95 

Quadro 6.7-6: Estatísticas de Teste – Nº Ênfases Auditor Externo 2003 …………………95 

Quadro 6.7-7: Classificação das Médias – Nº Reservas-AE 2003………………………....96 

Quadro 6.7-8: Estatísticas de Teste – Nº Ênfases Auditor Externo 2003………………….96 

Quadro 6.7-9: Classificação das Médias – Nº Ênfases-AE 2004…………………………..97 

Quadro 6.7-10: Estatísticas de Teste – Nº Ênfases Auditor Externo 2004………………...97 

Quadro 6.7-11: Médias – Nº Ênfases-AE 2004……………………………………………98 

Quadro 6.7-12: Estatísticas de Teste – Nº Reservas-AE 2004……………………………..98 

Quadro 6.7-13: Médias – Nº Ênfases-AE 2003……………………………………………99 

Quadro 6.7-14: Estatísticas de Teste – Nº Ênfases-AE 2003………………………………99 

Quadro 6.7-15: Médias – “Nº. Reservas-AE 2003”………………………………………100 

Quadro 6.7-16: Estatísticas de Teste – “Nº. Reservas-AE 2003”………………………...100 

Quadro 6.7-17: Médias – “Nº Ênfases-AE 2004”………………………………………...101 

Quadro 6.7-18: Estatísticas de Teste – “Nº Ênfases-AE 2004”…………………………..101 

Quadro 6.7-19: Médias – Nº Reservas-AE 2004…………………………………………102 

Quadro 6.7-20: Estatísticas de Teste – Nº Reservas-AE 2004……………………………102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

1. Introdução 
 

Segundo Windmoller (2000), depois de um período de alguma acalmia, a auditoria passou 

recentemente, por um período de grande mudança. Os factores de mudança resultaram de 

alterações ao nível político, regulamentar e tecnológico, estando neste momento 

finalizadas. 

 

De acordo com o mesmo autor, ao nível político assistiu-se a mudanças nos mercados, 

devido à desregulamentação em áreas fundamentais, à privatização de indústrias 

importantes em muitos países e, na Europa, à criação da Eurolândia e da moeda única 

europeia. As mudanças tecnológicas levaram à instalação de sistemas cada vez mais 

complexos para gerir todas as partes dos processos empresariais em quase todos os tipos de 

empresas, tendo esta tendência sido acelerada, após o uso generalizado da Internet. Por fim, 

algumas mudanças fundamentais nas bases da fiscalidade geraram, igualmente, 

desenvolvimentos no mercado da auditoria.  

 

Windmoller (2000) refere que o impacto destes factores no mundo empresarial traduziu-se 

na abertura de novas oportunidades, oportunidades essas que foram associadas à 

concorrência aguerrida em todos os sectores do mercado e, em muitos casos, além 

fronteiras. Segundo o mesmo autor, observou-se ainda a internacionalização de fundos e 

fluxos de produtos, à tendência para fusões de grandes dimensões, muitas delas de natureza 

transfronteiriça, ao aumento da popularidade das flutuações de empresas e de cotações em 

bolsas internacionais e à maior ênfase na importância do conceito de valor para o 

accionista. Desta forma, a globalização sentiu-se numa série de mercados e a dimensão da 

empresa tornou-se um factor essencial na guerra da concorrência. 

 

Sendo assim, todas estas mudanças provocaram impacto ao nível da auditoria. Na opinião 

de Windmoller (2000), as empresas passaram a necessitar de serviços prestados pelos 

auditores que ofereçam uma abordagem global adequada à cobertura global da empresa. 

Para além do trabalho de auditoria, os clientes passam a necessitar e de uma maior gama de 
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produtos que lhes proporcione valor acrescentado. As empresas necessitam de consultores 

que as ajudem a enfrentar os novos desafios, a todos os níveis. Todas estas necessidades, 

explicadas por Windmoller (2000), provocaram o aumento dos serviços de não auditoria e a 

consequente problemática da prestação de serviços de não auditoria aos seus clientes de 

auditoria. 

 

Surge também a necessidade de um sistema de controlos e de auditorias independentes que 

inspire confiança e dê garantias de fiabilidade de informação disponibilizada aos 

interessados, aos investidores, aos analistas e ao público em geral. Sendo assim, o presente 

trabalho de investigação tem como objectivo analisar a qualidade de auditoria, uma vez que 

não existe qualquer dúvida de que as auditorias de elevada qualidade estão a tornar-se cada 

vez mais importantes para o desenvolvimento do mercado. 

  

Para melhor compreensão da temática em causa, no segundo capítulo efectuaremos uma 

introdução à problemática da qualidade da auditoria. 

 

Para Arruñada (2000) e Barbadillo et al (2004), a qualidade da auditoria depende da 

capacidade do auditor no exame das demonstrações financeiras e na detecção de possíveis 

erros e anomalias (competência técnica) e da sua disponibilidade para transmitir uma 

opinião objectiva sobre essas mesmas demonstrações financeiras (independência).  

 

Sendo assim, no capítulo terceiro desta dissertação, iremos proceder a uma análise 

exaustiva da independência dos auditores, uma vez que a perda da independência, poderá 

colocar em causa uma auditoria de qualidade. Neste capítulo iremos ainda explorar a 

problemática relação da prestação de serviços de não auditoria a seus clientes de auditoria. 

 

No quarto capítulo iremos proceder à revisão das principais estruturas conceptuais que se 

debruçam sobre a independência dos auditores, para, posteriormente procedermos à análise 

dessas mesmas estruturas conceptuais, no que toca aos serviços de não auditoria. As 
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estruturas conceptuais analisadas serão a ICAEW1 do Reino Unido, a SEC2 dos Estados 

Unidos da América, a ICAO3 do Canadá e a ICAA4 da Austrália, a RC5 de 2002 e o IFAC6. 

 

No quinto capítulo iremos abordar a problemática da contabilidade criativa. A introdução 

deste tema tem a ver com a sua actualidade e, essencialmente, por ser considerada em parte, 

segundo Beattie e Fearnley (2002), função da independência do auditor. Desta forma, 

iremos tecer algumas considerações sobre os conceitos que se considerarem importantes, 

para posteriormente se evidenciar a associação existente entre os honorários dos serviços de 

não auditoria e a contabilidade criativa. 

 

No capítulo sexto, apresenta-se uma análise a sociedades cotadas, pertencentes aos 

mercados regulamentados, excluindo, as pertencentes aos mercados não regulamentados 

por falta de elementos e expressividade do mesmo.  

 

Posteriormente, partindo da revisão bibliográfica efectuada sobre a qualidade da auditoria, 

procurar-se-á comprovar algumas das relações existentes entre as empresas de auditoria e 

as sociedades clientes, relações essas que poderão colocar em causa a independência dos 

auditores, nomeadamente no caso Português.  

 

Desde logo, encontramos na literatura referências importantes sobre a associação entre 

serviços de auditoria e serviços de não auditoria e os seus respectivos honorários. Beattie e 

Fearnley (2002) referiram, por exemplo, o enorme impacto dos honorários dos serviços de 

não auditoria nos montantes totais recebidos pela Arthur Andersen7 na gigante Enron. 

Sendo assim, devido à concorrência entre as empresas de auditoria e ao peso que os 

honorários dos serviços de não auditoria têm nas receitas das mesmas, procuraremos aferir 
                                                 
1 Institute of Chartered Accountants in Englan & Wales (ICAEW). 
2 Securities and Exchange Commission (SEC). 
3 Institute of Chartered Accountants of Ontario. 
4 Institute of Chartered Accountants in Australia. 
5 Recomendação da Comissão de 2002. 
6 International Federation of Accountants´ Code of Ethics for Professional Accountants (IFAC). 
7 Empresa que compunha as Big 5 (maiores empresas de auditoria do mundo). Neste momento a denominação 
Big 5, foi alterada para Big 4.  
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se as empresas de auditoria negociarão a redução dos honorários dos serviços de auditoria, 

para obterem trabalhos ao nível de serviços de não auditoria.  

 

Adicionalmente, a revisão de literatura efectuada realça várias perspectivas sobre prestação 

de serviços de não auditoria aos seus clientes de auditoria. Por exemplo, Carmichael and 

Swieringa (1968) e Simunic (1984) encontraram vários argumentos contra a prestação de 

serviços de não auditoria aos seus clientes de auditoria, enquanto que Gore et al (2001) que 

referem Goldman e Barlev (1974) encontraram argumentos favoráveis. 

 

Vários estudos foram efectuados sobre serviços de auditoria, serviços de não auditoria e o 

impacto desta associação na independência do auditor, com diferentes conclusões. Sendo 

assim, procurar-se-á aferir se as empresas de auditoria são mais independentes na emissão 

da sua opinião sobre as demonstrações financeiras, quando prestam unicamente serviços de 

auditoria. 

 

Por fim, procuraremos aferir se a dimensão das empresas de auditoria poderão 

comprometer a independência dos auditores, uma vez que, embora alguns autores sejam da 

opinião8 que as empresas de auditoria de grandes dimensões são mais independentes do que 

as empresas de auditoria de menor dimensão, os últimos escândalos que assombraram os 

mercados de capitais, com a falência da Arthur Andersen demonstram exactamente o 

contrário. 

 

Posteriormente, apresentar-se-ão as conclusões sobre o estudo prático realizado e 

alternativas ao estudo levado a cabo, como é o caso da “rotatividade dos auditores”9, tema 

ainda pouco explorado ao nível da investigação internacional. 

                                                 
8 Exemplo de caso de Gore et al (2001). 
9 Tradução nossa para “Auditor Tenure”. 



2. Qualidade da auditoria 
2.1. Introdução 

 

Windmoler (2000) refere que, em primeiro lugar, a qualidade da auditoria é influenciada 

pelas regras e regulamentos que regem o seu âmbito e realização num dado território. Essas 

regras e regulamentos podem ser muito variáveis, embora as grandes empresas de auditoria, 

como é o caso da PricewaterhouseCoopers1, utilizem um conjunto de regulamentos 

consistentemente adaptados, conforme o apropriado ao mercado local. 

 

O mesmo autor é ainda de opinião que, a fim de assegurar a qualidade da auditoria é 

igualmente necessário um sistema de formação e competência adequada. Para se realizar 

uma auditoria de qualidade, os partners e o pessoal precisam de uma combinação de 

experiência prática adquirida através da instrução no trabalho, com os conhecimentos 

teóricos obtidos durante os estudos realizados para a aquisição das qualificações 

profissionais. O auditor deve também ter um conhecimento suficientemente da empresa que 

está a ser auditada. Devido à complexidade actual de muitas sociedades, verifica-se uma 

necessidade crescente de especialistas em determinados produtos e indústrias. 

 

Segundo Windmoler (2000) o debate sobre o Corporate Governance e as mudanças da 

legislação e dos regulamentos daí resultantes têm também uma importância cada vez maior 

em vários países, dado o seu impacto na qualidade perceptível da auditoria, que passa por 

uma especificação inequívoca das funções e responsabilidades de todas as partes 

envolvidas na governação da empresa.  

 

Desta forma, Windmoler (2000) e Jensen e Payne (2003) referem que os serviços de 

auditoria são procurados como mecanismos de monitorização devido aos conflitos de 

interesses potenciais entre proprietários e gestores. Segundo DeAngelo (1981), “pelo menos 

em alguns casos, a apresentação de demonstrações financeiras auditadas é a resposta 

contratual menos dispendiosa aos conflitos de interesses proprietário-gestor e intra-
                                                 
1 Empresa multinacional que compõe actualmente as Big 4. 
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proprietários, ou seja, aos custos de agência. Os custos de agência variam entre as 

potenciais empresas clientes e possivelmente ao longo do tempo num determinado cliente”. 

 

Jensen e Payne (2003) são da opinião que, o processo da auditoria e o seu papel não é bem 

entendido e investigações empíricas que estudam os antecedentes dos processos de 

auditoria e as ligações existentes entre os processos de auditoria, qualidade de auditoria e 

honorários de auditoria, são limitadas. Desde que o principal foco do processo é a 

qualidade, Jensen e Payne (2003) são da opinião que, “os gestores ao enfrentar elevados 

custos de agência implementam mecanismos processuais mais bem desenvolvidos e que 

esses processos ajudam os gestores a identificar e contratar os auditores que, de acordo com 

as suas preferências, tenham as maiores qualidades a um custos apropriado.” 2  

 

Arruñada (2000) refere igualmente que a procura de serviços de auditoria resulta da 

necessidade de facilitar operações entre partes envolvidas em relações comerciais - 

accionistas, credores, autoridades públicas, empregados, clientes, etc. No entanto, 

argumenta que as transacções entre as partes são difíceis, devido às assimetrias de 

informação que se geram quanto ao cumprimento das obrigações contratuais.  

 

Segundo o mesmo autor, neste contexto de oportunismo contratual as demonstrações 

financeiras são utilizadas para aumentar a probabilidade de cumprimento e demonstrar aos 

potenciais contratantes a intenção de cumprir as obrigações. Na sua opinião, como a 

preparação das demonstrações financeiras é controlada somente por uma das partes (os 

executivos de uma grande sociedade ou empresário nas pequenas sociedades), os números 

podem ser apresentados a um custo abaixo, mas também são utilizados para efeitos de 

gestão e controlo interno.  

 

Para Arruñada (2000), a revisão das demonstrações financeiras levada a cabo por um 

especialista independente, o auditor, é útil na medida em que torna essas demonstrações 

mais fiáveis aos olhos das outras partes contratantes que não intervêm na sua elaboração. 
                                                 
2 Tradução nossa para a opinião de Jensen e Payne (2003). 
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De acordo com Arruñada (2000) e Barbadillo et al (2004) a qualidade da auditoria assenta 

na capacidade de o auditor detectar possíveis erros e anomalias (competência técnica) ao 

examinar as demonstrações financeiras e também na disponibilidade para transmitir opinião 

objectiva sobre as mesmas (independência). 

 
2.2. Atributos da qualidade da auditoria cruciais à regulamentação 

 

Segundo Arruñada (2000), são a análise das duas dimensões, competência técnica e 

independência, conjuntamente com as salvaguardas de qualidade que são proporcionadas 

pelo mercado, fundamentais para que a regulação seja eficaz. A competência técnica poderá 

ser dificultada e a independência trivializada se os auditores estiverem condicionados no 

exercício da sua avaliação profissional. Para além disto, não obstante a independência ser 

muito importante para as partes envolvidas, também o é para terceiros. 

 

Arruñada (2000) diz ser essencial que o auditor elabore relatórios sobre a empresa auditada 

com base nos factos que conhece, mesmo que esses factos sejam difíceis de verificar por 

terceiros, uma vez que a auditoria reforça valor informativo às demonstrações financeiras. 

Esta característica designa-se como o exercício da avaliação profissional, sendo um dos 

atributos cruciais da qualidade da auditoria, pois aumenta substancialmente o valor 

informativo para terceiros. O mesmo autor refere que o que é pedido aos auditores é que 

estes exerçam a sua avaliação profissional de forma independente, não bastando que estes 

sejam independentes. Segundo este autor, seria prejudicial se, para preservar a sua 

independência, os auditores fossem obrigados a retrair-se de fazer uma avaliação 

profissional, na medida em que esta fornece informação valiosa às pessoas que utilizam as 

demonstrações financeiras da empresa.  

 

Segundo Arruñada (2000), o auditor pode utilizar na sua avaliação profissional dois tipos 

de informação:  

 “Informação material”; 
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 “Informação financeira.” 3  

 

A primeira é a informação observável e verificável e a segunda é a informação observável, 

mas não verificável. Este autor diz que, no caso da auditoria, “a informação material pode 

ser suprimida das contas, mas não transmitida de forma equívoca. A informação financeira, 

pelo contrário, só pode ser transmitida de forma equívoca e subjectiva.” Para maximizar o 

valor da auditoria, o enquadramento regulador deve permitir aos auditores utilizar esta 

informação financeira sobre o cliente e transmiti-la ao mercado e a terceiros. Sendo assim, 

os auditores devem exercer a sua avaliação profissional em ambas as categorias de 

informação. É óbvio que, se o enquadramento regulador os penalizar em demasia, só 

utilizarão a informação material e desta forma a auditoria fornecerá menos informação, ou 

seja, poderá ser mais enganadora. O que poderá acontecer é que o auditor pode preferir 

“jogar pelo seguro” e revelar as suas reservas, mesmo quando a situação do cliente não as 

justifica, por ter ao seu dispor a informação financeira da empresa, mas que na verdade não 

está autorizado a transmitir. 

 

Arruñada (2000) refere que o papel das decisões do auditor é entendido neste contexto, da 

forma como os destinatários das demonstrações financeiras processam a informação. 

Colocando a hipótese de o auditor suprimir informação material pormenorizada de modo a 

que as demonstrações financeiras só incluam uma declaração genérica e ambígua, o que vai 

acontecer é que o destinatário da informação vai avaliar positivamente o facto do auditor ter 

concordado em não especificar a informação.  

 

Segundo Arruñada (2000), a regulação também deve ter em conta que a assimetria e os 

conflitos ligados à qualidade da auditoria são mais complexos do que a maioria dos 

mercados, dado tratar-se da celebração contratual com pelo menos três partes interessadas 

(clientes, auditores e utilizadores). Neste aspecto, a independência do auditor é o atributo 

mais conflituoso. O papel desempenhado pela auditoria nos contratos com terceiros 

significa que o cliente vai exigir independência. Nos casos problemáticos, o cliente, em 
                                                 
3 Tradução nossa para os termos utilizados pelo autor. 
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princípio, pretende uma auditoria de alta qualidade, mas quando há alterações na situação 

do cliente este pode vir a preferir uma auditoria de baixa qualidade em termos de 

independência. Mais concretamente, pode preferir um auditor dependente que seja visto por 

terceiros como sendo independente, porque uma auditoria enganosa lhe vai permitir 

contratar com terceiros melhores condições do que as que teria se a sua verdadeira situação 

fosse do conhecimento desses terceiros. Para que este engano tenha o efeito desejado em 

terceiros, estes têm obviamente de atribuir ao auditor uma qualidade superior à que ele está 

efectivamente a fornecer dado que, de outro modo, teriam em conta a existência de um 

relatório favorável e o relatório perderia o seu valor em termos de evidenciar a situação do 

cliente. 

 

O mesmo autor é da opinião de que as terceiras partes que celebram um contrato ao confiar 

numa auditoria que acreditam ser independente não são as únicas partes económicas a ser 

prejudicadas por uma auditoria enganosa. Poderão nem sequer ser as mais prejudicadas 

quando o sistema jurídico impõe responsabilidade profissional rigorosa ao auditor, porque 

outros clientes da empresa de auditoria também serão prejudicados. Se se partir do 

princípio, especialmente os terceiros, de que os auditores geralmente fornecem um nível de 

qualidade uniforme nas suas auditorias (sobretudo em termos de independência), os clientes 

que continuam a desejar um auditor independente, por forma demonstrar a sua boa saúde 

financeira, verão os seus nomes associados ao de um auditor manchado pela falta de 

independência. Além disso, ao contrário destes clientes do auditor, os terceiros afectados 

podem recorrer ao sistema judicial para obter uma indemnização por qualquer perda que 

lhes tenha sido causada pela falta de independência. Também contam com a presença activa 

de organismos profissionais para os apoiar, como os reguladores da profissão de auditoria e 

os de supervisão do mercado de capitais. 

 

Arruñada (2000) refere que consequentemente, em grande medida, o conflito em torno da 

independência manifesta-se menos entre os auditores e os que utilizam as demonstrações 

financeiras de um cliente numa situação difícil, do que entre os auditores e os seus outros 

clientes que não desejam ver a independência do seu auditor diminuída. O custo da 
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diminuição da qualidade do auditor para um destes clientes e da visibilidade dessa 

diminuição (através de um escândalo, por exemplo) não decorre unicamente da perda 

directa que esse cliente sofre pelo facto de as pessoas que utilizam as suas contas terem 

menos confiança nelas, mas também da deterioração do activo “específico”, aquele cujo 

valor está associado à continuidade da sua relação com o auditor. Se o cliente reagir 

decidindo mudar de auditores, perderá todo este activo. Em alternativa, se optar por 

continuar com o seu auditor original, sofrerá uma perda em termos de diminuição do valor 

da auditoria para os destinatários e, por conseguinte, no aumento dos custos de 

representação em que incorrerá ao manter a sua relação com eles. Como o escândalo afecta 

o seu poder de negociação com o auditor, se decidir continuar a relação pode esperar-se que 

transfira parte desta perda para o auditor através de uma redução de preço. (Deste ponto de 

vista, a necessidade de disciplinar o auditor que compromete a sua reputação de 

independência ajuda a explicar porque é que, num sistema de liberdade de contratação, os 

contratos de auditoria são celebrados numa base anual, apesar de a relação normalmente 

durar, por exemplo, 30 a 40 anos). Nesta perspectiva, pode, portanto, argumentar-se que a 

regulação deve modificar a sua ênfase actual no efeito que a falha de auditoria tem em 

terceiros porque, ao fazê-lo, estará a reforçar os incentivos do mercado. 

 

2.3. Conclusão 

 

Em suma, Windmoler (2000) refere que a qualidade da auditoria é influenciada pelas regras 

e regulamentos de um determinado território. Para além disso, o autor é da opinião de que, 

para se efectuar uma auditoria de qualidade, os partners e o pessoal que efectuam o 

trabalho de campo ao nível da auditoria devem ter experiência prática, juntamente com os 

conhecimentos teóricos na área.  

 

Concluímos, de acordo com Windmoler (2000), que tem havido um grande debate ao nível 

da Corporate Governance e as mudanças ao nível da legislação, devido ao impacto que 

poderá ter na qualidade da auditoria. Desta forma é necessário uma especificação das 

funções de todas as partes que se encontram envolvidas na governação da empresa. Desta 
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forma, os serviços de auditoria surgem como a melhor forma para monitorizar os possíveis 

conflitos de interesses entre os proprietários e gestores da empresa. Na sequência disto, é 

possível afirmar, de acordo com Arruñada (2000), que é fundamental que as demonstrações 

financeiras sejam revistas por um auditor, na medida em que estas terão maior credibilidade 

ao “olhos” dos seus leitores. 

 

Concluímos ainda que a qualidade da auditoria assenta na capacidade do auditor em 

detectar possíveis erros e anomalias no exame às demonstrações financeiras, ou seja, na 

competência técnica, e também na disponibilidade para transmitir a sua opinião objectiva 

sobre as mesmas, ou seja, a sua independência. Segundo Arruñada (2000), para que a 

regulamentação sobre a qualidade da auditoria seja eficaz, é necessário que seja efectuada a 

análise da competência técnica e da independência, conjuntamente com as salvaguardas de 

qualidade que são proporcionadas pelo mercado. Concluímos, de acordo com o mesmo 

autor, que o que se pede aos auditores é que estes exerçam a sua avaliação profissional de 

forma independente, não bastando para isso que sejam independentes.  

 

Para Arruñada (2000), a regulamentação deve levar em linha de conta que os conflitos 

ligados à qualidade da auditoria são muito complexos, devido ao número de partes 

interessadas, concluindo assim que a independência do auditor é, sem dúvidas, o atributo 

mais conflituoso, e por isso o mais investigado ao longo deste trabalho.  
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3. A Independência do Auditor 
3.1. Introdução 

 
Depois de efectuada uma exaustiva revisão bibliográfica, podemos afirmar que, 

actualmente a questão debatida com maior regularidade, no que respeita a qualidade da 

auditoria, é relação entre esta e a independência dos auditores.  

 
Beattie e Fearnley (2002) referem que não existe uma teoria “formal” sobre a 

independência, embora recentemente se tenham elaborado alguns modelos analíticos sobre 

este tema considerados pelos autores como pouco limitativos. 
 

De acordo com Johnstone et al (2001), os relatórios de auditoria acrescentam valor à 

informação contabilística elaborada pelos gestores das empresas para os accionistas, devido 

à verificação independente dos auditores. Desta forma, segundo Beattie e Fearnley (2002) 

“se um auditor não for visto como um agente independente da gestão, então a auditoria 

perde o valor para todas as partes."1  

 

Windmoller (2000) refere os principais factores que se considera sugerir dependência do 

auditor, que são: 

 

• A detenção de acções e outros interesses financeiros directos ou indirectos pelos 

auditores nos clientes auditados; 

• Membros mais relevantes do pessoal do cliente auditado pertencerem à família do 

auditor ou terem uma relação próxima com ele; 

• A formação de consórcios ou alianças entre os auditores e os clientes auditados; 

• A prestação de serviços de não auditoria pelos auditores aos seus clientes auditados.  

 
 
 
                                                 
1 Tradução nossa para a opinião dada por Beattie e Fearnley (2003). 
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3.2. Definição da Independência do auditor 
 
Para Antle (1984) e Schuetze (1994), o conceito de independência é difícil de definir com 

exactidão. Seleccionamos algumas das definições que consideramos importantes:  

 

 “A capacidade para resistir à “pressão” exercida pelos clientes”2. (Knapp, 1985) 

 “atitute/ ´”estado espírito”3. (Schuetze, 1994) 

  “Liberdade das pressões e outros factores que comprometem, ou pode ser 

razoavelmente espectável que possam compromoter a capacidade de um auditor 

tomar decisões de uma forma isenta.”4 (ISB, 2000) 

 

Segundo Beattie e Fearnley (2002), que referem Dunmore (2001), as definições acima 

referidas reflectem a importância da objectividade e integridade como as duas principais 

chaves para a independência do auditor. 

 

Um primeiro reconhecimento da divisibilidade das fases da independência foi feita por 

John L. Carey e referida por Carmichael e Swieringa (1968): 

 

“Em suma, independência tem dois significados para o auditor. Primeiro, no sentido deste 

não ser subordinado, o que transmite um aspecto de integridade, o qual se espera que todos 

os profissionais e os torna capazes de aceitar responsabilidades. Segundo, num sentido mais 

estreito, em que este é usado em conjugação com o trabalho de auditoria e com a emissão 

de uma opinião sobre as demonstrações financeiras, em que independência significa evitar 

qualquer relação, nem que seja subconscientemente, que possa colocar em causa a 

objectividade do auditor.”5 

 
                                                 
2 Tradução nossa para a definição de independência efectuada por Knapp (1985). 
3 Tradução nossa para a definição de independência efectuada por Schuetz (1994). 
4 Tradução nossa para a definição de independência efectuada pelo ISB (2000). 
5 Tradução nossa para a opinião de John L. Carey referida por Carmichael e Swieringa (1968), sobre a 
divisibilidade da independência. 
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Neste seguimento, Carmichael e Swieringa (1968) referiram que o conceito de 

independência englobava diferentes fases, sendo estas fases identificadas como: 

 

“Independência Profissional 

Independência da Auditoria 

a) Objectiva 

b) Subjectiva 

Independência Percepcionada 

a) Individual 

b) Grupo”  

 

Ainda de acordo com os mesmos autores, a fase “Independência Profissional”6 é essencial 

na prática de qualquer profissão. Para um auditor ser considerado independente, deve 

possuir uma atitude que inspire confiança e não seja subordinado aos seus clientes. Assim 

sendo, o auditor não deve ser controlado pelas gestões das empresas clientes, não sofrendo 

influência na tomada de decisões. 

 

Os autores dizem ainda que relativamente à segunda fase, “Independência da Auditoria”7, 

esta é função essencial do auditor, pois este tem a obrigação de examinar e expressar 

opiniões sobre as demonstrações financeiras. Para obter a “Independência da auditoria”, o 

auditor deve ser, segundo Carmichael e Swieringa (1968), “independente de qualquer 

interesse próprio que possa distorcer o seu discernimento, mesmo subconscientemente, ao 

informar se a situação financeira e os resultados líquidos foram ou não apresentados com 

honestidade. Independência, neste contexto, significa objectividade ou ausência de 

distorções ao formular apreciações delicadas.”8  

 

Os mesmos autores referem ainda que a isenção de distorções necessária para conseguir a 

independência do auditor tem implicações de dualidade. O auditor, para além de ter o dever 
                                                 
6 Tradução nossa para “Professional Independence”. 
7 Tradução nossa para “Audit Independence”. 
8 Tradução nossa para a opinião de Carmichael e Swieringa (1968) sobre a “independência da auditoria”. 
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de abster-se de favorecer intencionalmente os interesses do cliente no planeamento do seu 

exame, recolha de dados e elaboração do relatório, deve também evitar quaisquer 

sentimentos não intencionais que possam levá-lo a cometer tais acções. A natureza básica 

destas duas situações é tão divergente que elas merecem um reconhecimento separado.  

 

Segundo Carmichael e Swieringa (1968), a questão de evitar acções intencionalmente 

parciais e prejudiciais é referida como “Objectividade da Independência da Auditoria”9, ao 

passo que a faceta motivada subconscientemente é designada como “Subjectividade da 

Independência da Auditoria”. Um auditor que, por exemplo, utilize conscientemente uma 

linguagem ambígua no seu relatório ou exclua assuntos importantes no seu relatório formal 

e os inclua num relatório informal carece de “Objectividade da Independência da 

Auditoria”. No entanto, o auditor também deve evitar situações que o possam levar a 

realizar as mesmas acções, embora de forma basicamente não intencional. Estamos a falar 

da “Subjectividade da Independência da Auditoria”10. O auditor que não tenha 

“Objectividade da Independência da Auditoria” não tem, obviamente, integridade básica.  

 

Para Carmichael e Swieringa (1968), a terceira fase, a “Independência Percepcionada”11 12 

embora seja amplamente reconhecida, a sua natureza é normalmente ignorada. Segundo os 

mesmos autores, a Comissão de Ética Profissional do AICPA interpretou as regras de ética 

como significando que a independência aparente não tem de ser prejudicada, a não ser que 

uma situação sugira um conflito de interesses a um observador razoável que conheça todos 

os factos.  

 

 

 

 

                                                 
9 Tradução nossa para “Objective – Audit Independence”. 
10 Tradução nossa para “Subjective – Audit Independence” 
11 Segundo Carmichael e Swieringa (1968) esta fase foi designada pelo Institute´s Committee Ethics como 
independência na aparência. 
12 Tradução nossa para “Perceived Independence”. 
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3.3. Primeira abordagem ao problema dos Serviços de não Auditoria 

 

Numa primeira abordagem, o problema dos serviços de não auditoria tem a ver com um 

potencial conflito de interesses com que as empresas de auditoria se deparam ao prestar ao 

mesmo cliente serviços de auditoria e serviços de não auditoria. No Financial Times (2001) 

foram expressas preocupações sobre a independência, ao questionarem o facto de um 

auditor com responsabilidade estatutária, perante os accionistas da sociedade, levar a cabo 

uma relação comercial com a gestão da sociedade e ao mesmo tempo manter-se imparcial. 

 

Beattie e Fearnley (2002) referem que o uso do termo consultoria para englobar todos os 

serviços de não auditoria podem levar a interpretação erradas. Desta forma, estes autores 

consideram serviços de não auditoria aqueles que são prestados por auditores aos seus 

clientes de auditoria e que não estejam nessa contemplados. Este tipo de serviços são 

usualmente referidos como serviços de aconselhamento à gestão ou consultoria, mas 

também podem englobar os denominados serviços relacionados e trabalhos de garantia de 

fiabilidade13. 

 

 A grande preocupação da independência dos auditores, quando estes prestam serviços de 

auditoria e serviços de não auditoria ao mesmo cliente, resulta de recentes escândalos 

contabilísticos e financeiras ligados a grandes sociedades e da crescente divulgação e de 

que os honorários dos serviços de não auditoria estão a tornar-se numa parcela muito 

significativa das receitas totais das empresas de auditoria. Beattie e Fearnley (2002) 

referem o caso Enron, em que a Arthur Andersen recebia $25m pelos honorários dos 

serviços de auditoria e $27m pelos honorários dos serviços de não auditoria.  

  

Como podemos verificar, através dos números apresentados por Beattie e Fearnley (2002), 

o valor dos serviços de não auditoria tem vindo a crescer numa grande parte das sociedades 

no Reino Unido. Os mesmos autores referem o inquérito elaborado pela Accountancy 

                                                 
13 Esta tradução de “compliance related service” para serviços relacionados e “assurance related service” 
para trabalhos de garantia e fiabilidade foi retirada da tradução do IFAC prevista no Manual dos ROC.  
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Magazine (2001) sobre os honorários pagos pelas 100 sociedades do FTSE14 às empresas 

de auditoria, que conclui que enquanto os honorários dos serviços de auditoria aumentaram 

cerca de 7%, os honorários dos serviços de não auditoria aumentaram 28%. Na nossa 

opinião, este aumento deve-se à panóplia de serviços que hoje em dia as grandes empresas 

de auditoria prestam às suas sociedades clientes.  

 

3.4. A Independência dos Auditores e os Serviços de não Auditoria 

3.4.1. Revisão bibliográfica 
 

A prestação de serviços de não auditoria por parte das empresas de auditoria aos seus 

clientes de auditoria tem suscitado uma preocupação contínua quanto à possível perda de 

independência do auditor e à sequente deterioração da qualidade da auditoria. Craswell 

(1999) refere mesmo que esta relação é considerada como uma ameaça à independência dos 

auditores. 

 

A revisão bibliográfica efectuada revelou-se controversa, na medida em que não existe 

consenso relativamente à perda de independência por parte das empresas de auditoria 

quando estas prestam serviços de não auditoria aos seus clientes de auditoria. 

 

Carmichael and Swieringa (1968) sumariam argumentos a favor e contra a prestação de 

serviços de não auditoria pelos auditores aos seus clientes de auditoria. Na opinião destes 

autores, o primeiro argumento contra a prestação de serviços de não auditoria por parte dos 

auditores aos seus clientes de auditoria, inclui o facto de estes poderem estar a auditar o seu 

próprio trabalho. O segundo argumento contra sugere que o fornecimento de serviços de 

não auditoria pode levar os auditores a desenvolver interesses mútuos com as gestões das 

sociedades que requerem estes tipos de serviços. O terceiro argumento contra refere que os 

auditores poderão sofrer conflitos de interesses fiduciários, já que os seus clientes de 

auditoria seriam os accionistas da sociedade, mas o cliente dos serviços de não auditoria 

seria a gestão da empresa.  
                                                 
14 Financial Times Stock Exchange. 
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Simunic (1984) enumera razões adicionais que podem deteriorar a independência do 

auditor. Na opinião deste autor, o incentivo para o auditor proceder à verificação da 

informação contabilística de forma verdadeira poderá ser reduzido quando o seu 

desempenho como auditor tem como resultado uma perda nos proveitos dos serviços de não 

auditoria e quando é dispendioso a redistribuição dos recursos especializados afectos a 

contratos de serviços de não auditoria. 

 

Ao contrário destes autores, Gore et al (2001), que referem Goldman e Barlev (1974), 

contra argumenta dizendo que a “aquisição” de serviços de não auditoria por parte das 

sociedades clientes poderá aumentar a dependência das sociedades auditadas relativamente 

aos auditores, sugerindo, por isso, que a credibilidade do tratamento do auditado pode ficar 

desta maneira reduzida, no caso da opção da demissão do auditor em caso de conflito. 

Como conclusão, estes autores sugerem que os serviços de não auditoria podem provocar o 

aumento da independência do auditor, através do aumento da dependência das sociedades 

auditadas, o que, na nossa opinião, não parece um argumento muito válido. 

 

3.4.2. Estudos Empíricos sobre a Independência e os Serviços de não Auditoria 

 

Craswell (1999) e Gore et al (2001) referem que a evidência empírica quanto ao facto de os 

serviços de não auditoria deteriorarem ou não a independência, é inconclusiva. Como 

exemplo, Craswell (1999) refere as conclusões contraditórias de estudos australianos sobre 

o impacto das retribuições dos honorários dos serviços de não auditoria nas decisões dos 

pareceres dos auditores, levados a cabo por Barkess e Simnett (1994) e Wines (1994). 

Craswell (1999) refere que enquanto os primeiros autores não conseguiram encontrar 

qualquer relação, já Wines (1994) conseguiu fazê-lo.  

 

Outros exemplos desta controvérsia são os recentes estudos de Craswell (1999) e Lennox 

(1999). Estes testaram se a incidência da qualificação em auditoria está associada com os 

serviços de não auditoria, utilizando para isso dados da Austrália e do Reino Unido, 
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respectivamente. Nenhum deles encontrou um associação significativa entre as 

qualificações de auditoria e os serviços de não auditoria. 

 

Lennox (1999) observou uma relação positiva, mas insignificante, entre a incidência das 

qualificações de auditoria e os serviços de não auditoria. Interpreta esta situação como 

sendo consistente com o facto de o efeito prejudicial dos serviços de não auditoria na 

independência do auditor ser mais do que compensado por uma maior facilidade de 

detecção de problemas do cliente pelo auditor em virtude dos serviços de não auditoria. 

 

Frankel et al (2002) demonstram uma maior probabilidade de as sociedades ultrapassarem 

as previsões de receitas quando adquirem mais serviços de não auditoria, mas Asbaugh et al 

(2002) não.  

 

Firth (2002) estudou no Reino Unido as duas relações. A relação existente entre os 

honorários dos serviços de não auditoria e os honorários dos serviços de auditoria e a 

associação dos serviços de não auditoria e a incidência nos pareceres dos auditores. 

Relativamente à primeira relação, Firth (2002) concluiu pela existência de uma associação 

significativa entre os honorários dos serviços de auditoria e serviços de não auditoria. 

Quanto à associação dos serviços de não auditoria e a incidência nos pareceres dos 

auditores concluiu que, quanto mais elevados forem os honorários dos serviços de não 

auditoria pagos ao auditor, maior probabilidade existe de o parecer do auditor ser “limpo”. 

 

Li et al (2003) realizaram um estudo sobre as duzentas maiores sociedades da Nova 

Zelândia, durante três anos (1999, 2000 e 2001) com o objectivo de testar, se os auditores 

que prestam serviços de não auditoria são menos independentes. Para isso usaram três 

testes para obtenção de resultados. O primeiro teste que levaram a cabo, examina se existe 

relação entre honorários dos serviços de não auditoria e honorários de serviços de auditoria, 

concluindo que existe uma relação significativa e positiva entre eles. O segundo teste 

estuda, se existe relação entre a qualificação e a modificação do relatório de auditoria, 

concluindo que a única relação significativa que existe entre eles é positiva e ocorre 
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somente em um dos três anos estudados. O terceiro teste estuda se existe uma relação entre 

os honorários dos serviços de não auditoria e a estabilidade do nível de rotatividade do 

auditor na sociedade cliente, concluindo que, a relação entre eles não é significativa. Em 

suma, estes resultados sugerem que existe um potencial para a imparidade da 

independência do auditor quando estes prestam serviços de auditoria, mas não há qualquer 

evidência de impactos ao nível da independência mental.  

 

Em suma, os resultados apresentados por Li et al (2003), sugerem, que existe indícios de 

uma possível perda de independência na aparência por parte do auditor, quando estes 

prestam serviços de não auditoria, mas não existem evidências de perda de independência 

mental. 

 

3.4.3. O problema dos Serviços de não Auditoria 

3.4.3.1. Serviços de auditoria/Serviços de não Auditoria 

 

Nos últimos anos, os serviços de não auditoria fornecidos pelas empresas de auditoria às 

sociedades clientes têm vindo a crescer. 

 

Neste momento, os honorários recebidos pelas grandes empresas de auditoria relativamente 

aos serviços de não auditoria excedem os honorários recebidos referentes aos serviços de 

auditoria, Beattie e Fearnley (2002) referem mesmo que estas empresas de auditoria são 

lembradas muito mais como sociedades profissionais de serviços do que propriamente 

empresas de auditoria. Firth (1997) refere que o evidente sucesso destas grandes empresas 

de auditoria na expansão de serviços não englobados nos serviços de auditoria levou os 

mais críticos a questionarem se as chamadas Big 5 poderão ou não ser realmente 

consideradas como empresas de auditoria. 

 

Segundo Beattie e Fearnley (2002), existem dois tipos de relações contratuais, quando as 

empresas de auditoria fornecem ao mesmo cliente serviços de auditoria e serviços de não 

auditoria. Por um lado, existe relação contratual da sociedade relativa aos serviços de não 
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auditoria e por outro lado existe relação contratual de auditoria com a sociedade, onde, 

neste caso, o auditor tem o dever de “proteger” os accionistas.  

 

Os mesmos autores referem que, neste momento, a gama de serviços oferecidos pelas 

grandes empresas ao sector público e privado é muito vasta, podendo entre outros incluir os 

seguintes: 

 

• Sistemas e tecnologias de informação; 

• Formação; 

• Serviços para as PME, como processamento de vencimentos, etc.; 

• Consultoria na área da gestão de riscos; 

• Fiscalidade, incluindo cumprimento das obrigações fiscais e planeamento e 

consultoria fiscais; 

• Recuperação e insolvência de sociedades; 

• Apoio jurídico; 

• Apoio forense e judicial; 

• Fusões e aquisições; 

• Apoio em transacções e seu acompanhamento, incluindo auditoria jurídica e ofertas 

públicas iniciais; 

• Recrutamento e recursos humanos e; 

• Controlo da carteira. 

 

Não obstante as opiniões atrás descritas acerca da perda de independência dos auditores 

quando estes prestam serviços de não auditoria aos seus clientes de auditoria, Windmoller 

(2000) é da opinião (baseando-se segundo o autor, em alguns estudos efectuados nos 

últimos anos), de que a prestação de serviços de não auditoria raramente ou nunca 

contribuiu para uma alegada falha da auditoria. Na opinião deste autor, todos os anos são 

efectuadas milhares de auditorias consideradas normais, sem quaisquer problemas. Por este 

motivo, Windmoller (2000) questiona se é apropriado o debate centrar-se, na maior parte 
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das vezes, em torno de quais os serviços de não auditoria que podem ser prestados pelos 

auditores ou a que clientes. Para este autor, seria mais adequado concentrarmo-nos noutras 

medidas capazes de melhorar a qualidade da auditoria, como é o exemplo do recrutamento 

de pessoal mais qualificado.  

 

Windmoller (2000) refere outra medida que considera importante para a obtenção de uma 

auditoria de qualidade: um melhor conhecimento das várias regras e regulamentos, 

associado a um enfoque contínuo na obtenção de uma maior clareza e harmonização das 

regras de contabilidade e auditoria e à ênfase na adopção dos Princípios Contabilísticos 

Internacionais em todos os países, bem como a respectiva aceitação pelas principais bolsas 

de valores. 

 

Na opinião deste autor, à medida que as sociedades se tornam mais complexas, deveria 

assegurar-se que os auditores conheçam bem a realidade das sociedades clientes. Deveria 

ainda incentivar-se um maior uso dos conhecimentos e dos especialistas da indústria e a 

aplicação contínua (se for legal e eticamente possível) de conhecimentos obtidos na 

execução de serviços de não auditoria, para aprofundar o conhecimento da sociedade 

cliente. 

 

Para Windmoller (2000), seria ainda importante o recurso a outras sociedades do ramo para 

rever o trabalho dos auditores, para além da revisão interna do trabalho de auditoria por 

outros partners independentes. Por último, deveria promover-se um melhor conhecimento 

do papel dos auditores e uma explicação adequada através da divulgação de informação 

verdadeira sobre a governação da sociedade, para desse modo diminuir a “lacuna de 

expectativas” e esclarecer as limitações do âmbito de uma auditoria. 
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3.4.3.2. Dimensão do auditor e efeito dos Serviços de Auditoria / Serviços de não 

Auditoria na Independência do Auditor 

 

Relativamente ao impacto da dimensão do auditor na independência dos auditores, 

DeAngelo (1981) referiu que os reguladores e as pequenas empresas de auditoria alegavam 

que a dimensão das empresas de auditoria não afectava a qualidade da auditoria e por isso 

deveriam ser irrelevantes na selecção do auditor. O mesmo autor refere ainda, que os 

reguladores e as pequenas empresas de auditoria alegavam que os padrões da profissão 

induzem a uma tal homogeneidade nas empresas de auditoria de diferentes dimensões, que 

a qualidade da auditoria é independente da dimensão da empresa de auditoria. 

 

Para Gore et al (2001) as quasi rents específicos do auditado, a mobilidade dos recursos do 

auditor, a riqueza do auditor, os custos políticos, as estruturas organizacionais internas e o 

condicionamento da contabilidade criativa pela auditoria, são factores que poderão influir 

numa auditoria de qualidade. 

 

Relativamente às quasi rents específicas do auditado, DeAngelo (1981), referido por Gore 

et al (2001) é da opinião que a motivação dos auditores para comprometer a qualidade da 

auditoria é uma função redutora do número de auditados que o auditor tem. Explicitam que 

o incentivo do auditor para comprometer uma auditoria aumenta com o valor corrente das 

quasi rents específicas do auditado que podem ser perdidos, se o auditor divulgar 

informação verdadeira e for despedido. Os autores referem ainda que o desincentivo 

equivalente para comprometer a auditoria aumenta com a perda perspectivada de quasi 

rents de todos os outros auditores, se o auditor comprometesse uma auditoria e fosse 

descoberto. Isto origina que os auditores de maiores dimensões com diversos clientes terão, 

em princípio, menos motivações para comprometer a qualidade da auditoria. 

 

 No entanto, Arruñada (1999) argumenta que a prestação de serviços de não auditoria pode 

aumentar as quasi rents específicas do auditado, mas que isso não implica necessariamente 

uma maior dependência do auditor em relação aos auditados individuais. Os auditores que 
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fornecem serviços de não auditoria às grandes clientelas tornam-se mais dependentes de 

todos os seus auditados colectivamente, mas mais independentes de cada auditado 

individualmente. Ainda na opinião deste autor, o fornecimento generalizado de serviços de 

não auditoria diversifica a base de receitas do auditor e reduz a sua dependência em relação 

aos auditados individualmente. Nesta base, Arruñada (1999) conclui que o fornecimento 

dos serviços de não auditoria aumenta a independência dos auditores com uma clientela 

diversificada e diminui a independência dos auditores com uma clientela não diversificada. 

 

Quanto à mobilidade dos recursos das empresas de auditoria, Simunic (1984) argumenta 

que a motivação para um auditor divulgar o resultado de uma auditoria de forma verdadeira 

diminui quando não consegue redistribuir sem custos os recursos que afectou a contratos de 

serviços de não auditoria. A mobilidade dos recursos das empresas de auditoria podem 

variar positivamente consoante a reputação e a dimensão da sua clientela. Assim, as 

empresas de auditoria de grandes dimensões têm menos probabilidades do que as de 

menores dimensões de ver a sua independência diminuída em consequência da falta de 

mobilidade dos seus recursos. 

 

Do mesmo modo, Arruñada (1999) defende que as empresas que fornecem uma única linha 

de serviços aos clientes, como serviços de auditoria, têm mais dificuldades de redistribuir 

recursos no caso de perda de mercado. Por isso, estes auditores serão mais propensos a 

comprometer a sua independência do que os auditores que fornecem gamas de serviços 

diversificadas. A realocação de recursos é provavelmente menos dispendiosa para estes 

últimos. Este argumento implica que a motivação para comprometer a independência de 

auditor é menor para os auditores que fornecem uma gama de serviços mais diversificada.  

 

O mesmo autor argumenta que as grandes empresas de auditoria poderão neste caso ser 

menos susceptíveis no comprometimento da independência, uma vez que, ao terem a 

possibilidade de oferta de uma grande variedade de serviços devido à sua dimensão, verão 

facilitada a reafectação dos seus recursos quando perdem uma auditoria, sendo menos 

afectados pelo problema da falta de mobilidade de recursos. Ao contrário destas, as 
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pequenas empresas de auditoria, devido à sua pequena dimensão, oferecem aos seus 

clientes, na maior parte dos casos, somente serviços de auditoria. Sendo assim, para eles a 

reafectação dos seus recursos será muito mais difícil, quando perderem uma auditoria, 

estando desta forma mais dependentes dos seus clientes.  

 

Relativamente ao factor riqueza do auditor, Arruñada (1999) sugere que a prestação de 

serviços de não auditoria aumenta o activo específico do auditado que é controlado pelo 

auditor. O facto de este activo sofrer uma desvalorização no caso de uma falha da auditoria 

constitui um incentivo para os auditores manterem um nível de qualidade de auditoria 

consistente com a sua reputação. Este argumento vem na linha da investigação teórica de 

Dye (1993), referido por Gore et al (2001), que relaciona a qualidade da auditoria com a 

riqueza do auditor. Estes autores sugerem que os auditores com maior poder económico 

têm maior responsabilidade no caso de falha da auditoria e, por isso, sentem-se mais 

motivados para fornecer uma auditoria de maior qualidade. 

 

Quanto aos custos políticos, Watts e Zimmerman (1986), referido por Gore et al (2001) 

debatem a ideia da influência que os custos políticos poderão ter nas opções contabilísticas. 

Sugerem que as sociedades maiores ao serem mais sensíveis politicamente serão, portanto, 

mais propensas a serem conservadoras nas suas opções contabilísticas. De acordo com os 

mesmos autores, este argumento aplica-se aos auditores de duas formas. Primeiro, as 

grandes empresas de auditoria, devido a serem mais conhecidas, poderão estar sujeitas a 

sofrer maiores custos se for detectada uma falha da auditoria. Isto implica que poderão ter 

mais incentivos para evitar comprometer a qualidade das auditorias que realizam. Em 

segundo lugar, na opinião destes autores, as mudanças de auditores atraem a atenção 

pública sobretudo quando o auditor, antes da mudança, é uma grande sociedade. Esta 

atenção pode estar associada a um exame mais cuidado do auditado pelos agentes do 

mercado. Isto significa que uma mudança ou ameaça de despedimento feita por um 

auditado devido a um conflito de auditoria pode ter menos credibilidade quando o auditor 

antes da mudança é uma grande sociedade. Como resultado, os autores concluem que a 



 26

probabilidade de os auditores comprometerem a sua independência em consequência de 

uma ameaça de mudança é tanto menor quanto maior for a dimensão do auditor. 

 

Relativamente às estruturas organizacionais internas, Watts e Zimmerman (1981), referidos 

por Gore e tal (2001), sugerem que as grandes empresas de auditoria existem porque têm 

vantagens comparativas no controlo do comportamento individual dos seus auditores. 

Desenvolvem este argumento salientando que o controlo mútuo é maior nas auditoras de 

maiores dimensões. Na opinião deles, cada partner sente-se motivado a controlar os outros 

partners, na medida em que, se um partner cometer um erro de auditoria, os outros 

partners podem sair prejudicados conjunta e solidariamente, nomeadamente, em termos do 

valor do seu capital humano. A eficácia destes mecanismos de controlo mútuo pode ser 

tanto maior quanto maior for a dimensão do auditor. Uma série de outras razões de ordem 

prática também sugere que as grandes empresas de auditoria são, em princípio, menos 

susceptíveis de comprometer a sua independência devido aos serviços de não auditoria. O 

facto de estarem normalmente organizadas em linhas funcionais significa que, na prática, a 

função de auditoria é geralmente desempenhada e supervisionada por divisões ou pessoal 

diferentes dos envolvidos em serviços de não auditoria. Além disso, as grandes empresas de 

auditoria dispõem, em princípio, de controlos internos sobre a integridade da auditoria mais 

estruturados e mais consistentes, o que implica uma menor probabilidade de a 

independência do auditor ser comprometida quando os auditores têm maiores dimensões. 

 

Relativamente ao condicionamento da contabilidade criativa pela auditoria, a contratação 

de um auditor externo independente para verificar os números contabilísticos divulgados 

pelos gestores é um mecanismo induzido pelo mercado para diminuir os custos de 

intermediação (Jensen e Meckling, 1976).  

 

A prática de contabilidade criativa distorce a informação contabilística, podendo ser a 

principal razão da sua existência, uma vez que pode alterar as decisões dos utilizadores.  
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Helay e Wahlen (1999) citam estudos segundo os quais a contabilidade criativa, antes da 

emissão de acções, afecta realmente a cotação destas, sugerindo que os investidores não a 

conseguem detectar. 

 

De acordo com Santos e Grateron (2003), a importância que o auditor desempenha 

relativamente ao grau de confiança que os utilizadores da informação contabilística lhe 

depositam, como o garante das demonstrações financeiras, no qual se baseiam para a 

tomada de decisão, é assegurar que estas transmitem uma imagem fiel e verdadeira da 

posição do cliente. Por este motivo, as auditorias são exigidas, porque podem, em parte, 

diminuir as distorções na divulgação da informação contabilística. Assim, uma das 

principais funções da auditoria é monitorizar e controlar a contabilidade criativa.  

 

Vários estudos testam a relação entre a qualidade da auditoria e a dimensão do auditor, 

como são exemplo estudos de DeFond e Jiambalvo (1991) e Becker et al (1998). 

Relativamente ao estudo de DeFond e Jiambalvo (1991), estes indicam que, excluindo as 

sociedades fraudulentas, a incidência dos erros contabilísticos está negativamente associada 

à presença das Big 5.  

 

O segundo estudo testa a qualidade da auditoria e a dimensão do auditor, estudando se a 

contabilidade criativa é mais constrangida pelos grandes auditores do que pelos pequenos. 

(Becker et al, 1998). Estes autores confirmam que as regularizações arbitrárias do auditado 

estão positivamente relacionados com a presença dos auditores não Big 5. 

 

No entanto, embora estes estudos vão no sentido de que, quanto maior for a dimensão das 

empresas de auditoria melhor será a qualidade da auditoria, os últimos acontecimentos 

internacionais envolvendo grandes empresas de auditoria comprovarem exactamente o 

contrário. Estes acontecimentos poderão ser devido ao elevado peso que os honorários dos 

serviços de não auditoria têm no total das receitas totais destas sociedades.   
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3.5. Rotatividade dos auditores nas sociedades auditadas 
 

A rotatividade dos auditores nas sociedades é considerada como uma das formas para 

ultrapassar o problema da dependência dos auditores das suas empresas clientes. 

 

A rotatividade das empresas de auditoria foi recomendada há muito tempo, como um meio 

para melhorar a qualidade da informação contabilística. Como exemplo, Myers et al (2003), 

refere o “Report of the comission on auditors´ responsabilities (Cohen Commission) 

(1978), que sugeriu que a obrigatoriedade da rotatividade dos auditores poderia alterar os 

incentivos dos auditores e trazer uma nova perspectiva ao nível dos contratos de auditoria.  

 

De acordo com Myers et al (2003), a Sabarnes-Oxley Act requere ao Comptroller General a 

condução de estudo para verificar os potenciais efeitos da exigência da rotação dos 

auditores.  

 

Ghosh e Moon (2003) dizem que existem duas correntes distintas relativas à rotatividade 

dos auditores. Por um lado, a corrente “regulatory” que refere que os auditores são mais 

brandos com as sociedades clientes, porque pretendem recuperar o primeiro ano de perdas. 

O impacto desta atitude do auditor é enorme, quando este se encontra em situações de juízo 

de valor. A imposição de limites à permanência do auditor nas sociedades clientes por 

elevado período de tempo é esperada, para melhorar a qualidade da auditoria, na medida 

que melhora a independência do auditor. Concluindo, esta perspectiva prognostica que a 

qualidade da auditoria diminui com a permanência do auditor por um elevado período de 

tempo na sociedade cliente.  

 

Por outro lado, a corrente do “auditor-expertise” referido pelos mesmos autores diz que a 

permanência do auditor na sociedade cliente melhora a tomada de decisão por parte dos 

auditores, porque estes, ao permanecerem por um período de tempo nas sociedades clientes, 

têm mais informação sobre a sociedade, entendendo melhor o âmbito dos negócios dos seus 

clientes. Os auditores ao ganharem mais experiência têm maior probabilidade em detectar 
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irregularidades na contabilidade e menos probabilidades em aceitar escolhas contabilísticas 

por parte dos seus clientes quando estas não forem as mais correctas. Ainda de acordo com 

esta corrente, as falhas dos auditores são mais frequentes nos primeiros anos de auditorias, 

porque os auditores têm menos experiência.  

 

Estas duas teorias são contraditórias e são da opinião que a permanência do auditor por um 

elevado período de tempo terão efeitos opostos na qualidade da auditoria.  

 

Apesar da importância deste tema, são muito recentes os estudos académicos que analisam 

o possível impacto da duração da relação existente entre os auditores e os seus clientes na 

qualidade da informação contabilística.   

 

Ghosh e Moon (2003) levaram a cabo um importante estudo empírico onde estudam a 

relação entre o que eles chamam a permanência do auditor na sociedade cliente e a 

qualidade da auditoria. Neste estudo, os autores utilizaram medidas contabilísticas e 

medidas de mercado, como “proxy” da qualidade da auditoria. A medida contabilística da 

qualidade da auditoria foi baseada nos earnings management.  

 

Se os auditores com maior qualidade têm maior probabilidade de detectar e de se oporem à 

prática de princípios contabilísticos questionáveis por parte dos seus clientes, é esperado 

que os ganhos de gestão diminuam à medida que a qualidade da auditoria aumente. 

 

Farmer et al (1987), referido por Ghosh e Moon (2003), encontraram algumas evidências 

em que os auditores tendem a concordar com as demonstrações financeiras das suas 

sociedades clientes, se o risco de perderem esses mesmos clientes for maior.   

 
Em Portugal, segundo a revista exame (2005), não há tradição da rotação dos auditores nas 

sociedades clientes. Isto significa que tal como refere Carlos Freire na Exame (2005), por 
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exemplo a Deloitte15 tem clientes há 25 anos, não sendo muito comum, as sociedades 

alterarem mudando unicamente por razões pontuais.   

 
3.6. Conclusão  

 

Em suma, é muito importante que os auditores cumpram o princípio fundamental da 

independência, uma vez que a credibilidade da informação contabilística das sociedades, 

pressupõe que exista independência entre as empresas que realizam as auditorias e as 

sociedades auditadas, sendo, para DeFond et al (2002), um elemento essencial num 

mercado eficiente.  

 

No entanto, não existe unanimidade, de acordo com os estudos empíricos apresentados, 

relativamente à perda da independência quando os auditores prestam de serviços de não 

auditoria aos seus clientes de auditoria. O que podemos afirmar, com alguma certeza, e de 

acordo com Beattie e Fearnley (2002), é que, de facto, os montantes pagos pelos clientes 

aos seus auditores pelos serviços de não auditoria tem vindo a aumentar.  

 

Quanto ao impacto da dimensão do auditor na independência dos auditores, concluímos de 

acordo Gore et al (2001) que existem factores que poderão influir numa auditoria de 

qualidade, que são: as quasi rents específica do auditado, a mobilidade dos recursos do 

auditor, a riqueza do auditor, os custos políticos, as estruturas organizacionais internas e o 

condicionamento da contabilidade criativa pela auditoria. Relativamente aos estudos 

apresentados por DeFond e Jiambalvo (1991) e Becker et al (1998) que testam a relação 

entre a qualidade da auditoria e a dimensão do auditor, concluímos que ambos apontam no 

sentido de que quanto maior for a dimensão da empresa de auditoria, melhor será a 

qualidade da auditoria realizada. 

 

Quanto à rotatividade dos auditores concluímos, de acordo com Ghosh e Moon (2003) que 

existem duas correntes contraditórias. A corrente “regulatory” refere que se devem impor 
                                                 
15 Multinacional de auditoria que compõe as Big 4. 
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limites à permanência do auditor nas sociedades clientes por elevado período de tempo, 

para dessa forma melhorar a qualidade da auditoria. A corrente do “auditor-expertise” 

referida diz que a permanência do auditor na sociedade cliente melhora a tomada de decisão 

por parte dos auditores, porque estes, ao permanecerem por um período longo de tempo nas 

sociedades clientes, têm mais informação sobre a sociedade, entendendo melhor o âmbito 

dos negócios dos seus clientes. Estas duas teorias contraditórias são da opinião de que a 

permanência do auditor por um elevado período terão efeitos opostos na qualidade da 

auditoria. 
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4. Contexto Normativo 
4.1. Introdução 

 

Neste capítulo iremos proceder à revisão das estruturas conceptuais que consideramos mais 

importantes na abordagem à independência dos auditores. As estruturas conceptuais 

analisadas serão a ICAEW do Reino Unido, a SEC dos Estados Unidos da América, a 

ICAO do Canadá e a ICAA da Austrália. A análise incidirá também sobre as mais recentes 

e não menos importantes estruturas conceptuais, como é o caso, da Recomendação da 

Comissão e o IFAC. 

 

4.2. Contexto Normativo sobre a Independência 

 
As várias estruturas analisadas neste capítulo, em maior ou menor grau, reconhecem que a 

independência do auditor não é, nem pode ser uma norma absoluta, considerando a 

incapacidade do auditor para ser totalmente independente da sociedade. Por exemplo, o 

IFAC refere no ponto 8.9. que “o uso da palavra independência por si mesma pode criar 

mal entendidos. Isoladamente, a palavra pode levar observadores a suporem que uma 

pessoa exercendo juízo profissional tem de estar isenta de todos os relacionamentos 

económicos, financeiros e outros. Isto é impossível, uma vez que todos os membros da 

sociedade têm relacionamentos uns com uns outros.”  

 

A RC no Anexo A1 refere que a “independência não é um padrão absoluto que o auditor 

tenha de atingir, desligado de todas as relações económicas, financeiras e de outra natureza 

susceptíveis de acarretar qualquer tipo de dependência. Tal seria manifestamente 

impossível, já que todas as pessoas dependem ou mantêm, de alguma forma, relações com 

outras.” 
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Para a ICAEW1, as ameaças à objectividade podem ser de natureza geral ou estar 

relacionadas com circunstâncias específicas de um compromisso ou cargo (1.200.2.6.). O 

ICAEW diz que a maneira mais fácil de evitar essas ameaças seria os membros recusarem 

actuar em quaisquer circunstâncias em que possa existir a mínima ameaça à objectividade, 

mas isso poderia negar aos clientes e aos trabalhadores o acesso adequado à especialização 

e conhecimento da actividade que um membro tenha. Ao decidir se deve incluir essa 

proibição, o instituto tem sempre em mente a necessidade de manter um equilíbrio que 

respeite os interesses dos clientes e dos trabalhadores, bem como o interesse público no 

sentido mais lato possível (1.201.1.6). 

 

Na opinião da SEC, para determinar se um auditor é independente, a Comissão considera 

todas as circunstâncias relevantes, incluindo todas as relações entre o contabilista e o 

cliente sujeito a auditoria e não apenas as relacionadas com relatórios apresentados à 

Comissão (SEC, parte 210.2-01 b)). 

 

Já o ICAO2 considera que os auditores não podem praticar a sua profissão ou participar nos 

assuntos da sua comunidade sem estarem expostos a circunstâncias susceptíveis de exercer 

pressão sobre a sua objectividade e integridade e seria impossível impor proibições 

suficientemente discriminadas para abranger todas as situações concebíveis. Fazê-lo 

rigidamente seria inibir a prestação de serviços úteis quando a probabilidade de prejudicar a 

objectividade do auditor é relativamente remota. Poderá ser difícil, para um auditor parecer 

sempre completamente isento de qualquer influência, interesse ou relação inadmissível 

relativamente aos negócios do seu cliente (Regras de Conduta profissional, Preâmbulo). 

 

Todas as estruturas conceptuais desenvolvidas neste ponto efectuam a distinção entre a 

independência mental e independência na aparência.  
 

                                                 
1 Entrou em vigor uma nova estrutura em 1 de Setembro de 2006. 
2 Entrou em vigor uma revisão em Fevereiro de 2006. 
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O IFAC efectua uma abordagem conceptual à independência. Na alínea a) do ponto 8.8. 

refere que a independência mental é “o estado mental que permite o fornecimento de uma 

opinião sem ser afectada por influências que comprometem o juízo profissional, permitindo 

que um indivíduo haja com integridade, e exerça objectividade e cepticismo profissional.”    

 

Relativamente à Independência na Aparência, o IFAC, na alínea b) do mesmo ponto, refere 

que “o evitar de factos e circunstâncias que sejam tão significativos que um terceiro 

razoável e informado, tendo conhecimento de todas as informações relevantes, incluindo 

salvaguardas aplicadas, concluiria de forma razoável que a integridade, objectividade ou 

cepticismo profissional de uma firma ou de um membro da equipa de asseguração tinham 

estado comprometidos.” 

 

Quanto à distinção em causa, a estrutura conceptual australiana vai de encontro ao exposto 

pelo o IFAC, de acordo como o previsto no princípio 14 da estrutura em causa. 

  

Para a União Europeia, a independência mental assenta na objectividade e integridade. No 

ponto 1.2. “A objectividade (como estado de espírito) não passível de verificação externa e 

a integridade não pode ser avaliada antecipadamente.” O Anexo A1 refere “a 

independência de espírito, isto é, o estado de espírito que tem em conta os factores 

pertinentes para a tarefa a executar, mas ignora todos os outros”. 

 

O mesmo organismo, nota quanto à independência na aparência ou a independência aos 

olhos de terceiros, a necessidade de evitar factos e circunstâncias significativas, 

susceptíveis de levar um terceiro razoável e informado a pôr em causa a capacidade do 

auditor para agir objectivamente. 

 

O Reino Unido, quanto à independência mental refere, que esta assenta na integridade e 

objectividade. A integridade implica não apenas honestidade, mas actuação leal e 

verdadeira (1.201.01). A objectividade é o estado de espírito que tem em conta todas as 

considerações relevantes para a tarefa em mãos, mas não outras. (1.201.02). 
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Quanto à independência na aparência, diz que os membros devem ter em conta o interesse 

público e a percepção razoável e informada do público ao decidir aceitar ou continuar um 

compromisso ou nomeação, tendo em mente que o nível do interesse público será maior nas 

entidades de maiores dimensões e nas entidades que estão sob o olhar do público 

(1.200.2.5). O termo “interesse público” está relacionado com questões de interesse público 

e não curiosidade pública (1.200.2.4). 

 

Porém, a SEC diz explicitamente que a independência mental é difícil de provar e só pode 

ser normalmente estabelecida através de provas circunstanciais. Como o processo de 

auditoria não é passível de observação, as únicas ocasiões em que as provas da 

independência mental (ou da falta dela) se tornam geralmente conhecidas é como resultado 

de um inquérito disciplinar. O problema da incapacidade de definir critérios absolutos para 

o comportamento independente explicaria a razão por que é enfatizado o conceito de estado 

de espírito, que engloba tanto a integridade como a objectividade. 

 

Como visto anteriormente, à excepção da estrutura existente no Reino Unido, que tem uma 

opinião ligeiramente diferente, as várias estruturas adoptam uma posição idêntica no que se 

refere à independência na aparência, reconhecendo todas elas a sua importância para a 

percepção da integridade da auditoria.  

 
 

4.3.Contexto Normativo sobre a Independência e os Serviços de não Auditoria 

 

Como já referido no capítulo terceiro, Beattie e Fearnley (2002) referem alguns dos muitos 

serviços de não auditoria oferecidos pelas empresas de auditoria aos seus clientes de 

auditoria. 

 

Beattie e Fearnley (2002) são da opinião de que a prestação de alguns destes serviços 

poderão constituir uma ameaça real à independência dos auditores, no caso de o serviço ser 

prestado a um cliente de auditoria. Segundo os mesmos autores e Windmoller (2000), que 
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vão ao encontro do referido na RC, as principais ameaças que decorrem da prestação de 

serviços de não auditoria são: 

 

• Ameaça de interesse próprio: aumento da dependência económica; 

• Ameaça auto-revisão: tomar decisões de gestão e auditar o seu próprio trabalho; 

• Ameaça da defesa: actuar em defesa da gestão do cliente em circunstâncias 

adversas; 

• Ameaça de familiaridade ou confiança: tornar-se demasiado próximo da gestão do 

cliente através da gama de serviços propostos. 

 

Os autores referem que estes são uma extensa ameaça à independência. O quadro seguinte, 

retirado do estudo de Beattie e Fearnley (2002), mostra como as estruturas conceptuais em 

causa tratam as ameaças acima referidas e recomendam como as mesmas devem ser 

geridas.  
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Quadro 4.3.: O Tratamento dos Serviços de não Auditoria nas diferentes estruturas 

Conceptuais 

Estrutura conceptual Tipos de serviços de 
não auditoria referidos 

nas Estruturas 
Conceptuais 

IFAC ICAEW EC Austrália SEC 

Exercício do poder de 
Gestão Não Não Não Não Não 

Determinação da 
implementação das 
recomendações do 

auditor 

Não 
Sem 

orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Não 
Sem 

orientação 
específica 

Reporte assumindo um 
papel de Gestão para o 
Órgão de Governação 

do Cliente 

Não 
Sem 

orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Não 
Sem 

orientação 
específica 

Custódia dos Activos 
do cliente 

Normalmente 
não 

Sem 
orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Normalmente 
não 

Sem 
orientação 
específica 

Supervisão dos 
empregados do cliente 

na sua actividade 
normal 

Normalmente 
não 

Sem 
orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Normalmente 
não 

Sem 
orientação 
específica 

Preparação de Registos 
contabilísticos e 
Demonstrações 
financeiras para 

entidades de interesse 
público 

Normalmente 
não 

Normalmente 
não 

Normalmente 
não 

Normalmente 
não 

Normalmente 
não 

Serviços de Avaliação e 
outros serviços 

realizados por peritos 

Não, se for 
relevante Advertência Não, se for 

relevante 
Não, se for 
relevante 

Normalmente 
não 

Consultoria Fiscal Sim Advertência Não, se for 
relevante Sim 

Sem 
orientação 
específica 

Serviços de Auditoria 
Interna Advertência 

Sem 
orientação 
específica 

Advertência Advertência Normalmente 
não 

Serviços de Tecnologia 
de Informação e 

sistemas tecnologicos 
de informação 

financeira 

Advertência Advertência Normalmente 
não Advertência Normalmente 

não 

Execução de serviços 
de trabalho para 

tarefas temporárias 
Advertência 

Sem 
orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Advertência 
Sem 

orientação 
específica 
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Serviços de apoio à 
litigação Advertência Advertência Não se for 

relevante Advertência 
Sem 

orientação 
específica 

Serviços de apoio 
Jurídico 

Normalmente 
não 

Sem 
orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Normalmente 
não Não 

Serviços de 
recrutamento de 

quadros superiores e de 
apoio aos recursos 

humanos 

Advertência Advertência Não Advertência Não 

Serviços de Corporate 
Finance Advertência Advertência 

Sem 
orientação 
específica 

Advertência 
Sem 

orientação 
específica 

Serviços de actuariado 
Sem 

orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Normalmente 
não 

Serviços de 
corretagem/negociação 

Sem 
orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Sem 
orientação 
específica 

Não 

 

Os mesmos autores classificaram a orientação (ou as regras) para as várias actividades em 

cinco categorias:  

 

• Não: Proibição absoluta; 

• Normalmente não: proibido, excepto em circunstâncias muito limitadas ou 

excepcionais; 

• Não se for relevante: permitido se os números envolvidos não forem relevantes para 

as demonstrações financeiras; 

• Advertência: requer que as ameaças e salvaguardas para cada caso sejam 

consideradas antes de avançar; 

• Sim: permitido sem restrições; e 

• Sem orientação específica: quando o serviço não é referido especificamente nas 

regras ou orientações. 

 

Da análise do quadro 4.3., os autores concluíram que nenhuma das estruturas conceptuais 

analisadas oferece orientações sobre todos os tipos de serviços identificados. Segundo 
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Beattie e Fearnley (2002), também é possível que as empresas forneçam ou estejam a 

desenvolver serviços que não são abrangidos por nenhuma estrutura conceptual em que 

possam ser necessárias orientações. Em todas as estruturas, excepto na SEC, que se baseia 

em regras, a ausência de referência a uma actividade específica (por exemplo, a 

classificação de orientações não específicas) tem um significado limitado porque, 

teoricamente, todas as actividades devem ser abrangidas pelos princípios fundamentais. A 

posição da SEC é menos clara, porque os princípios definidos na SEC não fazem 

verdadeiramente parte das regras. 

 

Os autores concluíram ainda, que o IFAC é de todas as estruturas a mais abrangente, sendo 

a estrutura conceptual da Austrália idêntica à do IFAC. O ICAEW foi desenvolvido em 

1997 e, sendo bastante antigo, é menos explícito numa série de áreas do que as estruturas 

desenvolvidas mais recentemente.  

 

Quanto à SEC, Beattie e Fearnley (2002) concluíram que é mais restritiva e também a que 

mostra menos flexibilidade. Não existem na SEC casos de advertência, por exemplo em 

que a avaliação profissional do equilíbrio entre as ameaças e salvaguardas é recomendada. 

A SEC reflecte o contexto mais baseado em regras que existem nos Estados Unidos da 

América. Relativamente à auditoria interna, a SEC é a estrutura que apresenta mais 

restrições.  

 

Existe uma ameaça de auto-revisão significativa em ambas as áreas. A SEC também proíbe 

serviços actuariais e serviços de corrector/intermediário, que não são especificamente 

identificados noutras estruturas, embora se possa considerar que estejam englobados nas 

orientações dadas em «avaliação e outros serviços especializados» e «finanças empresariais 

e similares». As inconsistências entre as estruturas merecem uma revisão mais 

aprofundada, especialmente a diferença de opiniões em relação às restrições à auditoria 

interna e à instalação de sistemas de tecnologia de informação financeira. 
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As proibições absolutas referem-se a actividades que demonstram claramente o exercício 

da autoridade de gestão e a auditoria do seu próprio trabalho. No entanto, quando não existe 

clareza suficiente no que se refere a estas e outras ameaças, os auditores devem ponderar 

até que ponto o serviço específico, no contexto de toda a relação com o cliente, constitui 

um risco para a independência e se as salvaguardas disponíveis são adequadas para minorar 

o risco. Se o risco de independência é real ou perceptível é algo que não é explicado – no 

entanto, o que é óbvio nestas estruturas, exceptuando a SEC, é que devem ser efectuadas 

avaliações individuais da extensão do risco de independência associado a certas 

actividades, no contexto do cliente individual e da sociedade. Estas avaliações serão 

efectuadas principalmente na sociedade, com o apoio, espera-se, da comissão de auditoria 

do cliente ou outra comissão de fiscalização da sociedade. Contudo, o não cumprimento da 

estrutura só seria identificado se o caso específico fosse sujeito a fiscalização reguladora. 

Uma maior divulgação da composição da remuneração dos serviços de não auditoria 

permitiria aos observadores efectuar algumas avaliações sobre a adequação dos serviços 

que estão a ser prestados. 

 

4.4. Sabarnes-Oxley Act 

 

No contexto de desconfiança gerado pela sucessão de escândalos financeiros que surgiu a 

necessidade de desenvolver medidas no sentido de ser retomada a confiança nos mercados 

de capitais. Para isso, desenvolveu-se legislação que assentou em determinados princípios. 

Esses princípios, consistiram numa maior responsabilização por parte das gestões das 

sociedades e na garantia de que os auditores, quando revêem as demonstrações financeiras 

e elaboram os seus pareceres, o façam de forma isenta, objectiva e independente. 

  

Em sequência, em 30 de Julho 2002 nos Estados Unidos da América, foi promulgado pelo 

seu presidente, George W.Bush o “Public Company Accounting Reform and Investor 

Protection Act of 2002”, também denominada como Sabarnes-Oxley Act (Heflin e Hsu, 

2004). Segundo os mesmos autores, a Sabarnes-Oxley Act foi considerada como uma das 

maiores reformas levadas a cabo nos Estados Unidos da América, no que toca às melhorias 
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da independência dos auditores e ao aumento da segurança e confiança dos investidores na 

informação contabilística divulgada pelas sociedades.  

 

Heflin e Hsu (2004) referem que o novo Public Company Accounting Oversight Board foi 

criado como uma corporação independente sem fins lucrativos para inspeccionar as 

auditorias das sociedades públicas. O Board estabeleceu ou adoptou a auditoria, controlo da 

qualidade, ética e princípios de independência para a preparação dos relatórios de auditoria. 

Para além disto, o Board quando necessário, deverá ainda conduzir inspecções ou 

investigações à contabilidade das sociedades cotadas.  

 

4.5. Oitava Directiva da União Europeia 

 

Na Europa a resposta ao problema da independência dos auditores é a Oitava Directiva, que 

se encontra, neste momento, na fase de implantação. Os objectivos desta directiva vão de 

encontro ao protagonizado pela Sabarnes Oxley Act, ou seja, proteger os investidores, 

principalmente os institucionais, nos mercados de capitais, de forma que a informação 

contabilística possa chegar ao mercado de forma clara e transparente.  

 

Na revista Exame (2005) Ricardo Pinheiro da PriceWaterhouseCoopers, refere que a nova 

legislação “permitirá, tanto do ponto de vista da fiscalização, como da gestão das 

sociedades, uma outra atitude e um redobrado cuidado na quantidade e qualidade de 

informação passada ao mercado”. 

 

4.6. Conclusão 

 
Concluímos, que o Reino Unido, a RC, o IFAC e a Austrália adoptam uma abordagem à 

independência, que se baseia em princípios, identificando as ameaças à independência e as 

salvaguardas que podem proteger contra essas ameaças ou minimizá-las. Já o Canadá exige 

simplesmente aos membros que evitem os conflitos de interesses. 
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A existência destas estruturas não significa que são sempre eficazmente respeitadas. A 

aplicação das leis e regulamentos, os mecanismos de fiscalização e uma forte cultura de 

cumprimento de normas de comportamento éticas nas empresas de auditoria e conselhos de 

administração de sociedades contribuem para a sua eficácia. 

 

Concluímos, ainda, que em todas as estruturas conceptuais analisadas é efectuada distinção 

entre independência mental e independência na aparência. 

 

Concluímos de acordo com Beattie e Fearnley (2002) - que mencionam uma listagem de 

serviços que consideram como serviços de não auditoria - que a prestação de alguns destes 

serviços poderão constituir uma ameaça real à independência dos auditores, no caso de o 

serviço ser prestado a um cliente de auditoria.  

 

A sucessão de escândalos financeiros que provocaram uma profunda crise na confiança dos 

investidores originou a elaboração de uma das maiores reformas ao nível da independência 

dos auditores e ao nível do aumento da segurança e confiança dos investidores na 

informação contabilística divulgada pelas sociedades, a Sabarnes-Oxley Act. A Europa 

responde através da Oitava Directiva, que está em fase de implantação.  
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5. Contabilidade Criativa      
5.1. Introdução 

 

De acordo com a revisão bibliográfica são utilizados diferentes termos para designar o 

mesmo conceito: Manipulação de resultados ou earnings qualit ou earnings managment ou 

contabilidade criativa. Nos Estados Unidos e como consequência na maior parte da 

literatura, designa-se como earnings management. No entanto, na Europa há preferência 

pelo termo “contabilidade criativa”, sendo esse o motivo da escolha deste termo neste 

capítulo. 

 

Até há pouco tempo, não existiam muitos estudos que analisavam o impacto da prestação 

de serviços de não auditoria nos valores contabilísticos, devido talvez à falta de informação 

quanto aos honorários dos serviços de não auditoria.   

 

Desta forma, a introdução deste ponto sobre contabilidade criativa tem a ver com a 

actualidade do tema e principalmente por ser considerada, em parte, função da 

independência do auditor. 

          

A manipulação contabilística tem sido alvo de muitas preocupações. Muitos dos 

reguladores dos mercados financeiros já expressaram as suas opiniões sobre o tema, 

reconhecendo alguns problemas relativamente à matéria. O discurso de Arthur Levvit1 em 

24 de Outubro de 2000, é a maior prova disso, onde refere: 

 

“Nunca como dantes, as sociedades estão debaixo de uma pressão crescente para 

“fabricarem os seus números” sob pena de perderem milhões de dólares em termos de 

capitalização bolsista e isto somente por ficarem um cêntimo ou dois abaixo das 

expectativas de ganhos previstos por Wall Street. Os auditores são por vezes encorajados a 

ser benevolentes na hora da decisão final sobre as contas, ou então tentados a olhar para o 

outro lado quando estão perante práticas de contabilidade mais optimistas/arriscadas e isto 
                                                 
1 Chairman da SEC. 
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tudo em nome de aumento de resultados……A Comissão está fortemente empenhada em 

assegurar que esta conceituada profissão, e a confiança que lhe está cometida preservar não 

será comprometida por acordos ou circunstâncias que ameacem a integridade e a 

independência.”.2 

 

Fraudes contabilísticas, uso de informação privilegiada, práticas corporativistas 

classificadas como pouco honestas, puseram em evidência sérias deficiências no que toca a 

eficiência, ética e controlo dos mercados bolsistas. No centro de tudo, encontra-se a 

contabilidade criativa. É importante salientar os factores que induzem à utilização da 

mesma, entre os quais se podem salientar, de acordo com Santos e Grateron (2003):  

 

 Valores éticos; 

 Flexibilidade normativa. 

 

Estes factores funcionam como catalisadores da “engenharia” contabilística na elaboração 

das demonstrações contabilísticas e “passam a atender os interesses de quem as elabora em 

vez de buscar a imagem fidedigna do património” (Santos e Grateron, 2003). 

 

O papel dos auditores é certificar se as demonstrações financeiras elaboradas pelas 

sociedades foram preparadas de acordo com as normas contabilísticas geralmente aceitem. 

No entanto, o grande problema que se coloca é a margem de flexibilidade que as normas 

proporcionam, permitindo às sociedades manipular os resultados de acordo com a lei.  

 

5.2. Revisão Bibliográfica  

 

Existem várias definições de contabilidade criativa, tais como: 

 

“Envolve a selecção repetitiva de regras de medição ou de declaração da contabilidade, 

segundo um determinado modelo cujo efeito é relatar uma série de resultados com uma 
                                                 
2 Tradução nossa do discurso de Arthur Levvit. 
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variação menor em relação à tendência do que teria sucedido de outro modo”. (Copeland, 

1968, referido por Amat e Gowthorpe, (2004))3; 

 

“É o amortecimento deliberado das flutuações acima de “um certo nível de lucros 

considerado normal para a sociedade”(Barnea et al., 1976 referido por Amat e Gowthorpe, 

(2004))4 ; 

 
“A contabilidade criativa pode ser equacionada com “a manipulação da informação 

divulgada”, “no sentido de uma intervenção propositada no processo de divulgação dos 

dados financeiros” (Schipper, 1989 referido por Amat e Gowthorpe, (2004))5 ; 

 

“É qualquer acção, da parte da gestão, que afecta os resultados relatados e que não oferece 

qualquer vantagem económica genuína à organização. Na realidade, até pode ser prejudicial 

a longo prazo” (Merchant e Rockness, 1994)6;  

 

“A contabilidade criativa é muito mais que a manipulação dos resultados. Ela é mais ampla 

e deve considerar outras alterações que podem ser feitas no sentido de se alterarem além 

dos resultados, itens que possam mascarar o apuramento de índices ou coeficientes, 

calculados com base nas demonstrações financeiras” (Santos e Grateron 2003). 

 

5.3. Motivação para a contabilidade criativa 
 

Muitos poderão ser os factores que favorecem a aplicação da contabilidade criativa. Para 

Santos e Grateron (2003), o maior incentivo é a impunidade do indivíduo que prevarica. 

Desta forma e de acordo com mesmos autores, as principais causas da origem da 

contabilidade criativa são: 

                                                 
3 Tradução nossa para definição de contabilidade criativa efectuada por Copeland (1968) referido por Amat e 
Gowthorpe (2004). 
4 Tradução nossa para definição de contabilidade criativa efectuada por Barnea et al. 1976 referido por Amat e 
Gowthorpe (2004). 
5 Tradução nossa para definição de contabilidade criativa efectuada por Schipper, 1989 referido por Amat e 
Gowthorpe, (2004). 
6 Tradução nossa para definição de contabilidade criativa efectuada por Merchant e Rockness (1994). 
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a) “Características dos princípios e normas contabilísticas: 

Existência de múltiplas estimativas; 

Flexibilidade, arbitrariedade e subjectividade na aplicação; 

Diferentes, porém interpretações válidas, dos princípios e normas contabilísticas; 

Conceito base de imagem fidedigna pouco claro ou até mesmo indeterminado;  

Cuidados da administração na aplicação de princípios como prudência, 

confrontação de receitas e despesas e uniformidade. 

b) Características sociais e de comportamento humano 

Valores éticos e culturais; 

            Atitude do administrador perante a fraude.” 

 

Vários estudos de investigação examinaram a questão da motivação da gestão para levar a 

cabo um comportamento de contabilidade criativa.  

 

Amat e Gowthorpe (2004) referiu que Hepworth (1953) identificou várias motivações para 

o comportamento da contabilidade criativa, inclui a existência de contribuições baseadas 

nos resultados, a confiança dos actores e dos trabalhadores numa gestão capaz de declarar 

lucros estáveis e as expectativas psicológicas relativamente a aumentos ou diminuições dos 

resultados previstos. 

 

Outras motivações para a contabilidade criativa invocadas por Healy e Wahlen (1999) 

incluem as que se verificam quando se prevêem transacções do mercado de capitais 

significativas e quando existe uma discrepância entre o desempenho real da sociedade e as 

expectativas dos analistas. 

 

Outros autores mencionam os impostos como um factor de motivação importante para o 

comportamento de contabilidade criativa. (Niskanen e Keloharju, 2000). 
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Amat e Gowthorpe (2004), dizem que, em países com sistemas de contabilidade muito 

conservadoras, o efeito do “alisamento dos resultados” pode ser especialmente acentuado, 

devido ao elevado nível de provisões acumuladas. Uma outra distorção que por vezes 

ocorre é a chamada contabilidade “big bath”, ou seja, a contabilidade em que uma 

sociedade que obteve resultados muito negativos tenta acentuar as perdas divulgadas nesse 

ano para que os anos futuros se afigurem mais favoráveis. 

 

Amat e Gowthorpe (2004), que refere Healy (1985), examinam os motivos das 

manipulações dos lucros pelos gestores, quando a remuneração dos executivos depende dos 

resultados obtidos pelas sociedades. Kamin e Ronen (1978), referido por Amat e 

Gowthorpe (2004), observam uma diferença de motivação entre os gestores de sociedades 

controladas pelo proprietário e sociedades controladas pela gestão. Os proprietários que 

pretendem manter o controlo de uma participação assinalável e que, por isso, não estão 

interessados em estratégias de saída imediata têm menos propensão para estarem motivados 

a manipular os lucros. 

 

Amat e Gowthorpe (2004) são da opinião de que a contabilidade criativa pode ajudar a 

manter ou a aumentar a cotação das acções, reduzindo os níveis aparentes de 

endividamento e, portanto, apresentando a sociedade como menos sujeita a riscos e criando 

a aparência de uma boa tendência de lucro. Deste modo, a sociedade terá mais facilidade 

em angariar capital através da emissão de novas acções. 

 

Amat e Gowthorpe (2004) referem ainda que num mercado eficiente, os analistas não se 

deixam enganar pela contabilidade de cosmética, uma vez que verá as mudanças 

contabilísticas que aumentam o lucro como um possível indicador de debilidade.  
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5.4. Evidência da Associação entre os honorários dos Serviços de não Auditoria e a 

Contabilidade Criativa 

5.4.1. Estudos Empíricos 

 
De acordo com a revisão de literatura efectuada, concluímos que a maior parte dos estudos 

elaborados, usam como “proxy” da contabilidade criativa, acréscimos discricionários ou 

acréscimos anormais. 

 
No Reino Unido, Gore et al (2001) referem que existem bases teóricas sólidas para prever 

que, tudo o resto constante, o efeito de diminuição da independência que os serviços de não 

auditoria possam ter é tanto maior quanto menor for a dimensão do auditor. O estudo destes 

autores pretende testar que os serviços de não auditoria têm um impacto diferente nos 

auditores não Big 5 e Big 5. 

 

Gore et al (2001) investigam a capacidade dos auditores para controlar a actividade de 

gestão de receitas pelo cliente, a fim de evitar prejuízos, recorrendo ao expediente dos 

acréscimos arbitrários  

 

Notam a existência de uma associação positiva entre o rácio de honorários não de auditoria 

e os honorários totais e a actividade de gestão para evitar prejuízos e decréscimos de 

receitas apenas para as empresas não Big 5. No entanto, encontram provas da gestão de 

receitas para corresponder às previsões dos analistas em sociedades clientes tanto 

pertencentes como não pertencentes às Big 5. 

 

Relativamente aos Estados Unidos da América referiremos os estudos de Chung e Kallupur 

(2003), Frankel et al (2002) e Dee et al (2002). Os primeiros autores usaram o modelo 

modificado de Jones, para analisar a relação entre a importância do cliente e acréscimos 

extraordinários. Para estudar esta relação, basearam-se nos últimos requisitos de divulgação 

de honorários dos serviços de não auditoria. Os autores mediram a importância do cliente 

como o rácio entre os honorários pagos pelos cliente e as receitas totais da empresa de 

auditoria nos Estados Unidos da América, bem como o rácio dos honorários pagos pelo 
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cliente por serviços não enquadrados na auditoria e as receitas totais da empresa de 

auditoria nos Estados Unidos da América. Concluíram, após controlar outras variáveis que 

influenciam os acréscimos extraordinários, que não existe qualquer associação significativa 

numa amostra de 1864 sociedades. 

 

Baseando-se, de igual modo, nos últimos requisitos de divulgação de honorários dos 

serviços de não auditoria, Frankel et al (2002), no seu estudo, analisam, se os honorários 

recebidos pelos auditores estão associados à contabilidade criativa e qual a reacção do 

mercado à divulgação desses honorários. A motivação deste estudo deve-se ao impacto na 

credibilidade das demonstrações financeiras, do fornecimento dos serviços de não auditoria. 

Os autores utilizaram o rácio honorários dos serviços de não auditoria e total dos 

honorários, como indicador da independência. Exploraram três valores de referência de 

receitas e calcularam dois modelos diferentes. O primeiro modelo concentra-se em 

determinar se a sociedade atinge ou ultrapassa ou não um valor de referência das receitas. O 

segundo modelo tenta explicar o nível absoluto de acréscimos arbitrários (que englobam 

tanto o comportamento de gestão de receitas, que aumenta o rendimento, como o que 

diminui o rendimento). 

 

Utilizando um conjunto de dados semelhante, Ashbaugh et al (2003) reproduzem e 

ampliam a análise de Frankel et al (2002), obtendo a resultados idênticos. Argumentam, no 

entanto, que os níveis de honorários de auditoria são um indicador mais apropriado do risco 

de independência do auditor (ligação económica) do que os rácios de honorários. Também 

utilizam uma medição dos acréscimos arbitrários que é ajustada ao desempenho da 

sociedade, constituindo assim um teste mais fiável. Segundo Beattie e Fearnley (2002), 

contrariamente a Frankel et al (2002), mas de forma consistente com Chung e Kallapur 

(2003), Ashbaugh et al (2003), não encontram uma prova sistemática de que as empresas de 

auditoria põem em causa sua independência ao auferirem honorários elevados dos seus 

clientes. 
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Dee et al (2002) utilizam de igual modo as divulgações dos honorários dos serviços de não 

auditoria, para investigar a relação entre os earnings managment e a prestação de serviços 

não de auditoria. Encontraram evidências de que as sociedades que pagam honorários 

relativamente elevados aos seus auditores apresentam acréscimos discricionários e totais 

que aumentam o rendimento, o que sugere que a prestação de serviços não de auditoria 

realmente afecta a independência do auditor. 

 
 
5.5. Conclusão 
 

As mudanças dos negócios e a globalização têm ocorrido com grande rapidez deixando as 

sociedades mais vulneráveis, obrigando-as a levarem a cabo operações e transacções mais 

complexas. Em sequência deste facto, o papel dos auditores tornou-se cada vez mais 

importante, uma vez que os utilizadores da informação contabilística (investidores, 

credores, financiadores) entendem os pareceres dos auditores como uma mais-valia ao nível 

da credibilidade, confiança e segurança das transacções.  

 

Concluímos que os vários estudos empíricos evidenciados neste capítulo são pouco claros e 

inconsistentes. Quanto à relação existente entre os honorários dos serviços de não auditoria 

e a contabilidade criativa, o estudo de Frankeel et al (2002) encontra uma associação 

negativa entre os serviços de não auditoria e a contabilidade criativa, ao contrário do estudo 

Norte Americano de Chung e Kallapur (2003). O estudo de Gore et al (2001) encontra 

somente esta associação quando estamos perante auditores de pequenas dimensões. 

 

Segundo Beattie e Fearnley (2002), a dificuldade desta linha de investigação tem a ver com 

a medida da variável “proxy” da independência do auditor e da validação da própria 

“proxy”. 
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6. Estudo Prático 
6.1. Motivação do estudo 

 

Ao longo dos tempos, vários foram os autores que realçaram a crescente importância da 

auditoria na credibilidade das demonstrações financeiras, ou seja, a sua função social. Nos 

últimos anos, ao nível mundial, foram muitos os escândalos com as mais variadas 

sociedades, devido a fraudes contabilísticas, o que colocou em causa a independência dos 

auditores. 

 

Em linhas gerais, o objectivo deste estudo consiste em fazer um ponto da situação 

relativamente às ligações existentes entre as empresas de auditoria e as suas sociedades 

clientes, se estas ligações poderão, de alguma forma colocar em causa a independência dos 

auditores. Este estudo foca-se na independência dos auditores, uma vez que o debate sobre 

a qualidade da auditoria efectua-se sobre da independência. 

 

Em Portugal, o Regulamento da CMVM n.º 11/20031 2 trouxe uma boa nova, ao obrigar as 

sociedades cotadas, a divulgar a partir de 2003 “o montante da remuneração anual paga ao 

auditor e às outras pessoas colectivas pertencentes à mesma rede suportada pela sociedade 

e/ou por pessoas colectivas em relação de domínio ou de grupo e, bem assim, discriminação 

da percentagem respeitante aos seguintes serviços: 

 

a) Serviços de revisão legal de contas; 

b) Outros serviços de garantia de fiabilidade; 

c) Serviços de consultoria fiscal; 

d) Outros serviços que não de revisão legal de contas.” 

 

                                                 
1 Comissão de Mercados de Valores Mobiliários. 
2 Regulamento de alteração ao regulamento 7/2001 e ao regulamento 11/2000–Governo das sociedade 
cotadas. 
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A obrigatoriedade deste regulamento permitiu fazer um levantamento dos honorários pagos 

pelas sociedades clientes aos seus auditores pelos serviços de revisão oficial de contas e 

auditoria e os honorários pagos pelas sociedades clientes aos seus auditores por todos os 

outros serviços não considerados como auditoria. 

 

6.2. Pressupostos 

 

Para simplificação da estudo foram levados em linha de conta alguns pressupostos 

considerados essenciais, passando desde já a enumerá-los: 

 

• Os relatórios de contas estudados foram, sempre que possível, os relatórios das 

contas consolidadas; 

• Os dados relativos às variáveis “Honorários Conselho Fiscal/Fiscal Único-2003” e 

“Honorários Conselho Fiscal/Fiscal Único-2004” foram retirados, sempre que 

possível do ponto 39 do anexo ao balanço e demonstrações resultados consolidados. 

No caso em que no ponto 39 do referido anexo eram omissos, ou então quando os 

valores pagos aos órgãos sociais não se encontravam discriminados, optámos por 

uma das seguintes soluções: 

 

             - No caso de o “Membro Conselho Fiscal/Fiscal Único-2003” e “Membro Conselho 

Fiscal/Fiscal Único-2004” ser o mesmo que o “Auditor Externo-2003” e “Auditor Externo-

2004”, respectivamente, considerámos como “Honorários Conselho Fiscal/Fiscal Único-

2003” e “Honorários Conselho Fiscal/Fiscal Único-2004” os dados referentes aos 

“Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2003” e “Honorários Auditoria e 

Revisão Oficial de Contas-2004”, retirados da declaração do governo da sociedade dos 

respectivos anos.   

 

              - No caso de o “Membro Conselho Fiscal/Fiscal Único-2003” e “Membro 

Conselho Fiscal/Fiscal Único-2004” não ser o mesmo que o “Auditor Externo-2003” e 

“Auditor Externo-2004”, respectivamente, considerámos como valor em falta. 
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• De acordo com a literatura revista considerámos como big 4, 

PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte e KPMG. 

• Embora existam empresas de auditoria de grande dimensão, para além das 

consideradas como Big 4, como é o caso da BDO Binder, para o estudo em causa 

consideramos dois grupos distintos: as Big 4 como as empresas de auditoria de 

maior dimensão e todas as outras auditoras, incluídas nas não Big 4. 

• Retirámos da amostra as seguintes sociedades: B.S.C.H., E. Santo Financial Group 

e Sacry Vallehermoso, devido à indisponibilidade na recolha de dados das 

sociedades em causa. 

 

6.3. Teoria Subjacente e Hipóteses de Investigação 

 

Encontramos na literatura referências importantes sobre a possível associação entre 

serviços de auditoria e os serviços de não auditoria e os seus respectivos honorários.   

  

Aquando da revisão bibliográfica, verificou-se que Beattie e Fearnley (2002) referiram o 

caso Enron, em que a Arthur Andersen recebia $25m pelos honorários dos serviços de 

auditoria e $27m pelos honorários dos serviços de não auditoria. Através deste dado, 

conclui-se pela a importância e o impacto que os honorários dos serviços de não auditoria 

têm nas receitas das empresas de auditoria e, por conseguinte, na lucratividade das mesmas. 

 

 Devido à concorrência acirrada entre as empresas de auditoria e ao peso que os honorários 

dos serviços de não auditoria têm nas receitas das mesmas, somos da opinião de que as 

empresas auditorias tenderão a negociar junto dos seus clientes os honorários dos serviços 

de auditoria, através do desconto destes, com o objectivo de obter trabalho ao nível de 

serviços de não auditoria.  
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Sendo assim, é importante investigar, no caso português, se as sociedades que compõem a 

amostra negoceiam o desconto dos honorários dos serviços de auditoria para obterem dessa 

forma serviços de não auditoria. 

 

Sendo assim, a primeira hipótese a testar será: 

 

Hipótese 1: As empresas de auditoria fazem descontos nos honorários dos serviços de 

auditoria de forma a obterem serviços de não auditoria dos seus clientes de auditoria. 

 

Países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália, entre outros, deram grande 

relevância ao problema da independência, principalmente quando as empresas de auditoria 

prestam serviços de não auditoria aos seus clientes de auditoria. Isto deveu-se, por exemplo 

ao colapso da Enron, ao último envolvimento da auditora KPMG num processo judicial nos 

Estados Unidos sobre o desenho e comercialização de planos de redução de impostos 

alegadamente ilegais. Estes acontecimentos tiveram como consequência a desacreditação 

dos agentes nos mercados financeiros.  

 

Neste sentido, em Portugal, como já referenciado neste capítulo, a CMVM através do 

Regulamento N.º 11/2003, passou a obrigar as sociedades a indicar o montante da 

remuneração anual paga aos auditores, bem como, à discriminação da percentagem 

respeitante aos serviços de revisão legal de contas, outros serviços de garantia de 

fiabilidade, serviços de consultoria fiscal e outros serviços que não de revisão oficial de 

contas. 

 

A revisão de literatura efectuada, realça a complexidade do problema; talvez por isso 

tenhamos encontrado várias perspectivas sobre prestação de serviços de não auditoria aos 

seus clientes de auditoria. Por exemplo, Carmichael and Swieringa (1968) e Simunic (1984) 

encontraram vários argumentos contra a prestação de serviços de não auditoria aos seus 

clientes de auditoria, enquanto que Gore et al (2001), que refere Goldman e Barlev (1974), 

encontraram argumentos favoráveis. 
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Vários estudos em todo o mundo foram efectuados sobre serviços de auditoria, serviços de 

não auditoria e o impacto desta associação na independência do auditor. Craswell (1999) e 

Gore et al (2001) referem que a evidência empírica não é conclusiva quanto à 

independência das empresas de auditoria, quando prestam serviços de não auditoria aos 

sues clientes de auditoria. Craswell (1999) refere conclusões contraditórias de estudos 

australianos de Barkess e Simnett (1994) e Wines (1994). Segundo Craswell (1999), 

enquanto que Barkess e Simnet (1994) não encontraram qualquer relação entre os 

honorários dos serviços de auditoria e as decisões dos pareceres dos auditores, Wines 

(1994) conseguiu fazê-lo. 

 

Por não existir unanimidade neste tema, somos da opinião, que seria importante testar no 

caso Português esta controversa relação. 

 

Desta forma, a segunda hipótese a testar será: 

 

Hipótese 2: “As empresas de auditoria são mais independentes na emissão da sua opinião 

sobre as demonstrações financeiras, quando prestam unicamente serviços de auditoria.” 

 

Uma vez testada a independência dos auditores na emissão da sua opinião sobre as 

demonstrações financeiras, quando prestam unicamente serviços de auditoria, gostaríamos 

de aferir se a dimensão das empresas auditoras poderá comprometer a independência dos 

auditores. 

 

Alguma literatura, já expressa neste trabalho, relativamente ao impacto da dimensão das 

empresas de auditoria na independência dos auditores, vai no sentido de que as empresas de 

auditoria de grande dimensão serão mais independentes do que as empresas de auditoria de 

menor dimensão, logo terão maior propensão a executarem uma auditoria de maior 

qualidade.  
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Diversidade do número de clientes, maior variedade de serviços prestados, maior 

sensibilidade política, controlos internos mais estruturados e mais consistentes, para além 

de terem mais poder económico, são factores3 que, em princípio, deveriam motivar as 

grandes empresas de auditoria a não comprometer a qualidade da auditoria. 

 

No entanto, os últimos escândalos que ensombraram os mercados de capitais, e que 

inclusivamente implicou a falência da Arthur Andersen, vão exactamente no sentido 

oposto.  

 

Sendo assim, como já referenciado, devido à sua dimensão, será lógico e fácil de afirmar, 

que as empresas que compõem as Big 4 terão mais apetência a diversificar os serviços 

prestados, do que as não Big 4. 

 

Existe uma facção de autores que são da opinião de que não poderá existir independência 

dos auditores quando estes prestam serviços de não auditoria aos seus clientes de auditoria. 

Isto significa que a maior variedade de serviços prestados pelas Big 4 poderá, ao contrário 

do que o afirmado Gore et al (2002), ser um factor que provoque perda de independência.  

 

Antle et al (2002), embora não tenham dúvidas de que a independência é reconhecida como 

incentivo fundamental ao trabalho dos auditores, dizem que, ao nível das grandes empresas 

de auditoria, existem determinantes essenciais relativamente aos incentivos dos auditores, 

considerando uma delas a lucratividade dos serviços que elas fornecem. 

 

Como tal, a terceira e última hipótese a investigar consiste em: 

 

Hipótese 3: “As não Big 4 são mais independentes na emissão da sua opinião sobre as 

demonstrações financeiras do que as empresas de auditoria identificadas como Big 4.” 

 

 
                                                 
3 Factores considerados por Gore et al (2001) na revisão bibliográfica. 
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6.4. Amostra Utilizada 

6.4.1. Natureza e Representatividade da Amostra 

 

O trabalho empírico realizado tomou por base a análise das acções das sociedades cotadas 

em bolsa. Uma vez que o estudo incide sobre acções, de acordo com o boletim de cotações, 

o mercado de valores mobiliários encontra-se dividido em dois grandes grupos: mercados 

regulamentados e mercados não regulamentados. Dentro dos mercados regulamentados 

encontram-se os mercados de bolsa, dividindo-se estes em mercado de cotações oficiais e 

segundo mercado, podendo dividir-se este último em sistemas de negociação em contínuo e 

sistemas de negociação por chamada.  

 

A amostra deste estudo compreende as sociedades cotadas pertencentes ao mercado de 

cotações oficiais e segundo mercado nos sistemas de negociação em contínuo e sistem 

as de negociação por chamada. Excluíram-se, por falta de elementos, e de relevância as 

sociedades pertencentes aos mercados não regulamentados.  

 

Desta forma, a amostra considerada respeita às sociedades cotadas em bolsa, que 

correspondem, de acordo com o Boletim de Bolsa de 2004/10/22, a cerca de 90,16% da 

totalidade das acções das sociedades pertencentes aos mercados regulamentados. No 

entanto, será importante realçar a existência de alguns valores em falta em algumas 

variáveis a estudar, por indisponibilidade de informação prestada pelas sociedades. 

 

Na amostra considerada, apenas serão analisados os anos de 2003 e 2004, uma vez que o 

regulamento da CMVM, que obriga a divulgação dos honorários de revisão oficial de 

contas, honorários de outros serviços de garantia e fiabilidade, honorários de serviços de 

consultoria fiscal e honorários de outros serviços de não revisão oficial contas, só entrou 

em vigor para os relatórios e contas a partir de 2003. 
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6.4.2. Definição das Variáveis 

 

A variável “Tipo de Mercado” inclui o mercado em que a sociedade se insere, que poderá 

ser Mercado de Cotações Oficiais, Segundo Mercado – Sistema de Negociação em 

Contínuo e Segundo Mercado – Sistema de Negociação por Chamada. A informação 

relativa ao “Tipo de Mercado” foi retirada do Boletim de Cotações de 2004-10-22. 

 

Relativamente ao “Índice Bolsista” as sociedades podem estar ou não inseridas no PSI 20. 

Esta informação foi retirada do Boletim de Bolsa em Outubro de 2004. 

 

A variável “Membro Conselho Fiscal/Fiscal Único-2003” respeita à sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas que elaborou a certificação legal de contas no ano de 2003. Será 

importante referir que nesta variável consideramos a sociedade de revisores oficiais de 

contas, embora esta seja sempre representada por um revisor pertencente à sociedade. Esta 

informação foi retirada do Relatório e Contas de 2003 da sociedade em causa. 

 

A variável “Membro Conselho Fiscal/Fiscal Único-2004” respeita à sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas que elaborou a certificação legal de contas no ano de 2004. Nesta 

variável é aplicado o referido na variável anterior “Membro Conselho Fiscal/Fiscal Único-

2003”. 

 

O “Nº ênfases CF/FU-2003” foi obtido da certificação legal de contas elaborada pela 

sociedade identificada na variável “Membro Conselho Fiscal/Fiscal Único-2003”. 

 

O “Nº ênfases CF/FU-2004” foi obtido da certificação legal de contas elaborada pela 

sociedade identificada na variável “Membro Conselho Fiscal/Fiscal Único-2004”. 

 

A variável “Nº Reservas CF/FU-2003” refere-se à certificação legal de contas elaborada 

pela sociedade identificada na variável “Membro Conselho Fiscal/Fiscal Único-2003”. 
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A variável “Nº Reservas CF/FU-2004” foi obtido da certificação legal de contas elaboradas 

pela sociedade identificada na variável “Membro Conselho Fiscal/Fiscal Único-2004”. 

 

A variável “Honorários Conselho Fiscal/Fiscal Único-2003” representa os montantes 

referentes aos honorários obtidos pela sociedade que elaborou a certificação legal de 

contas. Esta variável foi obtida, sempre que possível, na nota 39 do Anexo ao Balanço e 

Demonstração de Resultados Consolidados de 2003.  

 

Os valores são apresentados em euros. 

 

Ao que respeita a variável “Honorários Conselho Fiscal/Fiscal Único-2004” aplica-se o 

referido quanto à variável anterior, mas para o ano de 2004. 

 

Os valores são apresentados em euros. 

 

A variável “Tipo de auditora CF/FU-2003” divide-se em dois grandes grupos: o das 

empresas de auditoria que pertencem às quatro maiores empresas de auditoria do mundo, 

Big 4, e o de todas as outras que não pertencem a este grupo, ou seja, as não big 4. 

Esta variável aplica-se somente ao órgão de fiscalização. 

 

À variável “Tipo de auditora CF/FU-2004” aplica-se o referido na variável anterior, mas 

para o ano de 2004. 

 

“Auditor Externo-2003” respeita à sociedade de revisores oficiais de contas que elaborou os 

relatórios de auditoria. Em muitos casos, a certificação legal de contas e o relatório de 

auditoria são vertidos no mesmo documento, logo o Membro Conselho Fiscal/Fiscal Único-

2003 é o mesmo que o auditor externo 2003. 

 

À variável “Auditor Externo-2004” aplica-se o referido à variável “Auditor Externo-2004”, 

mas para o ano de 2004. 



 60

 

A variável “Tipo de auditora AE-2003” divide-se em dois grandes grupos, tal como a 

variável “Tipo de auditora CF/FU-2003”: as respeitantes às empresas de auditoria que 

pertencem às quatro maiores empresas de auditoria do mundo, Big 4, e as relativas a todas 

as outras que não pertencem a este grupo, ou seja, as não Big 4. Esta variável aplica-se ao 

auditor externo. 

 

À variável “Tipo de auditora AE-2004” aplica-se o referido à variável “Tipo de auditora 

AE-2003”, mas para o ano de 2004. 

 

O “Nº ênfases Auditor externo-2003” foi retirado do relatório de auditoria da sociedade 

identificada na variável “Auditor Externo-2003”. 

 

O “Nº ênfases Auditor externo-2004” foi retirado do relatório de auditoria da sociedade 

identificada na variável “Auditor Externo-2004”. 

 

O “Nº reservas Auditor externo-2003” foi retirado do relatório de auditoria da sociedade 

identificada na variável “Auditor Externo-2003”. 

 

O “Nº reservas Auditor externo-2004” foi retirado do relatório de auditoria da sociedade 

identificada na variável “Auditor Externo-2004”. 

 

Os montantes relativos às variáveis “Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-

2003”, “Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2004”, “Honorários Outros 

Serviços de garantia e fiabilidade-2003”, “Honorários Outros Serviços de garantia e 

fiabilidade-2004”, “Honorários Serviços de consultoria fiscal-2003”, “Honorários Serviços 

de consultoria fiscal-2004”, “Honorários Outros Serviços não revisão oficial contas-2003” 

e “Honorários Outros Serviços não revisão oficial contas-2004” foram retirados do 

Relatório do Governo de Sociedade. Os montantes estão expressos em euros. 
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A variável “Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2003” engloba os montantes 

recebidos pelos auditores externos das sociedades clientes.  

 
Relativamente à variável “Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2004” aplica-

se o referido quanto à variável anterior, mas para o ano 2004.  

 

A variável “Honorários Outros Serviços de garantia e fiabilidade-2003”, refere-se aos 

honorários pagos pelas sociedades clientes aos seus auditores externos por serviços de 

garantia e fiabilidade, que não tenham a ver com serviços de auditoria. 

 
À variável “Honorários Outros Serviços de garantia e fiabilidade-2004” aplica-se o referido 

no que respeita à variável anterior, mas para o ano de 2004.  

 

A variável “Honorários serviços de consultoria fiscal-2003” respeita aos montantes pagos 

pelas sociedades clientes aos seus auditores externos, por serviços relativos à parte fiscal. 

 
 
À variável “Honorários Serviços de consultoria fiscal-2004” aplica-se o referido sobre a 

anterior, mas para o ano de 2004. 

 
Quanto à variável “Honorários Outros Serviços não revisão oficial contas-2003”, os 

montantes previstos nesta referem-se aos honorários pagos pelas sociedades clientes aos 

seus auditores externos, por serviços que não estejam incluídos nos serviços de auditoria 

previstos na variável “Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2003”. Estes montantes estão 

expressos em euros. 

 
À variável “Honorários Outros Serviços não revisão oficial contas-2004”, aplica-se o 

referido na variável anterior, mas para o ano de 2004.  

 
À variável “Total Honorários Serviços não auditoria 2003”, engloba os montantes totais 

pagos pelas sociedades clientes aos seus auditores externos por todo o tipo de serviços que 

as empresas de auditoria prestam, que não se englobem nos serviços de revisão oficial de 
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contas e auditoria. Sendo assim, o “Total Honorários Serviços não auditoria 2003” respeita 

ao somatório das seguintes variáveis: “Honorários Outros Serviços de garantia e 

fiabilidade-2003”, Honorários serviços de consultoria fiscal-2003” e “Honorários Outros 

Serviços não revisão oficial contas-2003”. Montantes estão expressos em euros. 

 

À variável “Total Honorários Serviços não auditoria 2004” aplica-se o referido na variável 

anterior, mas para o ano de 2004. Estes montantes estão expressos em euros. 

 

A variável “ Serviços prestados-2003” respeita ao facto de as auditoras prestarem 

unicamente serviços de auditoria ou se prestarem serviços de auditoria e de serviços de não 

auditoria no ano de 2003.  

 

À variável “ Serviços prestados-2004” tem as mesmas características de que a anterior, mas 

referida a 2004.  

 

6.4.3. Fontes de Informação  
  

As Fontes de Informação utilizadas no presente estudo foram: 

 

• Sitte electrónico oficial da CMVM; 

• Relatórios e contas das empresas cotadas; 

• Boletim de cotações. 

 

6.4.4. Problemas na recolha de dados 

 

Existem em termos de amostra, algumas limitações importantes a salientar. 

 

A primeira limitação resulta da dimensão da amostra, uma vez que o estudo incide sobre o 

pequeno mercado bolsista português. A amostra deste estudo compreende as sociedades 
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cotadas no mercado bolsista português pertencentes ao mercado de cotações oficiais e ao 

segundo mercado, o que perfaz 54 sociedades cotadas. Tivemos que excluir, por falta de 

elementos e de expressão, as sociedades pertencentes aos mercados não regulamentados.  

 

A segunda limitação resulta da entrega não tempestiva ou da completa ausência de alguns 

dos elementos pretendidos, nos anos de 2003 ou 2004 ou em ambos os anos, por parte de 

algumas sociedades que fazem parte da amostra e que têm obrigatoriedade de o fazer junto 

da CMVM. Desta forma, tivemos que considerar como impossível a recolha desses dados.  

 

A terceira limitação tem a ver com o número de anos estudados. O estudo em causa incidiu 

somente sobre os anos de 2003 e 2004, uma vez que as sociedades cotadas até ao ano de 

2003 não eram obrigadas a divulgarem os honorários pagos pelos serviços de revisão 

oficial de contas e auditoria e todos os outros serviços considerados como serviços de não 

auditoria aos seus auditores. Esta limitação poderia ter sido impeditiva de se proceder a este 

estudo, uma vez que alguns investigadores poderão considerar que a análise em causa não é 

significativa. Não obstante esta limitação, consideramos, mesmo assim, importante avançar 

estudo.  

 

Por último, e não menos importante, uma das limitações com que nos deparamos, refere-se 

à falta de homogeneidade dos princípios usados pelas sociedades na elaboração das 

demonstrações financeiras relativamente aos honorários pagos ao conselho fiscal/fiscal 

único e na Declaração do Governo da Sociedade. 

 

6.4.5. Tratamento dos valores sem resposta 

 

Um dos problemas que se pode levantar numa base de dados, é existência de muitas 

perguntas sem resposta, isto é, missing values. Encontramos na base de dados, algumas 

variáveis em que não obtivemos resposta. De acordo com Pestana e Gageiro (2000), só no 

caso dos missings values atingirem pelo menos 20% dos dados, haveria lugar à 

recodificação das variáveis, o que não aconteceu com as variáveis estudadas. 
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6.5. Metodologia Utilizada 

 

O presente estudo iniciar-se-á com uma análise preliminar dos dados, de forma a obtermos 

um melhor entendimento do comportamento, de evolução e das ligações entre as empresas 

de auditoria e das sociedades que compõem a amostra, bem como a fundamentar as opções 

metodológicas, tendo sempre em atenção as características de cada uma das variáveis 

estudadas. Para isso, analisaremos a análise da frequência das variáveis qualitativas e a 

análise descritiva das variáveis quantitativas que consideramos pertinentes para o presente 

estudo. 

 

Para a Primeira Hipótese de Investigação – “As empresas de auditoria fazem descontos nos 

honorários dos serviços de auditoria, de forma a obterem serviços de não auditoria dos seus 

clientes de auditoria” - relacionaremos seguintes variáveis: 

 

 “Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2003”/ “Serviços Prestados - 

2003”.    

 “Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2004”/ “Serviços Prestados -

2004”. 

 

No que respeita às relações acima referidas, uma vez que estamos perante variáveis 

dicotómicas, “Serviços Prestados-2003” e “Serviços Prestados-2004”, será utilizado para 

aferir as associações o Teste não paramétrico de Mann-Whitney. Utilizaremos também este 

teste porque as variáveis não apresentam distribuição normal e por estarmos perante 

amostras pequenas. O Teste não paramétrico de Mann-Whitney compara o centro da 

localização de duas amostras como forma de detectar diferenças entre as duas populações 

correspondentes (Pestana e Gageiro, 2000, pp. 311-318). As hipóteses do teste de Mann-

Whitney são: 
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0 :H  As duas populações são iguais, em termos de tendência central. 

1 :H  As duas populações não são iguais, em termos de tendência central. 

  

A 0H  testa a homogeneidade das duas populações, tomando por base as ordenações da 

variável.  

 

( ) 1
1 2 1 1 2 2 1 2 1

1
1

( 1)min ; , * ; *
2

n nU U U U n n R U n n U+
= = + − = −  

 

onde,   1n = dimensão da menor amostra; 

 2n =  dimensão da maior amostra; 

 1R =  soma das ordenações da menor amostra. 

 

A estatística do teste U  é calculada ordenando crescentemente as observações conjuntas 

das duas amostras, sem se perder de vista o grupo a que pertencem, e obtendo a soma das 

ordens da amostra de menor tamanho, que se designa por 1R  ou estatística de Wilcoxon W. 

 

Sendo assim, a metodologia adoptada para a Segunda Hipótese de Investigação – “As 

empresas de auditoria são mais independentes na emissão da sua opinião sobre as 

demonstrações financeiras quando prestam unicamente serviços de auditoria” - respeita à 

relação entre as seguintes variáveis: 

 

 “Nº Ênfases AE-2003” e “Serviços Prestados-2003”; 

 “Nº Reservas AE-2003” e “Serviços Prestados-2003”; 

 “Nº Ênfases AE-2004” e “Serviços Prestados-2004”; 

  “Nº Reservas AE-2004” e “Serviços Prestados-2004”. 

 

Utilizaremos neste caso, tal como na primeira Hipótese de Investigação, o Teste não 

paramétrico de Mann-Whitney, exactamente pelos motivos já referenciados, ou seja, por 
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estarmos perante variáveis dicotómicas, as variáveis não apresentarem distribuição normal 

e as amostras serem de pequena dimensão.  

 

A metodologia adoptada para a terceira Hipótese de Investigação – “As não Big 4 são mais 

independentes na emissão da sua opinião sobre as demonstrações financeiras do que as Big 

4” - respeita à relação entres as seguintes variáveis:  

 

  “Nº Ênfases AE-2003 e “Tipo de auditora AE-2003”; 

 “Nº Reservas AE-2003” e “Tipo de auditora AE-2003”; 

  “Nº Ênfases AE-2004” e “Tipo de auditora AE-2004”; 

 “Nº Reservas AE-2004” e “Tipo de auditora AE-2004”. 

 

Utilizaremos para aferir as associações das variáveis acima descritas, tal como nas primeira 

e segunda Hipóteses de Investigação, o Teste não paramétrico de Mann-Whitney, pelos 

factos anteriormente referenciados, ou seja: por estarmos perante variáveis dicotómicas 

(“Tipo de auditora AE-2003” e “Tipo de auditora AE-2004”), as variáveis não apresentam 

distribuição normal e as amostras são de pequena dimensão. 

 

O presente estudo foi realizado utilizando como software, o SPSS.  

 

6.6. Análise Preliminar dos Dados 

 

Da amostra em causa, 87 % das sociedades pertencem ao mercado de cotações oficiais, 

9,3% ao segundo mercado por chamada e 3,7% pertencem ao mercado por contínuo, sendo 

que, do total estudado, 37% das sociedades pertencem ao PSI 20. 

 

Da análise à variável “Conselho fiscal/fiscal único 2003” salientamos quatro sociedades 

principais: Magalhães, Neves & Associados, SROC, Bernardes, Sismeiro e Associados, 

SROC, Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associados, SROC e Barroso, Dias e 

Caseirão & Associados, SROC. A primeira sociedade, pertence à rede sob o domínio da 
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Deloitte e certifica 17 % das Demonstrações Financeiras das sociedades que compõem a 

amostra. Já a Bernardes, Sismeiro e Associados, SROC pertence à rede sob domínio da 

PriceWaterHouseCoopers e certifica 11,3 % e as restantes, Eugénio Ferreira & Associados, 

SROC, sociedade que pertence à rede sob o domínio da Ernst & Young Audit e Barroso, 

Dias e Caseirão & Associados, SROC certificam 5,7% das demonstrações financeiras. 

Concluímos, assim, que todas as sociedades em causa pertencem à rede de domínio das 

sociedades denominadas como Big 4, com excepção da Barroso, Dias e Caseirão & 

Associados, SROC. Da análise efectuada, detectamos um missing value. 
 
 
Quanto ao “conselho fiscal/fiscal único 2004” salientamos a Deloitte & Associados, SROC 

que certifica as demonstrações financeiras de 24% das sociedades, sendo a que mais 

Certificações Legais de Contas elabora. As sociedades Belarmino Martins Eugénio Ferreira 

& Associados, SROC, Price WaterHouse Coopers e Ernst & Young Audit & Associados, 

SROC certificam 6% das sociedades. Como já foi referenciado a sociedade Belarmino 

Martins Eugénio Ferreira & Associados, SROC pertence à rede de domínio da Price 

WaterHouse Coopers. Nesta variável, detectamos quatro missings values. 

 

É muito difícil proceder à análise comparativa da composição do “conselho fiscal/fiscal 

único” de 2003 para 2004, uma vez que as sociedades pertencentes à rede de influência das 

big 4 assumiram a partir de 2004 a forma de sociedade comercial. Como tal, abandonaram 

o formato de sociedade profissional e passaram a utilizar a denominação internacional 

característica destas sociedades, assim, Magalhães, Neves e Associados, SROC, passou em 

2004 a denominar-se Deloitte & Associados, SROC. Deste modo, os 21,8% das sociedades 

que a Deloitte & Associados, SROC certifica no ano de 2004, corresponde ao somatório de 

várias sociedades de revisores oficiais de contas pertencentes à rede de domínio da Deloitte. 

Esta análise ainda se torna mais difícil de efectuar porque nem todas as sociedades que se 

encontravam nesta situação procederam à referida transformação, como é o caso da 

Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC, Belarmino Martins Eugénio Ferreira & 

Associados, SROC, entre outras. 
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Devido à dificuldade na comparação dos dados de 2003 e 2004 do conselho fiscal/fiscal 

único, torna-se ainda mais importante a análise dos resultados obtidos para as variáveis 

“tipo de auditora do conselho fiscal/fiscal único 2003” e “tipo de auditora do conselho 

fiscal/fiscal único 2004”. Da análise dos dados constantes dos Quadros 6.6-1 e 6.6-2, 

concluímos que em 2003 as sociedades de revisores oficiais de contas sob o domínio das 

big 4 elaboravam a Certificação Legal das Contas de 49,1% das sociedades, enquanto que 

as sociedade pertencentes às não big 4 certificavam cerca de 50,9%. Em 2004, as 

sociedades de revisores oficiais de contas pertencentes à rede sob o domínio das big 4 

certificavam 52% das Certificações Legais de contas, contra 48% das não big 4. Tínhamos 

um missing value em 2003 e quatro missing values em 2004.                        

 

Quadro 6.6-1: Tipo Auditora CF/FU 2003 

Tipo auditoria CF/FU 2003

26 48,1 49,1 49,1
27 50,0 50,9 100,0
53 98,1 100,0

1 1,9
54 100,0

Big 4
Não Big 4
Total

Valid

999999999,00Missing
Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

 
 

Quadro 6.6-2: Tipo Auditora CF/FU 2004 
 

Tipo auditoria CF/FU 2004

26 48,1 52,0 52,0
24 44,4 48,0 100,0
50 92,6 100,0

4 7,4
54 100,0

Big 4
Não Big 4
Total

Valid

999999999,00Missing
Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

 
 
 
No entanto, se analisarmos as sociedades que compõem o PSI 20, as sociedades 

pertencentes ao grupo das big 4 faziam parte do conselho fiscal/fiscal único de 84% das 
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sociedades estudadas em 2003, enquanto que em 2004 compunham 85% do conselho 

fiscal/fiscal único da amostra em causa. Concluímos, assim, que, quando estamos perante 

sociedades mais expostas aos mercados de capitais, estas escolhem tendencialmente as big 

4 para certificarem as suas demonstrações financeiras nos dois anos em causa.  
 
Quando a análise é efectuada à variável “auditor externo 2003”, a sociedade Magalhães, 

Neves & Associados, SROC volta a salientar-se. Esta sociedade é auditora externa de 

20,8% das sociedades, seguida da Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC com 13,2%, 

Freire, Loureiro e Associados, SROC, com 11,3% e Ledo Morgado & Associados, SROC 

com 7,5%, estando as duas últimas sobre o domínio da Deloitte. Na sequência destes dados, 

concluímos que as sociedades referenciadas pertencem à rede sob o domínio das big 4. 
 
Quanto ao “auditor externo 2004” salientamos a Deloitte & Associados, SROC que audita 

40% das sociedades pertencentes à amostra. Seguidamente com 6%, Ernst & Young Audit 

& Associados, SROC, Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC, Belarmino Martins 

Eugénio Ferreira & Associados, SROC, KPMG & Associados, SROC, Barroso, Dias, 

Caserão & Associados, SROC e Price WaterHouse Coopers. 

 

Pelos mesmos motivos enumerados nas variáveis “conselho fiscal/fiscal único 2003” e 

“conselho fiscal/fiscal único 2004”, foi difícil proceder à análise comparativa da 

composição do auditor externo de 2003 para 2004. Por este motivo, tornou-se mais 

importante a análise dos dados da variável “tipo de auditor externo 2003” e “tipo de auditor 

externo 2004”. Em 2003 as big 4 foram auditores externos de 69,8% das sociedades, 

enquanto que as não big 4 auditaram cerca de 30,2% das sociedades. Obtivemos um 

missing value. 

 

Em 2004, as big 4 auditam 72% e as não big 4 auditam 28% das sociedades, sendo que 

atingiram quatro missing values. No entanto, quando a análise é efectuada às sociedades 

que constituem o PSI 20, as big 4 são os auditores externos de 95% em 2003 e 94% em 

2004. 
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Será interessante comparar os dados obtidos referentes às variáveis “tipo de auditora do 

conselho fiscal/fiscal único 2003” com “tipo de auditor externo 2003” e “tipo de auditora 

do conselho fiscal/fiscal único 2004” com “tipo de auditor externo 2004”. Nas duas 

comparações, concluímos que, em muitos casos, as sociedades escolhem diferentes 

sociedades para elaborar a certificação legal das contas e elaborar o relatório de auditoria. 

Na sociedade Mota-Engil, SGPS, SA., a sociedade que integra o conselho fiscal/fiscal 

único desta sociedade nos anos estudados é a sociedade António Magalhães & Carlos 

Santos, SROC (não big 4) e o auditor externo é em 2003 a sociedade Magalhães, Neves e 

Associados, SROC (big 4) e em 2004 a Deloitte & Associados, SROC. 

 

Concluímos ainda, conforme Quadros 6.6-3, 6.6-4, 6.6-5 e 6.6-6, que a discrepância 

existente entre as sociedades que escolhem sociedades pertencentes à rede de domínio das 

big 4 e das sociedades que escolhem sociedades pertencentes à rede de domínio das não big 

4 é maior quando estamos perante o auditor externo do que com conselho fiscal/fiscal 

único, para ambos os anos. Isto significa, que, no plano nacional, as big 4 são mais 

escolhidas pelas sociedades para auditores externos do que para membros do conselho 

fiscal/fiscal único, nos dois anos em estudo. 

     
Quadro 6.6-3 - Tipo Auditora CF/FU 2003    Quadro 6.6-4 - Tipo auditor externo-2003 

Tipo auditoria CF/FU 2003

Tipo auditoria CF/FU 2003

Não Big 4Big 4
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Tipo auditor externo 2003

Tipo auditor externo 2003

Não Big 4Big 4
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t

80

60

40

20

0
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Quadro 6.6-5 - Tipo Auditora CF/FU 2004    Quadro 6.6-6 - Tipo auditor externo-2004 
   

Tipo auditoria CF/FU 2004

Tipo auditoria CF/FU 2004

Não Big 4Big 4
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Tipo auditor externo 2004

Tipo auditor externo 2004

Não Big 4Big 4
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80
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0

 
 

Os dados obtidos relativamente à variável “Honorários CF/FU 2003” permite-nos concluir 

que a variável apresenta distribuição fortemente assimétrica (positiva), com três outliers4. 

Os resultados das principais estatísticas descritivas com e sem outliers encontram-se nos 

quadros abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Observações aberrantes. 
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Quadro 6.6-7: Estatísticas Descritivas “Honorários CF/FU 2003” com outliers 

Descriptives

181886,64 41214,77
99062,46

264710,82

137146,39
66490,00
8,5E+10

291432,42
8730

1731134
1722404

237535,25
3,581 ,337

16,227 ,662

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

honorários CF/FU 2003
Statistic Std. Error

 
Quadro 6.6-8: Estatísticas Descritivas “Honorários CF/FU 2003” sem outliers 

Descriptives

125239,09 21100,16
82766,66

167711,51

108227,59
65821,00
2,1E+10

144655,43
8730

600031
591301

143843,00
1,727 ,347
2,438 ,681

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

honorários CF/FU 2003
Statistic Std. Error

 
 

Neste caso, os outliers produzem efeitos significativos nos resultados ao nível da média, do 

erro amostral, da amplitude do intervalo de confiança, do desvio padrão e os valores das 

estatísticas de ordem alteram-se. Sendo assim, procedeu-se à análise com e sem outliers.  
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A análise feita com outliers revela que, em termos médios, as sociedades divulgaram 

honorários relativos ao Conselho Fiscal/ Fiscal Único na ordem de 181.887 euros (média 

global), sendo a Sonae, SGPS a sociedade que apresentou a observação máxima. As 

observações mínimas corresponderam à Orey Soc. Comercial, Litho Formas Portuguesas, 

SOTAVE, BES e Conduril com 8.730 euros, 10.200 euros, 10.400 euros, 11.000 euros 

e13.943 euros, respectivamente. Quando a análise é efectuada sem outliers, a média baixa 

para 125.239 euros (média global), sendo a EDP a sociedade a apresentar a observação 

máxima com 600.031 euros, enquanto que o valor mais baixo apresentado continua a ser 

registado pela Orey Soc.  

 

Da análise do Quadro 6.6-9, concluímos que a variável estudada é assimétrica (positiva), 

com seis outliers. 

 

Quadro 6.6-9: Estatísticas Descritivas “Honorários CF/FU 2004” com outliers 

Descriptives

238928,15 59933,68
118287,91

359568,39

171399,90
65980,00
1,7E+11

410884,60
10200

2042226
2032026

274779,00
2,899 ,347
9,077 ,681

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Honorários CF/FU 2004
Statistic Std. Error
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Quadro 6.6-10: Estatísticas Descritivas “Honorários CF/FU 2004” sem outliers 

Descriptives

106780,80 19457,70
67455,32

146106,29

93221,50
64133,00
1,6E+10

124590,09
10200

481168
470968

115199,00
1,752 ,369
2,085 ,724

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Honorários CF/FU 2004
Statistic Std. Error

 
 
 
Da análise efectuada com outliers em termos médios, verifica-se que as sociedades 

divulgaram honorários relativos ao Conselho Fiscal/ Fiscal Único em 2004 na ordem dos 

238.928 euros (média global), sendo a Sonae, SGPS a sociedade que divulgou honorários 

mais elevados ao Conselho Fiscal/Fiscal Único com 2.042.226 euros. As observações 

mínimas corresponderam à Litho Formas Portuguesas, SOTAVE, Sporting, COPAM e 

CIN. Da análise sem outliers, a média (média global) atingiu 106.781 euros. Verificamos 

ainda que o Banif atingiu a observação máxima, enquanto que o valor mais baixo 

apresentado continua a ser registado pela Litho Formas Portuguesas.  
 
 
Os dados obtidos relativamente à variável “Honorários Auditoria e Revisão Oficial de 

Contas-2003” permite-nos concluir que a variável apresenta distribuição fortemente 

assimétrica (positiva), com cinco outliers. Os resultados das principais estatísticas 

descritivas com e sem outliers encontram-se nos quadros abaixo:  

 

 



 75

Quadro 6.6-11: Estatísticas. Descritivas “Honorários Rev. Oficial Contas 2003” com 

outliers 

Descriptives

313133,75 81234,69
150048,31

476219,19

213089,00
99117,00
3,4E+11

585791,65
10200

3666000
3655800

261455,00
4,263 ,330

21,653 ,650

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Honorários Rev
Ofic Contas 2003

Statistic Std. Error

 
 

Quadro 6.6-12: Estatísticas Descritivas “Honorários Rev. Oficial Contas 2003” sem outliers 

Descriptives

162945,98 23588,63
115464,53

210427,43

147325,75
90000,00
2,6E+10

161715,51
10200

618961
608761

231478,00
1,345 ,347
1,050 ,681

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Honorários Rev
Ofic Contas 2003

Statistic Std. Error

 
 

Neste caso, os outliers produzem efeitos significativos nos resultados ao nível da média, do 

erro amostral, da amplitude do intervalo de confiança, do desvio padrão e os valores das 
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estatísticas de ordem alteram-se. Sendo assim, procedeu-se à análise da variável com e sem 

outliers.  

 

A análise efectuada com outliers revela que, em termos médios, as sociedades divulgaram 

honorários de auditoria e revisão oficial de contas na ordem dos 313.134 euros (média 

global), sendo o BCP a sociedade que apresentou o valor mais elevado. As observações 

mínimas corresponderam a 10.200 euros da Litho Formas Portuguesas e da Sotave com 

10.400 euros. Da análise sem outliers, a média baixa para 162.946 euros (média global), 

sendo a Jerónimo Martins a observação máxima com 618.961 euros, enquanto que o valor 

mais baixo apresentado continua a ser registado pela Litho Formas Portuguesas, como o 

anteriormente referido.  
 
A variável “Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2004” apresenta igualmente, 

distribuição fortemente assimétrica (positiva) com seis outliers. Os resultados das 

principais estatísticas descritivas com e sem outliers encontram-se nos quadros abaixo:  
 

Quadro 6.6-13: Estatísticas Descritivas “Honorários Rev. Oficial Contas 2004” com 

outliers 

Descriptives

409405,47 95599,75
217189,29

601621,65

308584,72
145594,00

4,5E+11
669198,26

9600
3584000
3574400

369912,50
2,981 ,340

10,482 ,668

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

HonoráriosRev
Ofic Contas 2004

Statistic Std. Error
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Quadro 6.6-14 – Estatísticas Descritivas “Honorários Rev. Oficial Contas 2004” sem 

outliers 

Descriptives

195633,19 31552,07
131958,54

259307,83

175385,58
91863,00
4,3E+10

206900,73
9600

864000
854400

286000,00
1,402 ,361
1,535 ,709

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

HonoráriosRev
Ofic Contas 2004

Statistic Std. Error

 
 
 
A análise feita com outliers revela que, em termos médios, as sociedades divulgaram 

honorários de auditoria e revisão oficial de contas durante o ano de 2004, 409.405 euros 

(média global), sendo novamente o BCP a apresentar a observação máxima. As 

observações mínimas foram obtidas pela Tertir com 9.600 euros, seguida da Litho Formas 

Portuguesas com eur: 10.200. Quando a análise é efectuada sem outliers, a média baixa 

para 195.633 euros (média global), apresentando o BPI a observação máxima com 864.000 

euros, enquanto que a observação mínima apresentada continua a ser registada pela Tertir.  

 

Da análise dos dados dos Quadros 6.6-15 e 6.6-16, que apresentamos de seguida, a variável 

“Honorários Outros Serviços de garantia e fiabilidade-2003” apresenta distribuição 

fortemente assimétrica (positiva) com oito outliers.  
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Quadro 6.6-15 – Estatísticas Descritivas “Honorários Out. Serv. Gar. Fiabilidade 2003” 

com outliers 

Descriptives

73007,94 32081,75
8601,1396

137414,7

28807,41
,0000

5,4E+10
231344,8

,00
1338000
1338000
21699,00

4,204 ,330
19,137 ,650

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Honorários
out.serv.gar.fiabilidade
2003

Statistic Std. Error

 
 

Quadro 6.6-16 – Estatísticas Descritivas “Honorários Out. Serv. Gar. Fiabilidade 2003” 

sem outliers 

Descriptives

4912,0682 1659,2125
1565,9472

8258,1891

3224,8737
,0000

1,2E+08
11005,97

,00
40980,00
40980,00

3678,0000
2,406 ,357
4,832 ,702

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Honorários
out.serv.gar.fiabilidade
2003

Statistic Std. Error

 
 
Da análise efectuada com outliers verificamos que, em termos médios, as sociedades 

divulgaram honorários relativos a outros serviços de garantia e fiabilidade durante 2003 no 
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valor 73.008 euros (média global), sendo a BCP e a Cimpor as sociedades que a divulgar os 

montantes mais elevados. Sociedades como Cires, Copam, Reditus, Ibersol e Pararede, 

entre outras, não adquiriram aos seus auditores externos outros serviços de garantia e 

fiabilidade, durante o ano de 2003. Quando a análise é efectuada sem outliers, a média dos 

honorários pagos por outros serviços de garantia e fiabilidade baixa para 4.912 euros 

(média global), sendo a PTM e a Brisa as sociedades que apresentam as observações 

máximas com 40.980 euros e 40.846 euros, respectivamente. 

 

Quando a análise é efectuada em 2004, a variável honorários outros serviços de garantia e 

fiabilidade apresenta distribuição fortemente assimétrica (positiva) com sete outliers. Os 

resultados das principais estatísticas descritivas com e sem outliers encontram-se nos 

quadros abaixo:  

 

Quadro 6.6-17 – Estatísticas Descritivas “Honorários Out. Serv. Gar. Fiabilidade 2004” 

com outliers 

Descriptives

94552,41 33668,82
26856,71

162248,1

55467,28
1800,0000

5,6E+10
235681,7

,00
1461000
1461000
72903,50

4,491 ,340
24,009 ,668

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

honorários out.serv.garn
fiabilidade 2004

Statistic Std. Error
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Quadro 6.6-18 – Estatísticas Descritivas “Honorários Out. Serv. Gar. Fiabilidade 2004” 

sem outliers 

Descriptives

23978,05 6762,3794
10321,15

37634,95

17785,21
,0000

1,9E+09
43825,23

,00
161220,0
161220,0
32250,00

2,149 ,365
4,031 ,717

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

honorários out.serv.garn
fiabilidade 2004

Statistic Std. Error

 
 

Quando a análise é efectuada com outliers verificamos que em termos médios (média 

global), as sociedades divulgaram honorários de outros serviços de garantia e fiabilidade no 

montante 94.552 euros, sendo o BCP e a EDP as sociedades que apresentaram as 

observações máximas. Sociedades como Litho, CIN, Modelo Continente, J. Martins e 

Sumolis, entre outras sociedades, não adquiriram durante o ano de 2004 outros serviços de 

garantia e fiabilidade aos seus auditores externos. Quando a análise é efectuada sem 

outliers, a média dos honorários pagos por outros serviços de garantia e fiabilidade baixam 

para 23.978 euros (média global), com o Banif e a EFACEC a apresentarem os montantes 

mais elevados. 

 

Procedemos de igual modo à análise da variável honorários de consultoria fiscal em 2003. 

Através do quadro abaixo da estatística descritiva, concluímos que a variável é assimétrica 

(positiva) e contém 5 outliers: 
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Quadro 6.6-19 – Estatísticas Descritivas “Honorários Consultoria Fiscal 2003” com outliers 

Descriptives

92665,73 27538,85
37379,17

147952,3

58417,59
,0000

3,9E+10
198585,5

,00
818504,0
818504,0
106074,5

2,832 ,330
7,630 ,650

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

honorários consultoria
fiscal 2003

Statistic Std. Error

 
 

Quadro 6.6-20 – Estatísticas Descritivas “Honorários Consultoria Fiscal 2003” sem outliers 

Descriptives

34730,98 9079,4894
16454,91

53007,04

26674,52
,0000

3,9E+09
62245,84

,00
245984,0
245984,0
32090,00

1,904 ,347
2,809 ,681

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

honorários consultoria
fiscal 2003

Statistic Std. Error

 
 

Concluímos, quando a análise é efectuada com outliers, que as sociedades pagaram em 

média (Média global) aos seus auditores por serviços de consultoria fiscal, 92.666 euros, 

sendo a PT a atingir a observação máxima, 818.504 euros. A CIRES, EDP, SOTAVE; Grão 
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Pará, Mota-Engil, SGPS, entre outras, não adquiriram aos seus auditores externos serviços 

de consultoria fiscal durante o ano de 2003. Não obstante, estes valores, quando a análise é 

levada a cabo sem outliers, a média (média global) baixa para menos de metade, 34.731 

euros. A PTM passa a ser a sociedade com a observação máxima de 245.984 euros, seguida 

da CIMPOR com 201.955 euros.  

 

Da análise do quadro 6.6-21, relativamente à estatística descritiva da variável honorários de 

consultoria fiscal durante o ano de 2004, concluímos que a variável é assimétrica (positiva) 

com seis outliers: 

  

Quadro 6.6-21 – Estatísticas Descritivas “Honorários Consultoria Fiscal 2004” com outliers 

Descriptives

112733,0 26768,49
58911,30

166554,6

88132,86
11860,00
3,5E+10

187379,5
,00

804606,0
804606,0
167772,0

2,048 ,340
3,826 ,668

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Honorários consultoria
fiscal 2004

Statistic Std. Error
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Quadro 6.6-22 – Estatísticas Descritivas “Honorários Consultoria Fiscal 2004” sem outliers 
 

Descriptives

51142,79 12057,04
26810,71

75474,87

42370,87
1000,0000

6,3E+09
79063,27

,00
298413,0
298413,0
85169,00

1,505 ,361
1,301 ,709

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Honorários consultoria
fiscal 2004

Statistic Std. Error

 
 
Quando a análise é efectuada com outliers a média (média global) atingiu o valor de 

112.733 euros. Sociedades de maior dimensão, como é o caso da EDP, BCP, BPI e BES 

atingem valores máximos com 804.606 euros, 582.000 euros, 557.000 euros e 482.430 

euros, respectivamente. Sociedades como Reditus, Finibanco, Lisgráfica, FCP SAD e 

Jerónimo Martins, entre outras, incluem-se no lote das sociedades que não adquiriram 

serviços de consultoria fiscal aos seus auditores externos durante 2004. Da análise 

efectuada sem outliers, de acordo com o Quadro 1.6-22 a média (média global) baixa para 

mais de metade com 51.143 euros, com o Grupo Média Capital e Banif a atingirem os 

valores máximos com 298.413 euros e 232.270 euros, respectivamente. Lisgráfica, FCP 

SAD, SOTAVE, Jerónimo Martins, entre outras sociedades, não adquiriram serviços de 

consultoria fiscal em 2004 aos seus auditores externos. 

 

Conforme Quadro 6.6-23, a variável “Honorários outros serviços não revisão oficial de 

contas 2003” é fortemente assimétrica (positiva) com nove outliers. 
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Quadro 6.6-23 – Estatística Descritiva “Honorários outros serviços não Revisão 2003” com 

outliers 

Descriptives

142524,0 60119,82
21828,42

263219,6

56377,20
,0000

1,9E+11
433530,2

,00
2445741
2445741
45942,00

4,142 ,330
17,992 ,650

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Honorários out.serv não
rev ofic.contas 2003

Statistic Std. Error

 
 

Quadro 6.6-24 – Estatísticas Descritivas “Honorários Outros Serviços não Revisão 2003” 

sem outliers 

Descriptives

11323,47 3628,0777
4001,7078

18645,22

7533,2558
,0000

5,7E+08
23790,90

,00
100590,0
100590,0
11000,00

2,479 ,361
5,821 ,709

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Honorários out.serv não
rev ofic.contas 2003

Statistic Std. Error

 
Da análise com outliers, a média (média global) é de 142.524 euros, com a PT, Sonae, 

SGPS, BCP, BES, Sonae Com a atingirem os valores mais elevados. Sumolis, Estoril Sol, 
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TERTIR, Teixeira Duarte e Soares da Costa, entre outras, não adquiram outros serviços de 

não revisão aos seus auditores externos. Da análise sem outliers, concluímos que a média 

(média global) baixa para 11.323 euros, sendo a CIN, Cofina, BPI Corticeira Amorim e 

Somague as observações máximas. Novabase, Cires, COFACO, Celulose do Caima, 

Sporting, entre outras sociedades, não adquiriram serviços de não revisão oficial de contas 

aos auditores externos, durante o ano de 2003. 

 

Conforme Quadro 6.6-25, concluímos, da estatística descritiva da variável honorários 

outros serviços de não revisão, durante o ano de 2004, que estamos perante uma variável 

assimétrica (positiva) com cinco outliers: 

 

Quadro 6.6-25 – Estatística Descritiva “Honorários serviços não Revisão 2004” com 

outliers 

Descriptives

128819,4 49943,91
28400,42

229238,4

63255,48
2000,0000

1,2E+11
349607,4

,00
1789899
1789899
69261,00

3,565 ,340
12,876 ,668

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

honorários out.serv.não
rev.of.contas 2004

Statistic Std. Error
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Quadro 6.6-26 – Estatística Descritiva “Honorários serviços não Revisão 2004” sem 

outliers 

Descriptives

24849,66 5988,9487
12771,79

36927,53

20283,08
,0000

1,6E+09
39726,19

,00
134039,0
134039,0
37256,25

1,593 ,357
1,492 ,702

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

honorários out.serv.não
rev.of.contas 2004

Statistic Std. Error

 
 

Quando a análise é efectuada com outliers, em termos médios, as sociedades divulgaram 

honorários de serviços de não revisão em 2004 no montante de 128.819 euros (média 

global), sendo a PT a sociedade com a observação máxima, 1.789.899 euros, seguida do 

BCP com 1.215.000 euros. Da análise sem outliers, a média dos honorários pagos pelos 

serviços de não revisão atinge 24.850 euros (média global), sendo a Portucel a sociedade 

que obtém a observação máxima, 134.039 euros. As sociedades Litho Formas Portuguesas, 

COMPTA, Lisgráfic, FCP, SAD, Grupo Média capital, entre outras, não adquiriram este 

tipo de serviços aos seus auditores externos. 

 

No que respeita a variável “Total Honorários Serviços não auditoria 2003”, concluímos que 

a variável apresenta distribuição fortemente assimétrica (positiva) com oito outliers. Os 

resultados das principais estatísticas descritivas com e sem outliers encontram-se nos 

quadros abaixo:  
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Quadro 6.6-27 – Estatística Descritiva “Total honorários serviços não Revisão 2003” com 

outliers 

Descriptives

308197,7 107073,2
93239,18

523156,2

157251,7
17902,00
6,0E+11

772116,1
,00

3767780
3767780
200338,5

3,648 ,330
13,420 ,650

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

total honorários srev.
não audito 2003

Statistic Std. Error

 
Quadro 6.6-28: Estatísticas Descritivas “Total honorários serviços não Revisão 2003” sem 

outliers 

Descriptives

64429,77 16401,31
31353,38

97506,17

48674,61
4978,5000

1,2E+10
108794,0

,00
462305,0
462305,0
109258,3

2,107 ,357
4,473 ,702

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

total honorários srev.
não audito 2003

Statistic Std. Error

 
 
A análise efectuada com outliers revela, em termos médios, honorários de serviços de não 

auditoria em 2003 na ordem dos 308.198 euros (média global), sendo a PT a apresentar o 
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valor mais elevado 3.767.780 euros, seguida do BCP com 3.539.000 euros. No entanto, 

quando a análise é efectuada sem outliers a média dos honorários pagos pelos serviços de 

não auditoria baixa para 64.430 euros (média global), sendo a Sonae Com, SGPS a a atingir 

a observação máxima com 462.305 euros. Sociedades como, Lisgráfica, FISIPE, INAPA, 

Estoril Sol, TERTIR, entre outras, não adquiriram quaisquer serviços de não auditoria 

durante o ano de 2003.  

 

No que se refere à variável “Total Honorários Serviços não auditoria 2004”, concluímos 

que a variável apresenta distribuição fortemente assimétrica (positiva) com sete outliers. Os 

resultados das principais estatísticas descritivas com e sem outliers encontram-se nos 

quadros abaixo:  

 

Quadro 6.6-29 – Estatísticas Descritivas “Total honorários serviços não Revisão 2004” com 

outliers 

Descriptives

336104,7 95861,16
143363,0

528846,5

219355,7
68522,00
4,5E+11

671028,1
,00

3258000
3258000
315345,5

3,049 ,340
9,694 ,668

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

total honorários
serv.não auditoria 2004

Statistic Std. Error
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Quadro 6.6-30 – Estatísticas Descritivas “Total honorários serviços não Revisão 2004” sem 

outliers 

Descriptives

109813,2 23424,57
62506,32

157120,1

93723,53
30200,00
2,3E+10

151808,5
,00

532515,0
532515,0
223991,3

1,438 ,365
,991 ,717

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

total honorários
serv.não auditoria 2004

Statistic Std. Error

 
 

No que diz respeito à análise efectuada com outliers, em termos médios, as sociedades 

divulgaram honorários de serviços de não auditoria na ordem dos 336.105 euros (média 

global), sendo o BCP a apresentar o montante mais elevado, 3.258.000 euros, seguido da 

PT, 2.669.173 euros. Da análise sem os outliers, verificamos que a média dos honorários 

pagos pelos serviços de não auditoria baixa para 109.813 euros (média global), sendo a 

PTM a sociedade que obtém a observação máxima com 532.515 euros. As sociedades 

como SOTAVE, Litho Formas Portuguesas, Lisgráfica, Estoril Sol e TERTIR, entre outras, 

não adquiriram qualquer tipo de serviço de não auditoria durante 2004.  

 

Relativamente à variável dicotómica “Serviços prestados 2003” concluímos, de acordo com 

o Quadro 6.6-32, que das sociedades que constituem a amostra, 63,5% adquirem serviços 

de auditoria e serviços de não auditoria, enquanto que as restantes (36,5%) sociedades 

adquirem unicamente serviços de auditoria. Obtivemos dois missing values.  
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Quadro 6.6-31: Serviços Prestados 2003” 

Serviços prestados 2003

19 35,2 36,5 36,5

33 61,1 63,5 100,0

52 96,3 100,0
2 3,7

54 100,0

serviço auditoria
serviços
auditoria/serviços
não auditoria
Total

Valid

999999999,00Missing
Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

 
 

Da análise os serviços prestados em 2004, 24,5% das sociedades que compõem a amostra 

adquiriram somente serviços de auditoria, contra 75,5%, que adquirem serviços de auditoria 

e serviços de não auditoria. Obtivemos cinco missing values. 

 

Quadro 6.6-32: “Serviços Prestados 2004” 

serviços prestados 2004

12 22,2 24,5 24,5

37 68,5 75,5 100,0

49 90,7 100,0
5 9,3

54 100,0

serviço auditoria
serviços
auditoria/serviços
de não auditoria
Total

Valid

999999999,00Missing
Total

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulativ
e Percent

 
 

Em suma, as Big 4 são membros do conselho fiscal/fiscal único e auditores externos da 

grande maioria das sociedades que fazem parte do PSI 20, registando-se maior a 

discrepância entre as auditoras pertencentes às big 4 e não big 4 quando se trata de auditoria 

externa. 

 

Concluímos ainda que em termos médios (média global), tanto os honorários dos serviços 

de auditoria como todos os outros honorários considerados como serviços de não auditoria, 



 91

subiram de 2003 para 2004, sendo as sociedades de maior dimensão e com maior impacto 

no mercado bolsista (sociedades que fazem parte do PSI 20) que divulgam montantes mais 

elevados pelos honorários pagos aos auditores externos por serviços de auditoria e por 

serviços de não auditoria. Na generalidade (podendo haver algumas excepções), 

verificamos ainda que as sociedades de menor dimensão, pagam montantes mais baixos 

pelos serviços de auditoria, para além, de não adquirem ou adquirem montantes mais 

baixos de serviços de não auditoria aos seus auditores externos, talvez devido à menor 

capacidade financeira destas sociedades. Estas conclusões verificam-se quando a análise é 

levada a cabo com outliers e sem outliers.  

 

Quando comparamos, em termos médios (média global) os honorários dos serviços de 

auditoria com os totais dos honorários dos serviços de não auditoria pagos pelas sociedades 

aos seus auditores externos, concluímos que, ao contrário do que seria esperado, as 

sociedades pagam valores mais avultados pelos serviços de auditoria do que pelos serviços 

de não auditoria.  

 

6.7. Resultados do Estudo Proposto e Conclusões Finais 

6.7.1. Resultados do Estudo Proposto 

 

O primeiro objectivo do estudo proposto, consiste em procurar aferir se as sociedades de 

auditoria negociarão com as suas sociedades clientes a redução dos honorários dos serviços 

de auditoria, para dessa forma obterem serviços de não auditoria dos seus clientes de 

auditoria, que, de acordo com a literatura (Antle 2002), são os mais lucrativos. 

 

Utilizou-se o Teste não paramétrico de Mann-Whitney, que verifica se as duas populações 

são iguais em termos de tendência central. O teste será repetido para cada um dois anos 

individualmente, como forma de reforçar as conclusões. 

 

As hipóteses em análise são as seguintes: 
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0 :H  Os honorários dos serviços de auditoria, são iguais em tendência central, quando as 

auditoras obtêm serviços de auditoria e obtêm serviços de auditoria/serviços de não 

auditoria. 

1 :H  Os honorários dos serviços de auditoria, não são iguais em tendência central, quando 

as auditoras obtêm serviços de auditoria e obtêm serviços de auditoria/serviços de não 

auditoria. 

 

Apresentam-se de seguida os resultados obtidos no ano de 2003: 

 

Quadro 6.7-1: Médias – Honorários de Revisão Oficial de Contas - 2003 

Ranks

19 15,89 302,00

33 32,61 1076,00

52

Serviços prestados 2003
serviço auditoria
serviços
auditoria/serviços não
auditoria
Total

Honorários Rev
Ofic Contas 2003

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

 
 

Quadro 6.7-2: Estatísticas de Teste – Honorários de Revisão Oficial de Contas - 2003 
 

Test Statisticsa

112,000
302,000

-3,829
,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Honorário
s Rev Ofic

Contas
2003

Grouping Variable: Serviços prestados 2003a. 
 

 
 
 
Atendendo que o pi value do teste é 0,000, rejeita-se a hipótese da igualdade em tendência 

central. Deste forma, os honorários dos serviços de auditoria são diferentes em 2003, 
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consoante as auditoras prestarem serviços de auditoria e prestarem serviços de 

auditoria/serviços de não auditoria., sendo superiores no segundo caso (média de 15,89 vs 

32,61, cf. Quadro 6.7-1), o que poderá constituir indício que as empresas de auditoria não 

fazem descontos nos honorários dos serviços de auditoria para obterem serviços de não 

auditoria. 

 

Obtém-se a mesma conclusão analisando o resultado verificado em 2004, em que pi value é 

de 0,000, pelo que também se rejeita a hipótese de igualdade em tendência central. 

Também neste caso existe indício que as empresas de auditoria não fazem descontos nos 

honorários dos serviços de auditoria para obtenção de mais serviços de não auditoria 

(média de 12,5 vs 29,05, cf. Quadro 6.7-3)    

 

Quadro 6.7-3: Ranks – Honorários de Revisão Oficial de Contas - 2004 

Ranks

12 12,50 150,00

37 29,05 1075,00

49

serviços prestados 2004
serviço auditoria
serviços
auditoria/serviços de
não auditoria
Total

HonoráriosRev
Ofic Contas 2004

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

 
 

Quadro 6.7-4: Estatísticas de Teste – Honorários de Revisão Oficial de Contas - 2004 
 

Test Statisticsa

72,000
150,000

-3,487
,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Honorário
sRev Ofic

Contas
2004

Grouping Variable: serviços prestados 2004a. 
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A segunda e terceira Hipóteses de Investigação a testar tem sempre subjacente a 

independência do auditor na emissão do seu parecer. Desta forma, usaremos as variáveis 

“Nº Ênfases AE-2003”, “Nº Reservas AE-2003”, “Nº Ênfases AE-2004”, “Nº Reservas AE-

2004”, como “proxy” da independência dos auditores.  

 

No que respeita à segunda Hipótese de Investigação, vamos aferir se a independência dos 

auditores diverge, caso as auditoras prestem unicamente serviços de auditoria e as auditoras 

prestem serviços de auditoria/serviços de não auditoria aos seus clientes. Utilizou-se o teste 

não paramétrico de Mann-Whitney, que verifica se as duas populações são iguais em 

tendência central. O teste será repetido para as variáveis que medem a independência, 

“ênfases-AE-2003”, “reservas-AE-2003”, “ênfases-AE-2004”, “reservas-AE-2004”, como 

forma de reforçar as conclusões. 

 

As hipóteses em análise são as seguintes: 

 

0 :H  O número de ênfases (e de reservas), são iguais em tendência central, para as 

sociedades que adquirem serviços de auditoria e adquirem serviços de auditoria/serviços de 

não auditoria 

1 :H  O número de ênfases (e de reservas), não são iguais em tendência central, para as 

sociedades que adquirem serviços de auditoria e adquirem serviços de auditoria/serviços de 

não auditoria. 

 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos relativos à variável “Nº Ênfases Auditor 

Externo 2003”: 
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Quadro 6.7-5: Médias – Nº Ênfases Auditor Externo 2003 

Ranks

19 30,76 584,50

33 24,05 793,50

52

Serviços prestados 2003
serviço auditoria
serviços
auditoria/serviços não
auditoria
Total

Nº Enfases auditor
externo 2003

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

 
 

Quadro 6.7-6: Estatísticas de Teste – Nº Ênfases Auditor Externo 2003 
 

Test Statisticsa

232,500
793,500

-1,622
,105

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Nº
Enfases
auditor
externo
2003

Grouping Variable: Serviços prestados 2003a. 
 

 
Atendendo a que o pi value do teste é de 0,105, não se rejeita a hipótese da igualdade em 

tendência central. Deste forma, as ênfases contidas nos relatórios de auditoria em 2003 são 

iguais em tendência central, quando as auditoras prestaram serviços de auditoria e 

prestaram serviços de auditoria/serviços de não auditoria. 

 

Quando a análise foi efectuada para a variável “ Nº Reservas-AE 2003”, obtivemos os 

seguintes resultados: 
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Quadro 6.7-7: Médias – Nº Reservas-AE 2003 

Ranks

19 31,68 602,00

33 23,52 776,00

52

Serviços prestados 2003
serviço auditoria
serviços
auditoria/serviços não
auditoria
Total

Nº Reservas auditor
externo 2003

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

 
 
 

Quadro 6.7-8: Estatísticas de Teste – Nº Ênfases AE 2003 
 

Test Statisticsa

215,000
776,000

-2,407
,016

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Nº
Reservas

auditor
externo

2003

Grouping Variable: Serviços prestados 2003a. 
 

 

Atendendo que o pi value do teste é 0,016, ao nível de significância de 5 %, rejeita-se a 

hipótese da igualdade em tendência central. Deste forma, o Nº Reservas-AE em 2003 não 

são iguais, consoante as auditoras prestarem serviços de auditoria e prestarem serviços de 

auditoria/serviços de não auditoria, sendo superiores no primeiro caso (média de 31,68 vs 

23,52, cf. Quadro 6.7-7), o que poderá constituir indício de que os relatórios de auditoria 

tiveram mais reservas quando os auditores prestaram unicamente serviços de auditoria. 

 

Quando a análise foi efectuada para a variável “Nº Ênfases-AE 2004”, obtivemos os 

seguintes resultados: 
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Quadro 6.7-9: Médias – Nº Ênfases-AE 2004 

Ranks

12 33,04 396,50

36 21,65 779,50

48

serviços prestados 2004
serviço auditoria
serviços
auditoria/serviços de
não auditoria
Total

Nº Enfases auditor
externo 2004

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

 
 

Quadro 6.7-10: Estatísticas de Teste – Nº Ênfases-AE 2004 

Test Statisticsa

113,500
779,500

-2,593
,010

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Nº
Enfases
auditor
externo
2004

Grouping Variable: serviços prestados 2004a. 
 

 
Atendendo a que o pi value do teste é de 0,01, ao nível de significância de 5 %, rejeita-se a 

hipótese de que o número de ênfases apresentado no relatório de auditoria é diferente, 

consoante as auditoras prestassem serviços de auditoria e serviços de auditoria/ serviços de 

não auditoria, sendo superior no primeiro caso (média de 33,04 vs 21,65, cf. Quadro 6.7-9), 

ou seja, existe indícios que há maior número de ênfases nos relatórios de auditoria quando 

as auditoras prestam unicamente serviços de auditoria. 

 

Quando a análise foi efectuada para a variável “Nº Reservas-AE 2004”, obtivemos os 

seguintes resultados: 
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Quadro 6.7-11: Médias – Nº Ênfases-AE 2004 

Ranks

12 27,08 325,00

37 24,32 900,00

49

serviços prestados 2004
serviço auditoria
serviços
auditoria/serviços de
não auditoria
Total

Nº Reservas auditor
externo 2004

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

 
 

Quadro 6.7-12: Estatísticas de Teste – Nº Reservas-AE 2004 

Test Statisticsa

197,000
900,000

-,773
,439

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Nº
Reservas

auditor
externo
2004

Grouping Variable: serviços prestados 2004a. 
 

 
Atendendo a que o pi value do teste é de 0,439, não se rejeita a hipótese de igualdade em 

tendência central. Deste modo, o número de reservas apresentado no relatório de auditoria é 

igual, consoante as auditoras prestarem serviços de auditoria e prestarem serviços de 

auditoria/ serviços de não auditoria. 

 

No que respeita ao terceiro e último objectivo da nossa análise, ou seja, aferir se a 

independência dos auditores na emissão da sua opinião diverge quando as auditoras 

pertencem ou não ao grupo das big 4, aplicou-se, de igual modo, o teste não paramétrico de 

Mann-Whitney, que verifica se as duas populações são iguais em termos de tendência 

central. O teste será repetido para as variáveis que medem a independência, “Nº. Ênfases-

AE 2003”, “Nº Reservas-AE 2003”, “Nº. Ênfases-AE 2004” e “Nº Reservas-AE 2004”, 

como forma de reforçar as conclusões. 
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As hipóteses em análise são as seguintes: 

 

0 :H  O número de ênfases (e de reservas), são iguais em tendência central, para Big 4 e 

para as não Big 4. 

1 :H  O número de ênfases (e de reservas), não são iguais em tendência central, para Big 4 e 

para as não Big 4. 

 

De seguida apresentam-se os resultados, considerando os valores verificados para a variável 

“Nº. Ênfases-AE 2003”: 
 

Quadro 6.7-13: Médias – Nº Ênfases-AE 2003 
 

Ranks

37 24,07 890,50
16 33,78 540,50
53

Tipo auditor externo 2003
Big 4
Não Big 4
Total

Nº Enfases auditor
externo 2003

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

 
 

Quadro 6.7-14: Estatísticas de Teste – Nº Ênfases-AE 2003 

Test Statisticsa

187,500
890,500

-2,219
,027

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Nº
Enfases
auditor
externo

2003

Grouping Variable: Tipo auditor externo 2003a. 
 

 
 

Atendendo a que o pi value é de 0,027, ao nível de significância de 5 %, rejeita-se a 

hipótese de igualdade em tendência central. Deste modo, o número de ênfases apresentadas 
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nos respectivos relatórios de auditoria das sociedades em 2003 é diferente, consoante as 

auditoras pertençam às big 4 ou pertençam às não big 4, sendo superiores no segundo caso 

(média de 33,78 vs 24,07, cf. Quadro 1.7-13), existindo indícios que o número de ênfases é 

superior quando estamos perante auditoras que não pertencem às big 4. 

 

Apresentam-se de seguida, os resultados para a variável “Nº. Reservas-AE 2003”: 

 

Quadro 6.7-15: Médias – Nº. Reservas-AE 2003 

Ranks

37 26,41 977,00
16 28,38 454,00
53

Tipo auditor externo 2003
Big 4
Não Big 4
Total

Nº Reservas auditor
externo 2003

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

 
 

Quadro 6.7-16: Estatísticas de Teste – Nº. Reservas-AE 2003 
 

Test Statisticsa

274,000
977,000

-,539
,590

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Nº
Reservas

auditor
externo

2003

Grouping Variable: Tipo auditor externo 2003a. 
 

 

Atendendo a que o pi value é 0,59, não se rejeita a hipótese de igualdade em tendência 

central. Deste modo, admite-se que o número de reservas apresentadas no relatório de 

auditoria em 2003 é igual, consoante as auditoras pertençam às big 4 ou às não big 4. 

 

Quando a análise foi efectuada para a variável “Nº Ênfases-AE 2004”, obtivemos os 

seguintes resultados: 
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Quadro 6.7-17: Médias – “Nº Ênfases-AE 2004” 

Ranks

35 21,17 741,00
14 34,57 484,00
49

Tipo auditor externo 2004
Big 4
Não Big 4
Total

Nº Enfases auditor
externo 2004

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

 
 

Quadro 6.7-18: Estatísticas de Teste – “Nº Ênfases-AE 2004” 
 

Test Statisticsa

111,000
741,000

-3,140
,002

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Nº
Enfases
auditor
externo

2004

Grouping Variable: Tipo auditor externo 2004a. 
 

 

Atendendo que o pi value do teste é de 0,002, ao nível de significância de 5 %, rejeita a 

hipótese de tendência central. O número de ênfases apresentado no relatório de auditoria é 

diferente, consoante as auditoras pertençam às big 4 ou às não big 4, sendo superior no 

segundo caso (média de 34,57 vs 21,17, cf. Quadro 6.7-17), ou seja, o número de ênfases 

nos relatórios de auditoria são maiores quando as auditoras pertencem às não big 4. 

 

Relativamente à variável “Nº Reservas-AE 2004”, obtivemos os seguintes resultados: 
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Quadro 6.7-19: Médias – Nº Reservas-AE 2004 

Ranks

36 23,47 845,00
14 30,71 430,00
50

Tipo auditor externo 2004
Big 4
Não Big 4
Total

Nº Reservas auditor
externo 2004

N
Mean
Rank

Sum of
Ranks

 
 
 

Quadro 6.7-20: Estatísticas de Teste – Nº Reservas-AE 2004 
Test Statisticsa

179,000
845,000

-2,113
,035

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Nº
Reservas

auditor
externo

2004

Grouping Variable: Tipo auditor externo 2004a. 
 

 
Atendendo que o pi value do teste 0,035, ao nível de significância de 5 %, rejeita-se a 

hipótese de igualdade em tendência central. Sendo assim, o número de reservas apresentado 

no relatório de auditoria é diferente, consoante as auditoras pertençam às big 4 e às não big 

4, sendo superior no segundo caso, (média de 30,71 vs 23,47, cf. Quadro 6.7-19) ou seja, o 

número de reservas nos relatórios de auditoria são maiores quando as auditoras pertencem 

ao grupo das não big 4. 

 

6.7.2. Conclusões das Hipóteses de Investigação e Tópicos para Investigações futuras 

 

Em Portugal, ao contrário de outros países europeus, a consciencialização das questões à 

volta da independência dos auditores demorou mais tempo a penetrar no tecido empresarial 

português. Os empresários portugueses ainda não tomaram a real consciência, de que só 

através da credibilização da informação que passam para o mercado, será possível aos 

investidores nacionais e internacionais investirem com segurança na praça portuguesa. Este 
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investimento na praça portuguesa levará à sua dinamização e, como consequência, ao 

incremento da economia portuguesa.  

 

Como podemos verificar, a auditoria tem cada vez mais um papel fundamental nos 

mercados financeiros, através da credibilização da informação contabilística. Este trabalho 

(considerado quase como pioneiro) poderá ajudar a comunidade científica portuguesa e os 

empresários portugueses a concluir algo sobre as relações das sociedades clientes e as 

empresas de auditoria, para, dessa forma, conseguirem atingir o equilíbrio.  

 

Pretendia-se com este estudo analisar algumas das relações existentes entre as empresas de 

auditoria e os seus clientes, e o impacto dessas relações na independência dos auditores.  

 

Através deste estudo, concluímos que em Portugal, as big 4 certificam ou auditam, ou 

certificam e auditam a maioria das sociedades pertencentes à amostra, nomeadamente as 

maiores sociedades nacionais, uma vez que, segundo Carlos Freire, na revista exame 

(2005)5, refere que “mercados mais sofisticados têm tendência para trabalhar com 

prestadores de serviços também mais sofisticados” 

 

Em Portugal, ao contrário do esperado, encontramos evidências que, em ambos os anos, as 

empresas de auditoria não negoceiam a redução dos honorários dos serviços de auditoria 

para obterem serviços de não auditoria. A nossa conclusão, vai exactamente em sentido 

oposto, ou seja, quanto mais elevados são os honorários dos serviços de auditoria, mais 

serviços de não auditoria são adquiridos pelos auditores dos seus clientes de auditoria.  

 

Os escândalos financeiros nos Estados Unidos colocaram em causa a credibilidade das 

auditoras. Na revista Exame (2005), Sikander Sattar6 refere que, num período pré-

escândalos financeiros, o trabalho dos auditores foi muitas vezes desvalorizado. Havia 

muita pressão para baixar os honorários dos serviços de auditoria, uma vez que “a auditoria 

                                                 
5 Responsável pelo negócio de auditoria da Deloitte Portugal. 
6 Partner responsável pelo negócio de auditoria da KPMG Portugal. 
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era olhada como uma commodity, um serviço indiferenciado, que se devia comprar ao 

preço mais baixo”. Esta redução de preços era muito perigosa, uma vez que podia colocar 

em causa a qualidade dos serviços. O que aconteceu foi que, depois do período de 

turbulência, na revista Exame 2005 Wolfang Wagner refere que o “foco passou dos preços 

para a qualidade da auditoria”, podendo ser este o motivo para a conclusão obtida. 

 

Da análise da independência dos auditores quando estes prestam unicamente serviços de 

auditoria, não nos foi possível confirmar a hipótese de investigação, quando utilizamos as 

ênfases e reservas dos auditores como “proxy” da independência. Desta forma, em Portugal 

não foi possível concluir se os auditores são mais independentes quando prestam 

unicamente serviços de auditoria. 

 

Quanto à dimensão do auditor e ao seu impacto na independência, não conseguimos aferir 

com total certeza que a independência dos auditores é diferente, consoante estamos perante 

empresas de auditoria pertencentes ao grupo das big 4 e empresas de auditoria pertencentes 

ao grupo das não big 4. Encontramos alguns indícios, usando como “proxy” da 

independência as ênfases e reservas relevadas pelos auditores externos nos relatórios de 

auditoria, que em Portugal, as não big 4 poderão ser mais independentes do que as big 4. 

Será importante frisar que, embora a maioria dos dados obtidos apontem nesse sentido, a 

conclusão retirada é considerada unicamente como um indício. De qualquer modo, mesmo 

não sendo totalmente conclusivo da menor independência das big 4, este indício é 

importantíssimo, uma vez, que as big 4 auditam a maioria das sociedades sobre o qual o 

estudo incidia, nomeadamente as maiores sociedades nacionais. 

 

Haverá a considerar que as conclusões obtidas relativamente à independência dos auditores 

têm de ser interpretadas com alguns cuidados devido às limitações da amostra. Seria 

essencial, para o estudo em causa, utilizar bases de dados mais completas, de forma a 

utilizar diferentes “proxies” da independência, que não as ênfases e as reservas. Seria 

também muito importante a confirmação dos resultados em períodos de tempo mais 

alargados. Da revisão bibliográfica efectuada, concluímos ainda (como já mencionado neste 
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trabalho), da inexistência de trabalhos científicos na área da qualidade da auditoria, 

esperando que este trabalho ajude a comunidade científica a compreender a importância 

desta temática no mundo empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106

BIBLIOGRAFIA 

 

 

Amat, O. e C. Gowthorpe (2004), “Creative Accounting: Nature, Incidence and Ethical 

Issues”, www.ssrn.com. 

 

Antle, R. (1984), “Auditor Independence”, Journal of Accounting Research. 

 

Antle, R., E.A. Gordan, G. Narayanamoorthy e L. Zhou (2002), “The Joint Determination 

of audit. Fees, Non-Audit Fees, and Abnormal Accruals”, www.ssrn.com.  

 

Arruñada, B. (1999), “The economics of Audit Quality: Private incentives and the 

regulation of audit and non-audit services”. Dordrecht: Kluwer. 

 

Arruñada, B. (2000), “Audit Quality: Attributes, private safeguards and the role of 

regulation”, The European Accounting Review, 9:2, pp.205-224. 

 

Ashbaugh, H., R. LaFond e B. W. Mayhew (2003), “Do Non-audit Services Compromise 

Auditor Independence? Further Evidence”, The Accounting Review, Vol. 78, N.º 3, pp.611-

639.  

 

Barbadillo, E. R. N.G. Aguilar, C. F. Barberá e M. A. G. Benau (2004), “Audit Qualiy and 

the Going-concern Decision-making Process: Spanish Evidence" The European Accounting 

Review, Vol. 13, Nº 4, pp.597-620. 

 

Beattie, V. e S. Fearnley (2002), “Auditor independence and non-audit services: a literature 

review”, Institute of Chartered Accountants in England & Wales. 

 



 107

Becker, C.L., M.L. DeFond, J. Jiambalvo, e K.R. Subramanyam (1998), “The effect of 

audit quality on earnings management, Contemporary Accounting Research 15 (Spring), 1-

24. 

 

Boletim de Cotações em 2004-10-22, Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, S.A. 

 

Carmichael, D.R. e R.J. Swieringa (1968), “The Compatibility of auditing Independence 

and Management Services – An Identification of Issues”, The Accounting Review, 43 

(October): 697-705. 

 

Chung, H. e S. Kallapur (2003), “Cliente Importance, Nonaudit Services, and Abnormal 

Acruals”, The Accounting Review, Vol. 78, N.º 4, pp 931-955. 

 

Craswell, A.T. (1999), “Does the Provision of Non- Audit Services Impair Auditor 

Independence?” International Journal of Auditing, 3: 29-40.  

 

DeAngelo, L.E. (1981), “Auditor Size and Audit Quality”, Journal of Accounting and 

Economics 3, pp 183-189. 

 

Dee, C.C., A. Lulseged e T. S.Nowlin (2002), “Earnings Quality and Auditor 

Independence: An Examination Using Non-Audit Fee Data”, www.ssrn.com. 

 

DeFond, M. L. e J. Jiambalvo (1991), “Incidence and circumstances of accounting errors”, 

The Accounting Review 66 (July), 643-655. 

 

DeFond, M. L., K. Raghunandan e K.R. Subramanyam (2002), “Do Non-Audit Service 

Fees Impair Auditor Independence? Evidence from going Concern Audit Opinions”, 

Journal of Accounting Research, Vol. 40, N.º 4 September. 

 



 108

Financial Times Leader (2001), “Auditors on Trial”, 13 de December. 

 

Firth, M. (1997), “The provision of Nonaudit Services by Accounting Firms to their Audit 

Clients”, Contemporary Accounting Research, Vol.14 Nº 2, Summer, pp.1-21. 

 

Firth, M. (2002), “Auditor-Provided Consultancy Services and their Associations with 

Audit Fees and Audit Opinions”, Journal of Business Finance & Accounting, 29 (5) & (6), 

June/July, pp. 661-693. 

 

Frankel, R.M., M.F. Johnson e K. Nelson (2002), The Relation Between Auditors´ Fees for 

Non-Audit Services and Earnings Management, www.ssrn.com 

 

Ghosh, A. e D. Moon (2003), “Does Auditor Tenure Impair Audit Quality?”, 

www.ssrn.com. 

 

Gore, P., P. Pope e A. Singh (2001), “Non-Audit Services, Auditor Independence and 

Earnings Management”, Working Paper, Lancaster University. 

 

Healy, P.M. e J.M.Wahlen (1999), “A Review of the creative accounting literature and its 

implications for standards settings”, Accounting Horizons, Vol. 13, N. 4. 

 

Heflin, F. e C. Hsu (2004), “The Impact of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the Use of 

Non-GAAP Earnings Measures ”, www.ssrn.com. 

 

ICAA (2004) “Code of Ethics for Professional Accountant”, Institute of Chartered 

Accountants in Australia, www.charteredaccountants.com.au. 

 

ICAEW (1997), “Integrity Objectivity and Independence” Institute of Chartered 

Accountants in England & Wales, London, www.icaew.co.uk 



 109

ICAEW (2001), “Guide to professional Ethics: Introduction and fundamental Principles, 

Statement”, revisão do ponto 1.200, Institute of Chartered Accountants in England & 

Wales, London, www.icaew.co.uk. 

 

ICAO (2002), “Rules of Professional Conduct”, Institute of Chartered Accountants of 

Ontario, www.icao.ca. 

 

IFAC (2004), “Código de Ética Internacional (IFAC)”, Manual do Revisor Oficial de 

Contas. 

 

ISB (2000), Statement of Independence Concepts: A Conceptual Framework for Auditor 

Independence, Exposure Draft ED 00-2, Independence Standards Board. 

 

Jensen, K, L. e J. L. Payne (2003), “Audit Procurement: Managing Audit Quality and Audit 

Fees in Response to Agency Costs”, www.ssrn.com. 

 

Jensen, M.C. e W.H. Meckling (1976), “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 

Costs and Ownership Struture”, Journal of Financial Economics, 3, October. 

 

Johnstone, K.M., M.H. Sutton e T.D. Warfield (2001), “Antecedents and Consequences of 

Independence Risk: Framework for Analyses”, Accounting Horizons, 15 (1), March, pp1-

18. 

 

Knapp, M.C. (1985), “Audit Conflict: An Empirical Study of the Perceived Ability of 

Auditors to Resist Management Pressure”, The Accounting Review, 60 (2), April, pp.202-

211. 

 

Lennox, C.S. (1999), “Non-Audit Fees, Disclosure and Audit Quality”, European 

Accounting Review, 8 (2), 239-252. 

 



 110

Levitt, A. (2000), “The Public´s Profession”, efectuado no Council of American Institute of 

Certified Public Accountants, Las Vegas, Nevada, www.sec.gov/news/speech7spch410. 

 

Li, V., D. Hay e R. Knechel (2003), “Non-Audit services and auditor independence: New 

Zealand evidence”, www.ssrn.com. 

 

Merchant, K.A. e J. Rockness (1994), “The ethics of managing earnings: an empirical 

investigation”, Journal of Public Policy, 13, pp.79-94. 

 

Myers, J.N., L. Myers e S. Scholz (2003), “Mandatory Auditor Rotation: Evidence From 

Restatements, www.ssrn.com. 

 

Niskanen, J. e M. Keloharju (2000), “Earnings cosmetics in a tax-driven accounting 

environment: evidence from Finnish public firms”, The European Accounting Review, 

Vol.9:3, pp. 443-452. 

 

Pestana, M.H. e J.N. Gageiro (2000), “Análise de Dados para Ciências Sociais – A 

Complementaridade do SPSS”, 2ª Edição Revista e Aumentada. 

 

RC (2002), “A independência dos revisores oficiais de contas na UE: Um conjunto de 

princípios”, Manual do Revisor Oficial de Contas. 

 

Revista Exame (2005) “Auditoria à Lupa”, Novembro, pp. 122-126. 

 

Santos, A. e I. R. G.Grateron (2003),”Contabilidade Criativa e Responsabilidade dos 

Auditores”, Revista Contabilidade & Finanças – USP, São Paulo, n.º 32, p.7 – 22. 

 

Schuetze, W. P. (1994), “A Mountain or a Molehill”, Accounting Horizons, 8 (1), March, 

pp.69-75. 



 111

SEC (2001), “Final Rule: Revision of the Commission´s Auditor Independence 

Requirements, ww.sec.gov. 

 

Simunic, D. A. (1984), “Auditing, and Auditor Independence”, Journal of Accounting 

Research, Vol.22 nº 2. Pp.679-701. 

 

Windmoller, R. (2000), “The Auditor Market and Auditor Independence”, The European 

Accounting Review, 9:4, pp. 639-642. 

 
 



 112

thsna04

serpre03

Total Honorários Serviços não 
auditoria-2004 5 91%

Serviços Prestados-2003 2 96%

Membro Conselho Fiscal/ Fiscal 
Único-2003

Membro Conselho Fiscal/ Fiscal 
Único-2004

Nº Enfases CF/FU-2003

Nº Enfases CF/FU-2004

Nº Reservas CF/FU-2003

Nº Reservas CF/FU-2004

Honorários Conselho Fiscal/ Fiscal 
Único-2003

Honorários Conselho Fiscal/ Fiscal 
Único-2004

Tipo de auditora CF/FU-2003

Tipo de auditora AE-2004

Tipo de auditora CF/FU-2004

Auditor Externo-2003

Auditor Externo-2004

Tipo de auditora AE-2003

Nº Enfases AE-2003

Nº Enfases AE-2004

Nº Reservas AE-2003

Nº Reservas AE-2004

Honorários Auditoria e Revisão 
Oficial de Contas-2003

Honorários Auditoria e Revisão 
Oficial de Contas-2004

Honorários O.Serv. de garantia 
fiabilidade-2003

Honorários O.Serv. de garantia 
fiabilidade-2004

Honorários Serviços consultoria 
fiscal-2003

Honorários Serviços consultoria 
fiscal-2004

Honorários Outros Serviços não 
revisão legal de contas-2003

Honorários Outros Serviços não 
revisão legal de contas-2004

Total Honorários Serviços não 
auditoria-2003

Serviços Prestados-2004

DescriçãoVariaveis

cffu03

cffu04

encffu03

encffu04

recffu03

recffu04

Missing Values Representatividade

tmercado

indbolsi

Tipo de Mercado

índice Bolsista

hcffu03

hcffu04

tacffu03

tacffu04

audext03

audext04

taudext03

taudext04

enaext03

enaext04

reaext03

reaext04

hroc03

hroc04

hosgf03

hcfisc03

hosgf04

hcfisc04

honroc03

honroc04

thsna03

serpre04

0

0

1

4

1

4

1

4

4

7

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

2

5

2

5

2

5

2

5

2

5

100%

100%

98%

93%

98%

93%

98%

93%

93%

87%

98%

93%

98%

93%

98%

93%

91%

96%

98%

93%

98%

93%

96%

91%

Apêndice A: Variáveis em Estudo

91%

96%

91%

96%

91%

96%

 



 113

1 Banif
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3 BRISA
4 BCP
5 BPI
6 Celulose do Caima
7 CIMPOR
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10 COFACO
11 Cofina
12 Conduril
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19 FCP SAD
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21 FISIPE
22 Grão Pará
23 Gestcartão
24 Grupo Media Capital
25 IBERSOL
26 Impresa
27 INAPA
28 J.MARTINS
29 Litho Formas Portuguesas
30 Lisgráfica
31 Modelo Continente
32 Mota-Engil, SGPS
33 NOVABASE
34 Orey Soc. Comercial
35 PAP.FERNAN.
36 PARAREDE
37 PORTUCEL
38 PT
39 PTM
40 Reditus
41 SAG
42 Salvador Caetano
43 Semapa
44 Soares da Costa
45 Somague
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46 Sonae Com, SGPS
47 Sonae Indústria
48 Sonae, SGPS
49 Sporting
50 SOTAVE
51 Sumolis
52 Teixeira Duarte
53 TERTIR
54 V.ALEGRE

TÍTULOS
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Anexo A1 - Base de Dados – Tipo de Mercado 

Banif Mercado Cotações Oficiais
BES Mercado Cotações Oficiais
BRISA Mercado Cotações Oficiais
BCP Mercado Cotações Oficiais
BPI Mercado Cotações Oficiais
Celulose do Caima Mercado Cotações Oficiais
CIMPOR Mercado Cotações Oficiais
Cin Mercado Cotações Oficiais
CIRES Mercado Cotações Oficiais
COFACO Segundo Mercado-Sist. Neg. Contínuo
Cofina Mercado Cotações Oficiais
Conduril Segundo Mercado-Sist. Neg. Contínuo
COPAM Segundo Mercado-Sist. Neg. Contínuo
COMPTA Mercado Cotações Oficiais
Corticeira Amorim Mercado Cotações Oficiais
EDP Mercado Cotações Oficiais
Efacec Mercado Cotações Oficiais
Estoril Sol Mercado Cotações Oficiais
FCP SAD Segundo Mercado-Sist. Neg. Chamada
FINIBANCO Mercado Cotações Oficiais
FISIPE Mercado Cotações Oficiais
Grão Pará Mercado Cotações Oficiais
Gestcartão Mercado Cotações Oficiais
Grupo Media Capital Mercado Cotações Oficiais
IBERSOL Mercado Cotações Oficiais
Impresa Mercado Cotações Oficiais
INAPA Mercado Cotações Oficiais
J.MARTINS Mercado Cotações Oficiais
Litho Formas Portuguesas Segundo Mercado-Sist. Neg. Contínuo
Lisgráfica Mercado Cotações Oficiais
Modelo Continente Mercado Cotações Oficiais
Mota-Engil, SGPS Mercado Cotações Oficiais
NOVABASE Mercado Cotações Oficiais
Orey Soc. Comercial Mercado Cotações Oficiais
PAP.FERNAN. Mercado Cotações Oficiais
PARAREDE Mercado Cotações Oficiais
PORTUCEL Mercado Cotações Oficiais
PT Mercado Cotações Oficiais
PTM Mercado Cotações Oficiais
Reditus Mercado Cotações Oficiais
SAG Mercado Cotações Oficiais
Salvador Caetano Mercado Cotações Oficiais
Semapa Mercado Cotações Oficiais
Soares da Costa Mercado Cotações Oficiais
Somague Mercado Cotações Oficiais
Sonae Com, SGPS Mercado Cotações Oficiais

Tipo de MercadoTÍTULOS
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Anexo A1 - Base de Dados – Tipo de Mercado (cont.) 

 

Sonae Industria Mercado Cotações Oficiais
Sonae, SGPS Mercado Cotações Oficiais
Sporting Segundo Mercado-Sist. Neg. Contínuo
SOTAVE Segundo Mercado-Sist. Neg. Chamada
Sumolis Mercado Cotações Oficiais
Teixeira Duarte Mercado Cotações Oficiais
TERTIR Mercado Cotações Oficiais
V.ALEGRE Mercado Cotações Oficiais

Tipo de MercadoTÍTULOS
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Anexo A2 - Base de Dados – Índice Bolsista 

Banif Não PSI 20
BES PSI 20
BRISA PSI 20
BCP PSI 20
BPI PSI 20
Celulose do Caima Não PSI 20
CIMPOR PSI 20
Cin Não PSI 20
CIRES Não PSI 20
COFACO Não PSI 20
Cofina PSI 20
Conduril Não PSI 20
COPAM Não PSI 20
COMPTA Não PSI 20
Corticeira Amorim PSI 20
EDP PSI 20
Efacec Não PSI 20
Estoril Sol Não PSI 20
FCP SAD Não PSI 20
FINIBANCO Não PSI 20
FISIPE Não PSI 20
Grão Pará Não PSI 20
Gestcartão Não PSI 20
Grupo Media Capital PSI 20
IBERSOL Não PSI 20
Impresa PSI 20
INAPA Não PSI 20
J.MARTINS PSI 20
Litho Formas Portuguesas Não PSI 20
Lisgráfica Não PSI 20
Modelo Continente Não PSI 20
Mota-Engil, SGPS Não PSI 20
NOVABASE Não PSI 20
Orey Soc. Comercial Não PSI 20
PAP.FERNAN. Não PSI 20
PARAREDE PSI 20
PORTUCEL PSI 20
PT PSI 20
PTM PSI 20
Reditus Não PSI 20
SAG Não PSI 20
Salvador Caetano Não PSI 20
Semapa PSI 20
Soares da Costa Não PSI 20
Somague Não PSI 20
Sonae Com, SGPS PSI 20

Indice. BolsistaTÍTULOS
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Anexo A2-Base de Dados – Índice Bolsista (cont.) 
 
 

Sonae Indústria Não PSI 20
Sonae, SGPS PSI 20
Sporting Não PSI 20
SOTAVE Não PSI 20
Sumolis Não PSI 20
Teixeira Duarte PSI 20
TERTIR Não PSI 20
V.ALEGRE Não PSI 20

índice BolsistaTÍTULOS
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Anexo A3-Base de Dados–Membro Cons. Fiscal/Fiscal Único 2003/2004 
 
 

Banif Ernst  Young Audit & Associados, SROC Ernst  Young Audit & Associados, SROC
BES João August & Associados, SROC KPMG & Associados, SROC
BRISA Alves da Cunha, A. Dias & Associados Alves da Cunha, A. Dias & Associados
BCP Mário Branco Trindade Mário Branco Trindade
BPI Magalhães Neves e Associados Deloitte & Associados, SROC
Celulose do Caima Magalhães Neves e Associados
CIMPOR Freire, Loureiro, e Associados, SROC Deloitte & Associados, SROC
Cin António Magalhães & Carlos Santos, SROC António Magalhães & Carlos Santos, SROC
CIRES Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC Price WaterHouse Coopers
COFACO Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados
Cofina Magalhães Neves e Associados Deloitte & Associados, SROC
Conduril Crisóstomo Aquino de Barros
COPAM António Grenha, Bryant Jorge & Moura Tavares, SROC António Grenha, Bryant Jorge & Moura Tavares, SROC
COMPTA Moreira, Valente & Associados, SROC Moreira, Valente & Associados, SROC
Corticeira Amorim Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC Price WaterHouse Coopers
EDP Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC KPMG & Associados, SROC
Efacec Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC
Estoril Sol Lampreia & viçoso, SROC Lampreia & viçoso, SROC
FCP SAD Ledo , Morgado & Associdos, SROC Ledo , Morgado & Associdos, SROC 
FINIBANCO Ledo , Morgado & Associdos, SROC Ernst  Young Audit & Associados, SROC
FISIPE Pedro Leandro & António Belém, SROC Pedro Leandro & António Belém, SROC
Grão Pará PLC-Pereira, Ladeirão, Cascão & Assocaidos, SROC Auren Auditores & Associados, SROC
Gestcartão Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Grupo Media Capital Deloitte & Assocaidos, SROC
IBERSOL Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC Price WaterHouse Coopers
Impresa António Dias & Associados, SROC Deloitte & Assocaidos, SROC
INAPA Oliveira, Reis & Associados, SROC Oliveira, Reis & Associados, SROC
J.MARTINS Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC
Litho Formas Portuguesas SS&A, SROC SS&A, SROC
Lisgráfica Oscar Quinta, Canedo da Mota e Pires Fernandes, SROC Oscar Quinta, Canedo da Mota e Pires Fernandes, SROC
Modelo Continente Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Mota-Engil, SGPS António Magalhães & Carlos Santos, SROC António Magalhães & Carlos Santos, SROC
NOVABASE Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC
Orey Soc. Comercial Barroso, Dias, Caserão & Associados, SROC
PAP.FERNAN. Sousa Santos & Associados, SROC Sousa Santos & Associados, SROC
PARAREDE Vítor Oliveira e Hélia Félix, SROC Vítor Oliveira e Hélia Félix, SROC
PORTUCEL Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC
PT Ascenção, Gomes, Cruz & Associados, SROC Ascenção, Gomes, Cruz & Associados, SROC
PTM Ascenção, Gomes, Cruz & Associados, SROC Ascenção, Gomes, Cruz & Associados, SROC
Reditus Barroso, Dias, Caserão & Associados, SROC Barroso, Dias, Caserão & Associados, SROC
SAG Ernst  Young Audit & Associados, SROC Ernst  Young Audit & Associados, SROC
Salvador Caetano Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Semapa Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC
Soares da Costa Moreira, Valente & Associados, SROC Moreira, Valente & Associados, SROC
Somague Freire, Loureiro, e Associados, SROC Deloitte & Assocaidos, SROC
Sonae Com, SGPS Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC

TÍTULOS Membro Conselho Fiscal/ Fiscal Único-2003 Membro Conselho Fiscal/ Fiscal Único-2004
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Anexo A3-Base de Dados–Membro Cons. Fiscal/Fiscal Único 2003/2004 
(cont.) 
 
 
 
 

Sonae Indústria Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Sonae, SGPS Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Sporting Barroso, Dias, Caserão & Associados, SROC Barroso, Dias, Caserão & Associados, SROC
SOTAVE vítor Franco e Lisboa Nunes, SROC Grant Thornton & Associados, SROC
Sumolis Oliveira Rego & Associados, SROC Oliveira Rego & Associados, SROC
Teixeira Duarte Mariquito, Correira & Associados, SROC Mariquito, Correira & Associados, SROC
TERTIR Abílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas e Lino VieirAbílio Azevedo, António Baptista, Elísio Quintas e Lino Vieir
V.ALEGRE A. Gonçalves Monteiro & Associados, SROC Moore Stephens & Associados, SROC

TÍTULOS Membro Conselho Fiscal/ Fiscal Único-2003 Membro Conselho Fiscal/ Fiscal Único-2004
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Anexo A4-Base de Dados–Nº. Ênfases CU/FU 2003/2004 

Banif 1 0
BES 0 0
BRISA 0 0
BCP 0 0
BPI 2 1
Celulose do Caima 1
CIMPOR 1 1
Cin 1 1
CIRES 0 0
COFACO 4
Cofina 1 1
Conduril 0
COPAM 0 0
COMPTA 3 5
Corticeira Amorim 0 0
EDP 0 1
Efacec 0 0
Estoril Sol 6 6
FCP SAD 1 0
FINIBANCO 1 1
FISIPE 1 2
Grão Pará 3 3
Gestcartão 4 2
Grupo Media Capital 2
IBERSOL 0 0
Impresa 2 1
INAPA 2 1
J.MARTINS 0 0
Litho Formas Portuguesas 0 0
Lisgráfica 4 4
Modelo Continente 0 0
Mota-Engil, SGPS 0 2
NOVABASE 0 0
Orey Soc. Comercial 0
PAP.FERNAN. 1 3
PARAREDE 1 0
PORTUCEL 0 0
PT 1 1
PTM 1 1
Reditus 1 1
SAG 0 0
Salvador Caetano 2 1
Semapa 1 0
Soares da Costa 0 2
Somague 2 2
Sonae Com, SGPS 3 0

TÍTULOS Nº Enfases CF/FU-2003 Nº Enfases CF/FU-2004
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Anexo A4-Base de Dados–Nº. Ênfases CU/FU 2003/2004 (cont.) 
 
 
 

Sonae Indústria 1 1
Sonae, SGPS 1 1
Sporting 1 2
SOTAVE 1 2
Sumolis 4 4
Teixeira Duarte 1 0
TERTIR 4 4
V.ALEGRE 1 1

TÍTULOS Nº Enfases CF/FU-2003 Nº Enfases CF/FU-2004
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Anexo A4-Base de Dados–Nº. Reservas CU/FU 2003/2004 

Banif 0 0
BES 0 0
BRISA 0 0
BCP 0 0
BPI 0 0
Celulose do Caima 0
CIMPOR 0 0
Cin 0 0
CIRES 0 0
COFACO 1
Cofina 0 0
Conduril 1
COPAM 0 0
COMPTA 0 0
Corticeira Amorim 0 0
EDP 0 0
Efacec 0 0
Estoril Sol 0 0
FCP SAD 3 1
FINIBANCO 1 0
FISIPE 2 0
Grão Pará 0 0
Gestcartão 0 0
Grupo Media Capital 0
IBERSOL 0 0
Impresa 0 0
INAPA 2 2
J.MARTINS 0 0
Litho Formas Portuguesas 0 0
Lisgráfica 1 0
Modelo Continente 1 1
Mota-Engil, SGPS 1 0
NOVABASE 0 0
Orey Soc. Comercial 0
PAP.FERNAN. 6 3
PARAREDE 0 0
PORTUCEL 0 0
PT 0 0
PTM 0 0
Reditus 1 1
SAG 0 0
Salvador Caetano 0 0
Semapa 0 0
Soares da Costa 2 2
Somague 0 0
Sonae Com, SGPS 0 0

TÍTULOS Nº Reservas CF/FU-2003 Nº Reservas CF/FU-2004
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Anexo A4-Base de Dados–Nº. Reservas CU/FU 2003/2004 (cont.) 
 
 

Sonae Indústria 1 1
Sonae, SGPS 1 1
Sporting 0 1
SOTAVE 0 0
Sumolis 0 0
Teixeira Duarte 0 0
TERTIR 3 3
V.ALEGRE 0 2

TÍTULOS Nº Reservas CF/FU-2003 Nº Reservas CF/FU-2004
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Anexo A5-Base de Dados–Honorários CU/FU 2003/2004 

Banif 467.580 481.168
BES 11.000 22.000
BRISA 26.202 64.133
BCP
BPI 858.000 864.000
Celulose do Caima 65.821
CIMPOR 321.596 1.184.712
Cin 15.962 15.962
CIRES 72.000 75.318
COFACO 89.340
Cofina 286.478 301.279
Conduril 13.943
COPAM 14.151 14.646
COMPTA 18.300 18.300
Corticeira Amorim 296.615 327.000
EDP 600.031 1.497.032
Efacec 140.000 154.590
Estoril Sol 65.300 65.100
FCP SAD 30.950
FINIBANCO 89.726 52.489
FISIPE 26.157 26.157
Grão Pará 59.525 64.350
Gestcartão 55.779 67.872
Grupo Media Capital 31.400
IBERSOL 24.400 25.600
Impresa 98.900 133.500
INAPA 65.980 65.980
J.MARTINS 618.961 616.700
Litho Formas Portuguesas 10.200 10.200
Lisgráfica 22.800 22.800
Modelo Continente 359.910 404.156
Mota-Engil, SGPS 40.445 22.352
NOVABASE 170.000 180.000
Orey Soc. Comercial 8.730
PAP.FERNAN. 22.000 22.000
PARAREDE 60.184 46.183
PORTUCEL 67.000 58.000
PT 52.418 50.029
PTM 27.000 26.500
Reditus 62.758 37.120
SAG 293.770 337.047
Salvador Caetano 82.003 91.863
Semapa 256.142 415.464
Soares da Costa 180.703 145.855
Somague 304.920
Sonae Com, SGPS 142.928 201.633

TÍTULOS Honorários Conselho Fiscal/ Fiscal Único-2003 Honorários Conselho Fiscal/ Fiscal Único-2004
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Anexo A5-Base de Dados–Honorários CU/FU 2003/2004 (cont.) 

 
 

Sonae Indústria 521.956 646.940
Sonae, SGPS 1.731.134 2.042.226
Sporting 15.000 14.000
SOTAVE 10.400 10.400
Sumolis 57.751 69.942
Teixeira Duarte 40.000 41.000
TERTIR
V.ALEGRE 95.846 73.000

TÍTULOS Honorários Conselho Fiscal/ Fiscal Único-2003 Honorários Conselho Fiscal/ Fiscal Único-2004
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Anexo A5-Base de Dados–Tipo de Auditora CF/FU 2003/2004 
 

Banif Big 4 Big 4
BES Big 4 Big 4
BRISA Não Big 4 Não Big 4
BCP Não Big 4 Não Big 4
BPI Big 4 Big 4
Celulose do Caima Big 4
CIMPOR Big 4 Big 4
Cin Não Big 4 Não Big 4
CIRES Big 4 Big 4
COFACO Não Big 4
Cofina Big 4 Big 4
Conduril Não Big 4
COPAM Não Big 4 Não Big 4
COMPTA Não Big 4 Não Big 4
Corticeira Amorim Big 4 Big 4
EDP Big 4 Big 4
Efacec Big 4 Big 4
Estoril Sol Não Big 4 Não Big 4
FCP SAD Big 4 Big 4
FINIBANCO Big 4 Big 4
FISIPE Não Big 4 Não Big 4
Grão Pará Não Big 4 Não Big 4
Gestcartão Big 4 Big 4
Grupo Media Capital Big 4
IBERSOL Big 4 Big 4
Impresa Big 4 Big 4
INAPA Não Big 4 Não Big 4
J.MARTINS Big 4 Big 4
Litho Formas Portuguesas Não Big 4 Não Big 4
Lisgráfica Não Big 4 Não Big 4
Modelo Continente Big 4 Big 4
Mota-Engil, SGPS Não Big 4 Não Big 4
NOVABASE Big 4 Big 4
Orey Soc. Comercial Não Big 4
PAP.FERNAN. Não Big 4 Não Big 4
PARAREDE Não Big 4 Não Big 4
PORTUCEL Big 4 Big 4
PT Não Big 4 Não Big 4
PTM Não Big 4 Não Big 4
Reditus Não Big 4 Não Big 4
SAG Big 4 Big 4
Salvador Caetano Big 4 Big 4
Semapa Big 4 Big 4
Soares da Costa Não Big 4 Não Big 4
Somague Big 4 Big 4
Sonae Com, SGPS Big 4 Big 4

Tipo de auditora CF/FU-2003 Tipo de auditora CF/FU-2004TÍTULOS
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Anexo A5-Base de Dados–Tipo de Auditora CF/FU 2003/2004 (cont.) 
 
 
 

Sonae Indústria Big 4 Big 4
Sonae, SGPS Big 4 Big 4
Sporting Não Big 4 Não Big 4
SOTAVE Não Big 4 Não Big 4
Sumolis Não Big 4 Não Big 4
Teixeira Duarte Não Big 4 Não Big 4
TERTIR Não Big 4 Não Big 4
V.ALEGRE Não Big 4 Não Big 4

Tipo de auditora CF/FU-2003 Tipo de auditora CF/FU-2004TÍTULOS
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Anexo A6-Base de Dados–Auditor Externo 2003/2004 
 
 

Banif Ernst  Young Audit & Associados, SROC Ernst  Young Audit & Associados, SROC
BES João August & Associados, SROC KPMG & Associados, SROC
BRISA Freire, Loureiro, e Associados, SROC Deloitte & Assocaidos, SROC
BCP João August & Associados, SROC KPMG & Associados, SROC
BPI Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Celulose do Caima Magalhães Neves e Associados
CIMPOR Freire, Loureiro, e Associados, SROC Deloitte & Assocaidos, SROC
Cin Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
CIRES Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC Price WaterHouse Coopers
COFACO Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados
Cofina Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Conduril Ledo , Morgado & Associdos, SROC 
COPAM António Grenha, Bryant Jorge & Moura Tavares, SROC António Grenha, Bryant Jorge & Moura Tavares, SROC
COMPTA Moreira, Valente & Associados, SROC Moreira, Valente & Associados, SROC
Corticeira Amorim Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC Price WaterHouse Coopers
EDP Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC
Efacec Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC
Estoril Sol Lampreia & viçoso, SROC Lampreia & viçoso, SROC
FCP SAD Ledo , Morgado & Associdos, SROC Ledo , Morgado & Associdos, SROC 
FINIBANCO Ledo , Morgado & Associdos, SROC Ernst  Young Audit & Associados, SROC
FISIPE António Dias & Associados, SROC Deloitte & Assocaidos, SROC
Grão Pará PLC-Pereira, Ladeirão, Cascão & Assocaidos, SROC Auren Auditores & Associados, SROC
Gestcartão Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Grupo Media Capital Deloitte & Assocaidos, SROC
IBERSOL Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC Price WaterHouse Coopers
Impresa António Dias & Associados, SROC Deloitte & Assocaidos, SROC
INAPA vítor Franco e Lisboa Nunes, SROC Grant Thornton & Associados, SROC
J.MARTINS Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC
Litho Formas Portuguesas SS&A, SROC SS&A, SROC
Lisgráfica Freire, Loureiro, e Associados, SROC Deloitte & Assocaidos, SROC
Modelo Continente Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Mota-Engil, SGPS Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
NOVABASE Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC
Orey Soc. Comercial Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC
PAP.FERNAN. Sousa Santos & Associados, SROC Sousa Santos & Associados, SROC
PARAREDE Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC
PORTUCEL Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC
PT Freire, Loureiro, e Associados, SROC Deloitte & Assocaidos, SROC
PTM Freire, Loureiro, e Associados, SROC Deloitte & Assocaidos, SROC
Reditus Barroso, Dias, Caserão & Associados, SROC Barroso, Dias, Caserão & Associados, SROC
SAG Ernst  Young Audit & Associados, SROC Ernst  Young Audit & Associados, SROC
Salvador Caetano Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Semapa Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC Belarmino Martins, Eugénio Ferreira& Associados, SROC
Soares da Costa Ledo , Morgado & Associdos, SROC Deloitte & Assocaidos, SROC
Somague Freire, Loureiro, e Associados, SROC Deloitte & Assocaidos, SROC
Sonae Com, SGPS Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC

TÍTULOS Auditor Externo-2003 Auditor Externo-2004
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Anexo A6-Base de Dados–Auditor Externo 2003/2004 (cont.) 
 

Sonae Indústria Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Sonae, SGPS Magalhães Neves e Associados Deloitte & Assocaidos, SROC
Sporting Barroso, Dias, Caserão & Associados, SROC Barroso, Dias, Caserão & Associados, SROC
SOTAVE vítor Franco e Lisboa Nunes, SROC Grant Thornton & Associados, SROC
Sumolis Oliveira Rego & Associados, SROC Oliveira Rego & Associados, SROC
Teixeira Duarte Mariquito, Correira & Associados, SROC Mariquito, Correira & Associados, SROC
TERTIR Álvaro Falcão & Associados, SROC Álvaro Falcão & Associados, SROC
V.ALEGRE A. Gonçalves Monteiro & Associados, SROC Moore Stephens & Associados, SROC

TÍTULOS Auditor Externo-2003 Auditor Externo-2004
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Anexo A7-Base de Dados–Tipo Auditora AE 2003/2004 

Banif Big 4 Big 4
BES Big 4 Big 4
BRISA Não Big 4 Big 4
BCP Big 4 Big 4
BPI Big 4 Big 4
Celulose do Caima Big 4
CIMPOR Big 4 Big 4
Cin Big 4 Big 4
CIRES Big 4 Big 4
COFACO Não Big 4
Cofina Big 4 Big 4
Conduril Big 4
COPAM Não Big 4 Não Big 4
COMPTA Não Big 4 Não Big 4
Corticeira Amorim Big 4 Big 4
EDP Big 4 Big 4
Efacec Big 4 Big 4
Estoril Sol Não Big 4 Não Big 4
FCP SAD Big 4 Big 4
FINIBANCO Big 4 Big 4
FISIPE Big 4 Big 4
Grão Pará Não Big 4 Não Big 4
Gestcartão Big 4 Big 4
Grupo Media Capital Big 4
IBERSOL Big 4 Big 4
Impresa Big 4 Big 4
INAPA Não Big 4 Não Big 4
J.MARTINS Big 4 Big 4
Litho Formas Portuguesas Não Big 4 Não Big 4
Lisgráfica Big 4 Big 4
Modelo Continente Big 4 Big 4
Mota-Engil, SGPS Big 4 Big 4
NOVABASE Big 4 Big 4
Orey Soc. Comercial Não Big 4
PAP.FERNAN. Não Big 4 Não Big 4
PARAREDE Big 4 Big 4
PORTUCEL Big 4 Big 4
PT Big 4 Big 4
PTM Big 4 Big 4
Reditus Não Big 4 Não Big 4
SAG Big 4 Big 4
Salvador Caetano Big 4 Big 4
Semapa Big 4 Big 4
Soares da Costa Big 4 Big 4
Somague Big 4 Big 4
Sonae Com, SGPS Big 4 Big 4

TÍTULOS Tipo de auditora AE-2004Tipo de auditora AE-2003
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Anexo A7-Base de Dados–Tipo Auditora AE 2003/2004 (cont.) 
 

Sonae Indústria Big 4 Big 4
Sonae, SGPS Big 4 Big 4
Sporting Não Big 4 Não Big 4
SOTAVE Não Big 4 Não Big 4
Sumolis Não Big 4 Não Big 4
Teixeira Duarte Não Big 4 Não Big 4
TERTIR Não Big 4 Não Big 4
V.ALEGRE Não Big 4 Não Big 4

Tipo de auditora AE-2003TÍTULOS Tipo de auditora AE-2004
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Anexo A8-Base de Dados–N.ºÊnfases AE 2003/2004 

Banif 1 0
BES 0 0
BRISA 1 1
BCP 0 0
BPI 2 1
Celulose do Caima 1
CIMPOR 1 1
Cin 0 0
CIRES 0 0
COFACO 4
Cofina 1 1
Conduril 1
COPAM 0 0
COMPTA 3 5
Corticeira Amorim 0 0
EDP 0 1
Efacec 0 0
Estoril Sol 6 6
FCP SAD 1 0
FINIBANCO 1 1
FISIPE 1 2
Grão Pará 3 3
Gestcartão 4 2
Grupo Media Capital 2
IBERSOL 0 0
Impresa 2 1
INAPA 3 3
J.MARTINS 0 0
Litho Formas Portuguesas 0 0
Lisgráfica 5 5
Modelo Continente 0 0
Mota-Engil, SGPS 0 2
NOVABASE 0 0
Orey Soc. Comercial 0
PAP.FERNAN. 1 3
PARAREDE 1 0
PORTUCEL 0 0
PT 1 0
PTM 1 0
Reditus 1 1
SAG 0 0
Salvador Caetano 2 1
Semapa 1 0
Soares da Costa 0 1
Somague 2 2
Sonae Com, SGPS 3 0

Nº ÊnfasesAE-2004TÍTULOS Nº ÊnfasesAE-2003
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Anexo A8-Base de Dados–N.ºÊnfases AE 2003/2004 (cont.) 

Sonae Indústria 1 1
Sonae, SGPS 1 1
Sporting 1 2
SOTAVE 1 2
Sumolis 4 4
Teixeira Duarte 1 0
TERTIR 4 4
V.ALEGRE 1 1

TÍTULOS Nº Enfases AE-2003 Nº Enfases AE-2004
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Anexo A9-Base de Dados–N.º Reservas AE 2003/2004 

Banif 0 0
BES 0 0
BRISA 0 0
BCP 0 0
BPI 0 0
Celulose do Caima 0
CIMPOR 0 0
Cin 0 0
CIRES 0 0
COFACO 1
Cofina 0 0
Conduril 1
COPAM 0 0
COMPTA 0 0
Corticeira Amorim 0 0
EDP 0 0
Efacec 0 0
Estoril Sol 0 0
FCP SAD 3 1
FINIBANCO 1 0
FISIPE 2 0
Grão Pará 0 0
Gestcartão 0 0
Grupo Media Capital 0
IBERSOL 0 0
Impresa 0 0
INAPA 2 1
J.MARTINS 0 0
Litho Formas Portuguesas 0 0
Lisgráfica 1 1
Modelo Continente 1 1
Mota-Engil, SGPS 1 0
NOVABASE 0 0
Orey Soc. Comercial 0
PAP.FERNAN. 6 3
PARAREDE 0 0
PORTUCEL 0 0
PT 0 0
PTM 0 0
Reditus 1 1
SAG 0 0
Salvador Caetano 0 0
Semapa 0 0
Soares da Costa 2 2
Somague 0 0
Sonae Com, SGPS 0 0

TÍTULOS Nº Reservas AE-2003 Nº Reservas AE-2004
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Anexo A9-Base de Dados–N.º Reservas AE 2003/2004 (cont.) 
 
 

Sonae Indústria 1 1
Sonae, SGPS 1 1
Sporting 0 1
SOTAVE 0 0
Sumolis 0 0
Teixeira Duarte 0 0
TERTIR 3 3
V.ALEGRE 0 2

TÍTULOS Nº Reservas AE-2003 Nº Reservas AE-2004
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Anexo A10-Base de Dados–Hono.Audit. e Rev.Ofic. C. 2003/2004 

Banif 467.580 481.168
BES 1.475.460 1.781.280
BRISA 113.112 145.594
BCP 3.666.000 3.584.000
BPI 858.000 864.000
Celulose do Caima 65.821
CIMPOR 321.596 1.184.712
Cin 129.068 123.735
CIRES 72.000 75.318
COFACO 89.340
Cofina 286.478 301.279
Conduril 22.063
COPAM 14.151 14.646
COMPTA 18.300 18.300
Corticeira Amorim 296.615 327.000
EDP 600.031 1.497.032
Efacec 148.000 140.208
Estoril Sol 65.300 65.100
FCP SAD 30.950
FINIBANCO 34.818 52.489
FISIPE 94.290 16.626
Grão Pará 59.525 64.350
Gestcartão 55.779 67.872
Grupo Media Capital 549.500
IBERSOL 80.987 86.275
Impresa 382.845 352.620
INAPA 55.000 212.000
J.MARTINS 618.961 616.700
Litho Formas Portuguesas 10.200 10.200
Lisgráfica 55.000 71.200
Modelo Continente 359.910 404.156
Mota-Engil, SGPS 277.000 320.000
NOVABASE 170.000 180.000
Orey Soc. Comercial 41.810 50.400
PAP.FERNAN. 22.000 22.000
PARAREDE 90.000 70.000
PORTUCEL 102.388 192.076
PT 893.900 1.559.391
PTM 345.000 441.200
Reditus 62.758 37.120
SAG 293.770 337.047
Salvador Caetano 82.003 91.863
Semapa 256.142 415.464
Soares da Costa 144.011 147.656
Somague 304.920
Sonae Com, SGPS 142.928 201.633

TÍTULOS Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2003 Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2004
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Anexo A10-Base de Dados–Hono.Audit. e Rev.Ofic. C. 2003/2004 (cont.) 

 

Sonae Indústria 521.956 646.940
Sonae, SGPS 1.731.134 2.042.226
Sporting 15.000 14.000
SOTAVE 10.400 10.400
Sumolis 56.551 69.942
Teixeira Duarte 40.000 41.000
TERTIR 12.300 9.600
V.ALEGRE 95.846 73.000

TÍTULOS Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2003 Honorários Auditoria e Revisão Oficial de Contas-2004
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Anexo A11-Base de Dados–Out.Serv.Garantia e Fiabilidade. 2003/2004 

Banif 0 161.220
BES 93.680 296.880
BRISA 40.846 50.958
BCP 1.338.000 1.461.000
BPI 118.000 147.000
Celulose do Caima 0
CIMPOR 781.365 68.335
Cin 0 0
CIRES 0 0
COFACO 0
Cofina 0 77.472
Conduril 0
COPAM 0 0
COMPTA 27.400 27.400
Corticeira Amorim 24.765 32.000
EDP 548.102 518.690
Efacec 0 158.877
Estoril Sol 0 0
FCP SAD 12.600
FINIBANCO 0 0
FISIPE 0 0
Grão Pará 0 0
Gestcartão 0 0
Grupo Media Capital 460.602
IBERSOL 0 0
Impresa 140.500 1.800
INAPA 0 0
J.MARTINS 0 0
Litho Formas Portuguesas 0 0
Lisgráfica 0 0
Modelo Continente 0 0
Mota-Engil, SGPS 0 50.000
NOVABASE 0 0
Orey Soc. Comercial 5.000
PAP.FERNAN. 33.000 33.000
PARAREDE 0 0
PORTUCEL 12.501 2.303
PT 503.535 436.133
PTM 40.980 275.583
Reditus 0 0
SAG 0 78.812
Salvador Caetano 4.957 0
Semapa 57.100 177.102
Soares da Costa 0 14.919
Somague 0
Sonae Com, SGPS 9.784 5.976

TÍTULOS Honorários O.Serv. de garantia fiabilidade-2003 Honorários  O.Serv. de garantia fiabilidade-2004
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Anexo A11-Base de Dados–Out.Serv.Gar. Fiabilidade. 2003/2004 (cont.) 
 
 
 

Sonae Indústria 0 0
Sonae, SGPS 11.994 66.906
Sporting 0 0
SOTAVE 0 0
Sumolis 0 0
Teixeira Duarte 0 0
TERTIR 0 0
V.ALEGRE 4.904 17.500

TÍTULOS Honorários O.Serv. de garantia fiabilidade-2003 Honorários  O.Serv. de garantia fiabilidade-2004
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Anexo A12-Base de Dados–Honorários Consultoria Fiscal 2003/2004 
 

Banif 105.035 232.270
BES 398.140 482.430
BRISA 160.242 167.433
BCP 808.000 582.000
BPI 398.000 557.000
Celulose do Caima 15.439
CIMPOR 201.955 174.552
Cin 32.090 36.130
CIRES 0 0
COFACO 0
Cofina 159.155 191.362
Conduril 0
COPAM 0 0
COMPTA 0 0
Corticeira Amorim 0 1.000
EDP 0 804.606
Efacec 0 28.575
Estoril Sol 0 0
FCP SAD 0
FINIBANCO 0 0
FISIPE 0 23.925
Grão Pará 0 0
Gestcartão 0 5.155
Grupo Media Capital 298.413
IBERSOL 21.691 11.860
Impresa 67.780 66.868
INAPA 0 0
J.MARTINS 0 0
Litho Formas Portuguesas 0 0
Lisgráfica 0 0
Modelo Continente 28.458 85.169
Mota-Engil, SGPS 0 0
NOVABASE 0 0
Orey Soc. Comercial 0
PAP.FERNAN. 0 0
PARAREDE 5.700 16.050
PORTUCEL 29.764 132.196
PT 818.504 443.141
PTM 245.984 126.123
Reditus 0 0
SAG 106.421 185.079
Salvador Caetano 0 0
Semapa 41.942 168.111
Soares da Costa 30.336 56.825
Somague 115.500
Sonae Com, SGPS 108.919 46.474

TÍTULOS Honorários Consultoria Fiscal-2003 Honorários Consultoria Fiscal-2004
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Anexo A12-Base de Dados–Honorários Consultoria Fiscal 2003/2004 
(cont.) 

 

Sonae Indústria 155.945 144.070
Sonae, SGPS 763.618 455.598
Sporting 0 0
SOTAVE 0 0
Sumolis 0 0
Teixeira Duarte 0 0
TERTIR 0 0
V.ALEGRE 0 1.500

TÍTULOS Honorários Consultoria Fiscal-2003 Honorários Consultoria Fiscal-2004
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Anexo A13-Base de Dados–Out.S. não Rev. Of. Contas 2003/2004 
Banif 0 0
BES 374.720 1.150.410
BRISA 0 0
BCP 1.393.000 1.215.000
BPI 66.000 70.000
Celulose do Caima 0
CIMPOR 37.732 29.432
Cin 100.590 68.360
CIRES 0 0
COFACO 0
Cofina 84.882 92.039
Conduril 0
COPAM 3.475 3.475
COMPTA 0 0
Corticeira Amorim 47.396 2.000
EDP 0 0
Efacec 0 53.340
Estoril Sol 0 0
FCP SAD 0
FINIBANCO 0 0
FISIPE 0 0
Grão Pará 0 0
Gestcartão 16.661 12.887
Grupo Media Capital 0
IBERSOL 6.322 0
Impresa 11.000 19.125
INAPA 0 0
J.MARTINS 19.143 68.522
Litho Formas Portuguesas 0 0
Lisgráfica 0 0
Modelo Continente 169.632 39.675
Mota-Engil, SGPS 0 30.000
NOVABASE 0 85.500
Orey Soc. Comercial 0
PAP.FERNAN. 0 0
PARAREDE 5.504 26.177
PORTUCEL 152.987 134.039
PT 2.445.741 1.789.899
PTM 313.065 130.809
Reditus 0 0
SAG 35.000 0
Salvador Caetano 0 21.548
Semapa 11.624 77.322
Soares da Costa 0 0
Somague 41.580
Sonae Com, SGPS 343.602 442.186

TÍTULOS Honorários Outros Serviços não revisão legal de contas-2003 Honorários  Outros Serviços não revisão legal de contas-2004
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Anexo A13-Base de Dados–Out.S. não Rev. Of. Contas 2003/2004 (cont.) 
 

Sonae Indústria 396.283 270.705
Sonae, SGPS 2.266.866 1.143.774
Sporting 0 2.500
SOTAVE 0 0
Sumolis 0 0
Teixeira Duarte 0 0
TERTIR 0 0
V.ALEGRE 4.904 19.000

TÍTULOS Total Honorários Serviços não auditoria-2003 Total Honorários Serviços não auditoria-2004
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Anexo A14-Base de Dados–Total S. não Auditoria 2003/2004 
 
 

Banif 105.035 393.490
BES 866.540 1.929.720
BRISA 201.088 218.391
BCP 3.539.000 3.258.000
BPI 582.000 774.000
Celulose do Caima 15.439
CIMPOR 1.021.052 272.319
Cin 132.680 104.490
CIRES 0 0
COFACO 0
Cofina 244.037 360.872
Conduril 0
COPAM 3.475 3.475
COMPTA 27.400 27.400
Corticeira Amorim 72.161 35.000
EDP 548.102 1.323.296
Efacec 0 240.792
Estoril Sol 0 0
FCP SAD 12.600
FINIBANCO 0 0
FISIPE 0 23.925
Grão Pará 0 0
Gestcartão 16.661 18.042
Grupo Media Capital 759.015
IBERSOL 28.013 11.860
Impresa 219.280 87.793
INAPA 0 0
J.MARTINS 19.143 68.522
Litho Formas Portuguesas 0 0
Lisgráfica 0 0
Modelo Continente 198.090 124.844
Mota-Engil, SGPS 0 80.000
NOVABASE 0 85.500
Orey Soc. Comercial 5.000
PAP.FERNAN. 33.000 33.000
PARAREDE 11.204 42.227
PORTUCEL 195.252 268.538
PT 3.767.780 2.669.173
PTM 600.029 532.515
Reditus 0 0
SAG 141.421 263.891
Salvador Caetano 4.957 21.548
Semapa 110.666 422.535
Soares da Costa 30.336 71.744
Somague 157.080
Sonae Com, SGPS 462.305 494.636

TÍTULOS Total Honorários Serviços não auditoria-2003 Total Honorários Serviços não auditoria-2004
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Anexo A14-Base de Dados – Total S. não Auditoria 2003/2004 (cont.) 
 
 

Sonae Indústria 396.283 270.705
Sonae, SGPS 2.266.866 1.143.774
Sporting 0 2.500
SOTAVE 0 0
Sumolis 0 0
Teixeira Duarte 0 0
TERTIR 0 0
V.ALEGRE 4.904 19.000

TÍTULOS Total Honorários Serviços não auditoria-2003 Total Honorários Serviços não auditoria-2004
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Anexo A15-Base de Dados – Serviços Prestados 2003/2004 

 
 

Banif Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
BES Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
BRISA Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
BCP Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
BPI Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Celulose do Caima Serviços auditoria/serviços não auditoria
CIMPOR Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Cin Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
CIRES Serviços Auditoria Serviços Auditoria
COFACO Serviços Auditoria
Cofina Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Conduril Serviços Auditoria
COPAM Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
COMPTA Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Corticeira Amorim Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
EDP Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Efacec Serviços Auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Estoril Sol Serviços Auditoria Serviços Auditoria
FCP SAD Serviços auditoria/serviços não auditoria
FINIBANCO Serviços Auditoria Serviços Auditoria
FISIPE Serviços Auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Grão Pará Serviços Auditoria Serviços Auditoria
Gestcartão Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Grupo Media Capital Serviços auditoria/serviços não auditoria
IBERSOL Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Impresa Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
INAPA Serviços Auditoria Serviços Auditoria
J.MARTINS Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Litho Formas Portuguesas Serviços Auditoria Serviços Auditoria
Lisgráfica Serviços Auditoria Serviços Auditoria
Modelo Continente Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Mota-Engil, SGPS Serviços Auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
NOVABASE Serviços Auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Orey Soc. Comercial Serviços auditoria/serviços não auditoria
PAP.FERNAN. Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
PARAREDE Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
PORTUCEL Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
PT Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
PTM Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Reditus Serviços Auditoria Serviços Auditoria
SAG Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Salvador Caetano Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Semapa Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Soares da Costa Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Somague Serviços auditoria/serviços não auditoria
Sonae Com, SGPS Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria

TÍTULOS Serviços prestados 2003 Serviços prestados 2004
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Anexo A15-Base de Dados – Serviços Prestados 2003/2004 (cont.) 
 
 
 

Sonae Indústria Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Sonae, SGPS Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
Sporting Serviços Auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria
SOTAVE Serviços Auditoria Serviços Auditoria
Sumolis Serviços Auditoria Serviços Auditoria
Teixeira Duarte Serviços Auditoria Serviços Auditoria
TERTIR Serviços Auditoria Serviços Auditoria
V.ALEGRE Serviços auditoria/serviços não auditoria Serviços auditoria/serviços não auditoria

TÍTULOS Serviços prestados 2003 Serviços prestados 2004
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