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"Da escola de guerra da vida: o que não me mata, torna-me mais forte." 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 
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RESUMO 

A literatura apresenta uma diversidade de estudos que identificam alguns factores 

determinantes na escolha dos auditores e o papel desempenhado por estes profissionais 

nas empresas. No entanto, existe uma carência de estudos que adoptem uma perspectiva 

holística sobre esta matéria, com base em amostras constituídas por Pequenas e Médias 

Empresas (PME).   

O presente estudo tem como objectivos identificar quais os factores determinantes 

para a escolha do auditor nas PME portuguesas e qual o seu papel. Em Portugal, as 

PME têm um papel de extrema relevância no tecido empresarial, sendo as principais 

criadoras de emprego, grande maioria do volume de negócios e de valor acrescentado 

na economia portuguesa. A investigação incidiu sobre uma amostra constituída por 131 

PME portuguesas, tendo parte dos dados sido recolhidos através de um inquérito. 

Os resultados deste estudo indicam que os factores tidos como mais importantes na 

escolha da empresa de auditoria são o conhecimento da área fiscal, o conhecimento de 

área de contabilidade e o conhecimento em auditoria. Os inquiridos referem também 

que a auditoria contribui para a credibilização da informação económico-financeira 

prestada pelas empresas. Por último, os resultados revelam que a estrutura accionista, a 

dimensão e o facto de a empresa ser ou não familiar influenciam na escolha do tipo de 

auditor.  

Palavras-chave: PME, escolha do auditor, papel do auditor, qualidade de auditoria. 
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ABSTRACT 

The literature presents a variety of studies that identify some key factors in 

auditor’s choice and the role played by these professionals in companies. However, 

there is a lack of studies that adopt a holistic perspective on this matter, based on 

samples of Small and Medium Enterprises (SME). 

This present study aims to identify the factors determining the choice of auditor in 

Portuguese SME and what their role is. In Portugal, SME have extremely important role 

in the business, they are the main job creators and vast majority of turnover and value 

added in the Portuguese economy. The research focused on a sample of 131 SME in 

Portugal, having been part of the data collected through a survey. 

The results of this study reveal that the factors considered more important in the 

choice of audit firm are knowledge of the tax area, the knowledge of the accounting 

area and knowledge in auditing. Respondents also report that auditing contributes to the 

credibility of economic and financial information provided by the companies. Finally, 

the results show that the ownership structure, size, and whether or not the company is 

family business influences the choice of auditor.  

Keywords: Small and Medium Enterprises (SME), auditor choice, auditor role, audit 

quality. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas o papel de auditoria tem-se revelado cada vez mais 

determinante para as empresas e sua envolvente. Não só porque ajuda os shareholders 

na avaliação da empresa, mas principalmente porque ajuda na credibilização da 

informação financeira prestada pela entidade em questão. Segundo Knechel et al. 

(2008), o papel fundamental da auditoria é melhorar a qualidade das demonstrações 

financeiras. Jonhstone et al. (2001) referem que os relatórios de auditoria acrescentam 

valor à informação contabilística organizada pelos gestores das empresas para os 

detentores de capital, devido ao exame independente dos auditores. 

A literatura revela que as auditorias de qualidade reduzem a incidência de 

manipulação de resultados praticada pelos gestores (e.g. Jenkins et al., 2006). Neste 

contexto, a auditoria é um instrumento que contribui para a atenuação dos conflitos de 

agência entre os gestores e os investidores da empresa (Jensen e Meckling, 1976; Watts 

e Zimmerman, 1983). A intervenção do auditor reduz a assimetria de informação entre 

o principal e o agente (Becker et al., 1998), pois, esta pessoa estranha à empresa analisa 

se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materiais. A procura de 

auditores de qualidade está directamente relacionada com a diminuição dos custos de 

agência (Jensen e Meckling, 1976; Chow, 1982). 

Adicionalmente à credibilização da informação financeira, outros benefícios podem 

ser atribuídos à presença do auditor nas empresas. Wallace (1981) observa que a 

auditoria contribui para a melhoria da eficácia e eficiência operacional, devido à 

avaliação do auditor aos processos internos, a dissuasão de delitos de gestão, aumento 

da vigilância dos limites legais e regulamentares, e permissão de mercado para realizar 

certas actividades. A auditoria promove também uma melhoria do Sistema de Controlo 

Interno (SCI) das empresas (Zhang et al., 2007), ajudando assim a evitar que surjam, 

por parte dos gestores, eventuais tentações de manipulação de resultados no que diz 

respeito à informação prestada aos stakeholders, ou a quem interage com a empresa. 

Para além dos benefícios esperados com a auditoria, alguns estudos têm procurado 

identificar factores que influenciam a escolha do auditor. O estudo da selecção do 
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auditor pode ser desenvolvido sob duas perspectivas: características do auditor e 

características do cliente auditado. Sands e Mcphail (2003) sintetizam as características 

do auditor em oito dimensões: competência, confiança, credibilidade, cortesia, 

acessibilidade, honorários, carteira de serviços e imagem. Por outro lado, a escolha do 

auditor é condicionada por factores relacionados com o cliente auditado, 

nomeadamente, o grau de endividamento (e.g. Karjalainen, 2008), estrutura de 

propriedade (e.g. DeFond, 1992), risco (e.g. DeFond, 1992) e cultura nacional do país 

onde a empresa está inserida (e.g. Hope et al., 2008). 

Neste contexto, o presente estudo tem como objectivos i) identificar os papéis 

desempenhados pelos auditores nas Pequenas e Médias Empresas (PME) portuguesas e 

ii) identificar os determinantes da selecção dos auditores pelas PME portuguesas. O 

tecido empresarial português é caracterizado pela presença esmagadora de PME, 

empresas familiares e empresas que obtêm capital essencialmente através dos 

proprietários e de instituições de crédito. Adicionalmente, a legislação portuguesa 

permite que a fiscalização das demonstrações financeiras das sociedades por quotas e 

sociedades anónimas seja assegurada unicamente pelo auditor. Em Portugal não 

existem estudos sobre os determinantes da escolha dos auditores nas PME. No contexto 

internacional, Knechel et al. (2008) referem que a maioria dos estudos sobre a temática 

incide sobre empresas cotadas, sendo por isso, escassos os estudos que focalizam o 

tema nas empresas de menor dimensão. 

Seguidamente a esta introdução, o estudo encontra-se estruturado em quatro 

capítulos adicionais. No capítulo dois é efectuado um resumo do enquadramento legal 

relacionado com a actuação dos auditores nas sociedades comerciais. Adicionalmente, 

apresentamos uma síntese dos estudos que analisam a importância e a qualidade de 

auditoria, identificamos os determinantes na escolha dos auditores pelas empresas em 

geral e pelas PME em particular. Este capítulo termina com a apresentação das questões 

de investigação e das hipóteses de investigação. No terceiro capítulo é descrita a 

amostra utilizada no estudo, bem como, apresentado o método de investigação e as 

variáveis utilizadas no mesmo. No quarto capítulo são apresentados os resultados e no 
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quinto capítulo apresenta-se a conclusão, onde serão incluídas as limitações e algumas 

sugestões possíveis para estudos futuros. 
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CAPÍTULO II - REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Enquadramento Legal 

O n.º 4 do artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) estabelece a 

obrigatoriedade das sociedades anónimas terem as suas contas auditadas por um 

Revisor Oficial de Contas (ROC). O n.º 2 do artigo 262.º do CSC estabelece a 

obrigatoriedade das sociedades por quotas terem contas auditadas caso ultrapassem, 

durante dois anos consecutivos, dois dos seguintes três limites: i) total de balanço de 1,5 

milhões de euros; ii) total de rendimentos de 3 milhões de euros; e iii) número de 

trabalhadores superior a 50. Neste contexto, podem existir dois tipos de PME com as 

contas auditadas. As empresas que são obrigadas pelo CSC e as que por livre vontade 

decidem ter as suas contas auditadas.  

O exercício das funções de auditoria financeira é uma competência exclusiva do 

ROC (artigo 40.º do Decreto-lei n.º 487/99, de 16 de Novembro, republicado pelo 

Decreto-lei n.º 224/2008, de 20 de Novembro – Estatuto da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas (EOROC). A nomeação dos auditores para a revisão legal das contas 

nas empresas é uma competência dos sócios/accionistas através de Assembleia-geral 

(artigo 50.º EOROC, artigo 262.º CSC e artigo 446.º CSC). As funções são exercidas 

por um período de quatro anos, renováveis, excepto nas situações que estejam previstas 

no contrato celebrado entre o auditor e o cliente (artigo 54.º EOROC). No caso de 

entidades de interesse público, o período máximo de exercício de funções de auditoria 

pelo sócio responsável pela orientação ou execução directa da revisão legal das contas é 

de sete anos, a contar da sua designação, podendo vir a ser novamente designado depois 

de decorrido um período mínimo de dois anos. (artigo 54.º EOROC). 

Por último, o exercício da profissão está condicionado pelas matérias relacionadas 

com a independência do auditor. Os sistemas de salvaguarda previstos na legislação 

portuguesa estão compreendidos no artigo 3.º do Código de Ética e Deontologia, nos 

artigos 69.º-A, 75.º 77.º a 79.º do EOROC e artigos 414.º e 414.º-A do CSC. 
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2.2 Papel de auditoria como instrumento de corporate governance 

Shleifer e Vishny (1997) definem o governo das sociedades como a forma pela 

qual os fornecedores de capital das empresas asseguram o retorno do seu investimento. 

O governo das sociedades é a relação entre os diversos participantes na determinação 

do caminho e performance das organizações (Monks e Minow, 2001). Deste modo, o 

governo das sociedades pode ser utilizado para ultrapassar os conflitos de agência que 

ocorrem da separação entre a propriedade e a administração. Ao delegar ao gestor o 

poder de decisão, o accionista perde o controlo da empresa, daqui surgem os conflitos 

de agência visto que os interesses da administração nem sempre estão alinhados com os 

interesses dos proprietários. 

Neste contexto, surge a preocupação de criar mecanismos eficientes para garantir 

que o comportamento dos executivos esteja alinhado com o interesse dos accionistas. A 

assimetria de informação requer uma ferramenta capaz de identificar e corrigir possíveis 

incoerências na prestação de contas. A intervenção do auditor reduz a assimetria de 

informação entre o principal e o agente (Becker et al., 1998). 

A International Standard on Auditing (ISA) 200 refere que a finalidade de uma 

auditoria é aumentar o grau de confiança dos utentes destinatários das demonstrações 

financeiras. Para isso, o auditor expressa uma opinião sobre se as demonstrações 

financeiras estão preparadas, em todos os aspectos materiais, de acordo com uma 

estrutura de relato financeiro adequada. O relatório do auditor independente é o 

culminar do processo de auditoria (Arens et al., 2008), e permite evidenciar o seu papel 

como agente de credibilização da informação financeira divulgada pelas empresas.  

A qualidade da informação financeira prestada pelas empresas deverá estar 

associada com o facto das demonstrações financeiras serem auditadas. Alguns estudos 

revelaram que as empresas auditadas por um auditor de qualidade apresentam um 

decréscimo na manipulação dos resultados mensurados através da proxy dos accruals 

discricionários (e.g. Becker et al., 1998; Francis et al., 1999; Krishnan, 2003; Balsam et 

al., 2003; Jenkins et al., 2006). Os estudos de Basu et al. (2001) e Krishnan (2005) 
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mostram que as empresas auditadas por auditores especializados são mais rápidos em 

reconhecer as perdas, e portanto, são mais conservadoras. 

Para além do papel de agente de credibilização da informação financeira, a 

contratação do auditor comporta outros benefícios que ultrapassam, na generalidade dos 

casos, os custos inerentes à sua contratação. Simunic e Stein (1996) referem que o custo 

da dívida pode ser reduzido caso as demonstrações financeiras sejam auditadas. Este 

facto releva a poupança que as empresas auditadas podem atingir por via da redução da 

taxa de juro obtida nos financiamentos junto das instituições financeiras. Esta situação é 

extensível às PME. Segundo Berry et al. (1987), Berry et al. (1993 e Deakins e Hussain 

(1994) é importante para as PME terem as suas contas auditadas para poderem obter 

uma decisão favorável dos bancos para a concessão de crédito. O estudo de Collis et al. 

(2004) revela que 94% dos bancários inquiridos estavam mais dispostos a emprestar 

dinheiro a PME que têm as suas contas auditadas face às empresas que não têm as 

contas auditadas. Hyytinen e Väänänen (2007) constataram que o uso de um auditor 

reduz os custos de financiamento das empresas não cotadas e melhora o seu rating de 

crédito comercial no mercado. Em suma, a literatura evidencia uma influência positiva 

da auditoria na redução do custo ou obtenção de financiamento pelas empresas 

auditadas. 

No entanto, os honorários de auditoria podem constituir um prejuízo para a gestão, 

sobretudo, ao nível das pequenas empresas. Freedman e Goodwin (1993) elaboraram 

um estudo com 126 empresas com um Volume de Negócios (VN) até um milhão de 

libras inglesas e concluíram que para muitos proprietários de microempresas, os 

honorários representam um custo adicional e a auditoria consome tempo que é retirado 

a outras matérias importantes. Assim sendo, os resultados desse estudo sugerem que a 

auditoria comporta pequenos benefícios para as empresas e utentes externos da 

informação financeira.  

Em suma, podemos enunciar que a literatura existente reitera o princípio de que a 

auditoria será, na grande maioria dos casos, benéfica para a gestão pois, reduz os custos 

de financiamento e promove um rápido reconhecimento de possíveis perdas. Por outro 

lado, ajuda na fiscalização das demonstrações financeiras da empresa, reduzindo as 
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assimetrias de informação e melhorando a eficácia e eficiência operacional. Assiste 

ainda na melhoria do SCI, ao mesmo tempo que providencia informação credível e 

independente aos detentores de capital nos possíveis conflitos de interesse entre estes e 

os gestores. Porém, podem existir alguns casos, onde a diferença entre as vantagens e as 

desvantagens de uma auditoria não sejam consideradas compensatórias. 

2.3 Importância da qualidade na auditoria 

A qualidade de auditoria é um assunto amplamente discutido no domínio da 

auditoria. DeAngelo (1981) define qualidade da auditoria como a probabilidade 

conjunta de que o auditor detecte deficiências na informação (competência) e as relate 

no relatório de auditoria (independência). A autora refere igualmente que, as grandes 

empresas de auditoria (Big-4) proporcionam melhor qualidade de auditoria porque têm 

maiores recursos para melhor treinar os seus colaboradores. Na Tabela 1 é apresentada 

uma síntese de alguns estudos que analisaram a qualidade de auditoria. 

A literatura existente sobre esta matéria evidencia diferenças (algumas pouco, 

outras muito expressivas) entre as grandes empresas e as demais empresas de auditoria. 

A conclusão mais comum é que os estudos efectuados diferenciam as grandes empresas 

de auditoria (actuais Big-4) das restantes, relativamente à qualidade de auditoria. As 

razões apontadas para esta conclusão são variadas: melhores recursos para efectuar o 

trabalho de auditoria, maior independência, menor risco legal e por isso, mais confiança 

na tarefa efectuada. Por outro lado, é ainda referido que as grandes empresas de 

auditoria são sucessivamente associadas a um menor custo da dívida, menores taxas de 

litígios e menores accruals discricionários. Ao mesmo tempo, providenciam uma 

melhor monitorização e maior experiência. A monitorização é extremamente importante 

como factor inibidor na manipulação de resultados, pois auxilia na descoberta e 

prevenção da ocorrência de fraudes e erros.  
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Tabela 1 - Estudos sobre a qualidade de auditoria 

Ano Autor País Resultados 

1981 DeAngelo E.U.A. 

As grandes empresas de auditoria (Big-4) proporcionam melhor 

qualidade de auditoria pois têm uma maior base de clientes e são 

mais independentes dos mesmos, têm maiores recursos para 

melhor treinar os seus colaboradores e são mais independentes dos 

mesmos. As Big-4 têm um maior risco de reputação e legal e uma 

maior reputação para proteger. 

1988 Palmrose E.U.A. 
As empresas Big-4 têm menores taxas de litígios face às restantes 

empresas de auditoria. 

1996 
Simunic e 

Stein 
E.U.A. 

As Big-4 proporcionam auditorias de melhor qualidade 

consistentes com a sua reputação. 

2008 
Knechel et 
al. 

Finlândia 

As grandes empresas de auditoria detêm taxas mais altas de acordo 

com os Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites, mais sinais 

informativos de socorro financeiro e menor desvio no preço da 
acção objecto de uma Oferta Pública de Venda. Relativamente a 

estes aspectos, o autor refere que estes atributos foram 

considerados manifestações de qualidade de auditoria. 

1981 
Watts e 

Zimmerman 
E.U.A. 

As grandes empresas de auditoria têm maior capacidade de 

monitorização. As grandes empresas de auditoria prestam serviços 

de auditoria de qualidade superior devido à melhor capacidade de 

monitorização. 

2008 Karjalainen Finlândia 

A escolha de um auditor de alta qualidade está relacionada com o 

aumento da credibilidade das informações financeiras e redução do 

custo de financiamento da dívida para as PME privadas. A escolha 

de uma empresa internacional de auditoria está negativamente 

relacionada com custo estimado de crédito para as PME. 

1992 DeFond E.U.A. 
Em acrescento ao tamanho do auditor, também a experiência do 

mesmo deve ser tida em conta como uma medida de qualidade de 

auditoria. 

1995 Copley et al. E.U.A. 

1996 
Petroni e 
Beasley 

E.U.A. 

2.4 Determinantes da escolha dos auditores 

O estudo dos determinantes da escolha dos auditores pode ser classificado em duas 

perspectivas: características dos auditores e as características dos clientes objecto de 

auditoria.  
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2.4.1 Características dos auditores 

Lynn (1988) identifica várias características dos auditores que são ponderadas 

pelos decisores na escolha do auditor para a empresa. O conhecimento em auditoria, 

fiscalidade, contabilidade e legislação que afecta a actividade da empresa auditada, a 

experiência em serviços de consultoria de gestão, concepção e análise de sistemas 

contabilísticos, a capacidade em estabelecer previsões e desenvolver planeamento de 

longo prazo, a capacidade de manter a confidencialidade de dados e oferecer serviços 

de consultoria em matérias gerais da gestão empresarial, juntamente com a fidelidade 

do auditor às normas que regem a profissão de ROC e o número de processos litigiosos 

que envolveram o auditor são factores apontados pela autora como sendo relevantes 

nesta matéria. Sands e McPhail (2003) citam os seguintes factores, hierarquizados no 

seu estudo por ordem de importância: i) competência técnica, ii) orientação para o 

cliente, iii) qualidade do serviço de auditoria, iv) preço, v) confiança e acessibilidade, 

vi) comunicação efectiva, vii) carteira de serviços, viii) especialização na indústria do 

cliente e ix) proximidade geográfica. 

Os estudos conhecidos apenas verificam de forma fragmentada os factores 

ponderados na escolha do auditor pelas empresas. Por isso, a literatura evidencia uma 

quase ausência de estudos que tenham uma visão mais geral sobre os determinantes da 

escolha dos auditores nas PME e que considere outros países com características 

económicas, legais e culturais próprias. 

2.4.2 Características dos clientes 

A literatura evidencia algumas características das empresas objecto da auditoria 

que estão associadas à escolha do auditor. Na Tabela 2 é apresentada uma síntese de 

alguns estudos sobre os determinantes na escolha dos auditores nas empresas em geral. 
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Tabela 2 - Estudos sobre as características do cliente 

Ano Autor País Resultados 

1992 DeFond E.U.A.  

Refere que as empresas com mais risco, tendem a escolher um auditor 

com maior qualidade para assim reduzirem os custos de agência. O 

grau de endividamento está negativamente associado com a 

probabilidade de ter um auditor Big N.  

2007 Tate  E.U.A. 

O grau de endividamento, problemas financeiros e o tamanho da 

empresa auditada são significantes na decisão de escolher uma grande 
empresa de auditoria ao invés de uma pequena empresa. 

2008 
Hope et 

al. 

37 Países 

diferentes 

As empresas em culturas mais secretas são menos propensas a 

contratar um auditor Big-4. 

Alguns estudos incluem o grau de endividamento como um determinante da 

escolha do auditor. Ainda assim, DeFond (1992) utiliza o grau de endividamento como 

uma medida de conflitos de agência, juntamente com a propriedade dos gestores e os 

acréscimos de curto-prazo. O autor argumenta que a procura por auditorias de alta 

qualidade é uma função crescente de conflitos de agência, pois a auditoria é um meio 

para os reduzir. Neste domínio, Tate (2007) chegou à conclusão, apesar de não ter 

resultados muito consistentes, que o grau de endividamento, os problemas financeiros e 

a dimensão da empresa são significantes na decisão de escolher um auditor Big-4, uma 

vez que, as grandes empresas de auditoria executam trabalhos de melhor qualidade. 

Hope et al. (2008) relatam que as empresas em culturas mais secretas, são menos 

propensas a contratar uma grande empresa de auditoria. Este trabalho revelou existir 

uma relação entre o sigilo e a escolha do auditor, que reduz significativamente com a 

extensão das operações da empresa no exterior, sugerindo que as empresas 

multinacionais são menos afectadas pelas normas culturais do país de origem do que as 

empresas nacionais. Assim, a associação negativa entre a dimensão do segredo de 

cultura nacional e a escolha do auditor é mitigada pelo grau de internacionalização das 

empresas. Empresas em culturas mais secretistas são menos propensas a contratar um 

auditor Big-4. Este estudo contribuiu portanto para a literatura dos determinantes da 

escolha do auditor ao identificar uma nova variável, a cultura, como um determinante 

importante a nível nacional. 
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Em relação às características das PME, a literatura sobre os determinantes na 

escolha dos auditores evidencia outros factores. Assim sendo, consideramos relevante 

perceber quais os determinantes na escolha do auditor neste tipo de empresas, uma vez 

que, apesar de terem alguns aspectos em comum com as demais, estas ainda detêm 

algumas particularidades. Na Tabela 3 são enunciados alguns determinantes na escolha 

dos auditores nas PME. 

Tabela 3 - Estudos sobre os determinantes na escolha dos auditores nas PME 

Ano Autor País Resultados 

2004 
Hay e 

Davis 
E.U.A. 

Encontraram no seu estudo, no mercado das pequenas empresas, 

diferenças ao nível da escolha do auditor baseadas no activo, na 

dívida e nas despesas operacionais.  

2004 
Chaney et 

al. 
E.U.A. A escolha do auditor pode influenciar na resolução dos problemas 

internos de gestão, assiste nos possíveis ganhos de eficiência de 

processos e garantia do cumprimento dos regulamentos complexos. 2005 
Ball e 

Shivakumar 
R.U. 

2008 
Knechel et 

al. 
Finlândia  

A escolha do auditor nas empresas mais pequenas é impulsionada 

mais por questões de complexidade e operações internas. As médias 

empresas escolhem os auditores com base numa necessidade de 

financiamento da dívida. As grandes empresas também são 

influenciadas pelo grau de endividamento mas o factor dominante 

da escolha do auditor é a lista pública de valores mobiliários. 

1988 
Francis e 

Wilson 
E.U.A. A estrutura de accionistas tem um impacto significante na escolha 

dos auditores. 
1992 DeFond E.U.A. 

Hay e Davis (2004) referem que nas pequenas empresas a escolha do auditor está 

relacionada com o balanço, ou seja, com a composição do activo e passivo.  

Uma das particularidades das pequenas empresas está na ténue diferença entre a 

propriedade e a gestão. Segundo Knechel et al. (2008) citando Chaney et al. (2004) e 

Ball e Shivakumar (2005), neste tipo de empresas não cotadas, uma auditoria pode ser 

valiosa por outros motivos, entre eles, a resolução dos problemas internos de gestão, os 

possíveis ganhos de eficiência de processos e garantia do cumprimento dos 

regulamentos complexos. 

Knechel et al. (2008) referem também algumas conclusões de estudos 

anteriormente enunciados, apesar de, o seu estudo estar mais focalizado para as PME. A 
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avaliação efectuada pelos inquiridos poderá estar influenciada pelas características da 

sua empresa e as experiências com o auditor na empresa. De acordo com Knechel et al. 

(2008), o tipo de auditor seleccionado pelas empresas Finlandesas é influenciado nas 

pequenas empresas pela sua complexidade, nas médias empresas pelo seu nível de 

endividamento e nas grandes empresas pelo facto de estas estarem cotadas em bolsa 

e/ou o seu nível de dívida não garantida (unsecureddebt). 

Por outro lado, Francis e Wilson (1988) e DeFond (1992) referem também que a 

estrutura de propriedade tem um impacto significativo no ambiente de contratação e 

escolha do auditor nas empresas com fins lucrativos.  

2.5 Síntese e objectivo do trabalho 

O tecido empresarial europeu e português é constituído essencialmente por PME. 

Segundo o último relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2010, referente 

a Micro, Pequenas e Médias Empresas, em 2008, existiam em Portugal 349.756 PME 

(anexo I). Este indicador revela a importância deste tipo de empresas na economia 

nacional. Deste total, 85,6% são microempresas, o que revela também o papel 

preponderante que estas têm vindo a assumir, reflectindo um tecido empresarial 

constituído maioritariamente por empresas com menos de 10 trabalhadores e um VN 

anual não superior a 2 milhões de euros. O emprego nas sociedades do sector não 

financeiro foi maioritariamente assegurado pelas PME (72,5%), as quais foram ainda 

responsáveis por 57,9% do VN e por 59,8% do Valor Acrescentado Bruto a custo de 

factores. 

Contudo, com raras excepções (e.g. Knechel et al., 2008), o processo de escolha 

dos auditores nas PME não tem sido tema de estudo, bem como o seu papel nestas 

empresas. Tanto quanto é do nosso conhecimento, não existem estudos sobre a temática 

que tenham focalizado o contexto português. Assim, este trabalho apresenta os 

resultados de um estudo descritivo e exploratório, sobre o papel ou papéis 
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desempenhados pelos auditores nas PME portuguesas e os factores que influenciam a 

sua escolha. Neste contexto, definimos as seguintes Questões de Investigação:  

RQ1: Quais são as características dos auditores consideradas relevantes pelos decisores 

das PME portuguesas? 

RQ2: Quais são as expectativas atribuídos à auditoria nas PME portuguesas? 

 

Na segunda parte do trabalho, desenvolvemos uma abordagem explicativa em que 

foram analisadas possíveis relações entre a firma de auditoria e os determinantes da 

escolha do auditor. O exercício da profissão de auditoria em Portugal pode ser feito a 

título individual ou através de uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (artigo 

49.º EOROC).  

A classificação do auditor em Big-4 e Não Big-4 é um tema recorrente nos estudos 

empíricos de auditoria. De acordo com Beatty et al. (1989) a escolha de um auditor 

conhecido provoca reacções de mercado favoráveis, pois melhora a credibilidade da 

informação das empresas auditadas. Deste modo, os resultados indicam, que a escolha 

do auditor é valorizada pelo mercado de capitais devido à reputação de quem presta um 

serviço de auditoria de qualidade superior. Segundo os autores, as Big-4 têm procurado 

diferenciar-se dos outros auditores, investindo na sua reputação e são vistas como 

fornecedoras de auditorias de qualidade superior, com base na percepção de 

competência e independência que lhes está associada. As grande empresas de auditoria 

são consideradas competentes devido aos seus elevados gastos com instalações de 

formação de auditoria e programas, bem como, da sua independência, em virtude do seu 

tamanho e grande carteira de clientes. 

Assim, neste trabalho definimos as seguintes hipóteses de investigação: 

H1: As empresas auditadas pelas Big-4 atribuem maior relevância ao papel 

desempenhado pelos auditores face às empresas que são auditadas pelas Não Big-

4. 
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H2: A importância atribuída às características dos auditores está relacionada com o 

tipo de auditor contratado pela PME. 

 

Adicionalmente, a literatura sugere que a escolha do tipo de auditor está 

relacionada com características do cliente auditado. Hay e Davis (2004) referem que no 

mercado das pequenas empresas, existem diferenças ao nível da escolha do auditor 

baseadas no activo, na dívida e nas despesas operacionais. Por outro lado, as grandes 

empresas de auditoria estão associadas a um menor custo da dívida para os seus clientes 

(Mansi et al., 2004; Pittman e Fortin, 2004). As médias empresas escolhem os auditores 

com base na necessidade de financiamento (Knechel et al., 2008). Assim, definimos 

uma terceira hipótese: 

H3: A escolha do tipo de auditor está associada à estrutura de capital da empresa 

auditada.  

 

Lynn (1988) refere que existe uma relação positiva entre a dimensão do cliente e 

da empresa de auditoria. Assim, definimos uma quarta hipótese: 

H4: A escolha do tipo de auditor está associada à dimensão da empresa auditada. 

 

Por último, Francis e Wilson (1988) e DeFond (1992) mencionam que a estrutura 

de accionistas tem um impacto significante na escolha dos auditores. As empresas com 

mais risco tendem a escolher um auditor de maior qualidade para assim reduzirem os 

custos de agência. Desta forma, definimos as seguintes hipóteses. 

H5: A escolha do tipo de auditor está relacionada com o facto de os gestores serem 

accionistas.  

H6: A escolha do tipo de auditor está relacionada com o tipo de estrutura 

accionista (empresa familiar vs não familiar).  
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CAPÍTULO III - DADOS E ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO 

3.1 Amostra e recolha de dados 

O presente estudo incidiu sobre as PME portuguesas que tiveram as suas 

demonstrações financeiras auditadas com referência ao exercício de 2009. A população 

alvo deste estudo é constituída por 2.178 empresas em resultado da aplicação dos 

seguintes critérios: 

 Disponibilidade integral de dados referentes à empresa auditada na Amadeus. 

 Dimensão da empresa auditada: entre 10 e 250 trabalhadores e VN anual 

inferior a 50 milhões de euros ou um balanço total anual inferior a 43 milhões 

de euros. Este critério foi baseado na definição de PME estabelecido na 

Recomendação 2003/361/CE da Comissão Europeia, de 6 de Maio de 2003. 

 Empresas pertencentes aos CAE 01 a 63 e 68. Não foram consideradas 

empresas do sector financeiro, bem como, as Sociedades Gestoras de 

Participações Sociais. 

Tendo em consideração os objectivos deste estudo, uma parte dos dados foram 

recolhidos através de um inquérito por questionário electrónico dirigido ao responsável 

pelo pelouro financeiro das PME portuguesas. Dos questionários enviados foram 

obtidas 247 respostas completas, o que representa uma taxa de resposta de 11,3%. Em 

algumas das respostas, os inquiridos reportavam que a selecção do auditor não era uma 

tarefa do Conselho de Administração ou da Gerência. Por esse facto, a amostra final é 

composta por 131 respostas. 

Os dados utilizados nesta análise foram obtidos através de inquérito por 

questionário e da informação disponibilizada na Amadeus. O questionário era composto 

por duas secções. A primeira secção englobava as questões relacionadas com a 

identificação dos determinantes da escolha dos auditores nas PME e o papel 

desempenhado por esses profissionais. A segunda parte englobava várias questões com 

o intuito de caracterizar a amostra e o inquirido. Os resultados mostram que: 
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 67,2% dos inquiridos trabalha com os auditores há mais de nove anos, 24,4% 

trabalha com os auditores entre cinco a oito anos e apenas 8,4% trabalha com 

auditores há quatro anos ou menos. 

 Em relação à rotação dos auditores, 47,3% das empresas revela que trabalha 

com o actual auditor há mais de nove anos, 26,7% entre cinco e oito anos e 

26% há quatro anos ou menos. 

 Foi ainda questionado quem recebe uma cópia das demonstrações financeiras. 

Neste caso, as hipóteses mais apontadas foram os accionistas e sócios que não 

fazem parte da administração/gerência da empresa (42,2%) e os bancos e outras 

instituições financeiras (39,3%). 

3.2 Modelo Empírico 

O presente estudo visa identificar os papéis desempenhados pelos auditores nas 

PME e reconhecer os determinantes da selecção dos auditores pelas PME portuguesas. 

Assim, utilizámos o seguinte modelo empírico para analisar cada uma das hipóteses de 

investigação: 

 

AUDITORi = α + β1Xij + β2Xik + β3ADMACIONISTA + β4DIMENSAO + 

β5FAMILIAR + β6ENDIV 

 

i = empresa auditada 

j = determinante na escolha do auditor 

k = papéis da auditoria 

AUDITOR = Tipo de auditor (Big-4 ou Não Big-4) 
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ADMACIONISTA = Empresa auditada tem indivíduos que são simultaneamente 

accionistas (sócios) e administradores (gerentes) 

DIMENSAO = Dimensão da empresa auditada (número de trabalhadores) 

ENDIV = Grau de endividamento (calculado através do rácio debt to equity) 

FAMILIAR = Empresa auditada é considerada ou não familiar 

3.2.1 Variável Dependente 

A reflexão sobre a qualidade de auditoria percebida pelos responsáveis pelo pelouro 

financeiro da empresa, foi outra das substâncias que tentámos perceber, nomeadamente, 

se existe a ideia de que as grandes empresas de auditoria (Big-4) proporcionam melhor 

qualidade de auditoria como a extensa literatura anteriormente referida assim sugere e 

se a importância atribuída à auditoria varia consoante o tipo de auditor adoptado. 

Neste seguimento definimos AUDITOR como uma variável dicotómica igual a 0 

caso o auditor da sociedade seja no momento uma empresa Big-4 e igual a 1 caso 

contrário. 

3.2.2 Variáveis Independentes 

Este estudo procura concepções para as duas questões de investigação e para as seis 

hipóteses subjacentes à escolha do auditor nas PME. Para isso, executámos uma 

pesquisa com base na contingência para identificar os factores contextuais que 

fundamentam o nosso estudo. 

No que concerne aos determinantes da escolha dos auditores nas PME portuguesas 

foram considerados trinta e oito factores reportados nos estudos de Lynn (1988) e de 

Sands e Mcpahil (2003). No questionário era solicitado que o inquirido avaliasse a 

influência dos factores na escolha do auditor, tendo como referência uma escala de 



18 

 

Likert compreendida entre 1 (sem importância) e 5 (muito importante). Os papéis 

desempenhados pelo auditor nas PME foram identificados através de uma questão em 

que o inquirido atribuía o seu grau de concordância a dez opções, com base numa escala 

de Likert compreendida entre 1 (total desacordo) e 5 (concordância plena). À posteriori, 

a utilização da análise factorial exploratória permitiu identificar um conjunto de factores 

que foram utilizados para testar as hipóteses de investigação. 

Segundo Kwon (1996) citando o estudo de Dopuch e Simunic (1980), as grandes 

empresas de auditoria são fornecedores dominantes de serviços de auditoria a empresas 

de grande dimensão, mas a quota de mercado agregada destas empresas, diminui 

significativamente à medida que diminui o tamanho dos seus clientes. Estes resultados 

anexam por isso a escolha de grandes empresas de auditoria à dimensão das empresas 

auditadas. Foi assim definida a variável do número de trabalhadores (DIMENSAO). 

Também Chang et al. (2009) referem na sua pesquisa que a diferença de assimetria 

de informação associada a uma auditoria de maior qualidade afecta as escolhas de 

financiamento das empresas. Seguindo a literatura anterior, que sugere que a qualidade 

da auditoria é maior para as empresas auditadas pelas grandes empresas de auditoria, o 

autor argumenta que a presença de um auditor Big-6 diminui o grau de assimetria de 

informação enfrentado pelos outsiders. Na sua pesquisa Chang et al. (2009) citam duas 

conclusões que achamos importantes. Primeiro, referem que as empresas com auditores 

Big-6 têm menos dívida na sua estrutura de capital, são menos propensas à 

probabilidade de emissão de dívida e estão a financiar uma parcela menor do seu deficit 

com a dívida. Quando repartida a amostra em três subgrupos com base no tamanho, os 

resultados acima são geralmente mais importantes para os grupos de menor dimensão, 

onde as fontes de informação que não as demonstrações financeiras auditadas são mais 

limitadas. Em segundo lugar, os autores mostraram que as empresas com melhores 

auditores dependem menos das condições de mercado favoráveis para as suas decisões 

de emissão de capital. Foi assim definida a variável representativa do grau de 

endividamento (ENDIV). 

Para efeito do teste das hipóteses, as variáveis DIMENSAO E ENDIV foram 

estandardizadas, ZDIMENSAO e ZENDIV. 
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Posteriormente, o facto de os gestores/administração serem sócios/accionistas 

(ADMACIONISTA) e o facto de a empresa ser ou não familiar (FAMILIAR) formaram 

as restantes variáveis de controlo. Estas variáveis são ambas dicotómicas que assumem 

o valor 0 caso a resposta seja afirmativa e o valor 1 caso contrário. De acordo com a 

Comissão Europeia, uma empresa é familiar se a maioria dos direitos (directos e 

indirectos) de tomada de decisão são detidos pelo fundador da empresa ou pela pessoa 

que adquiriu o capital da empresa ou na posse do seu cônjuge, pais, filhos ou herdeiros 

directos e pelo menos um elemento da família está formalmente envolvido na gestão da 

empresa
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   

1
Fonte: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/family-business/ 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 Análise descritiva e exploratória 

Nas Tabelas 4, 5 e 6 é apresentada a estatística descritiva das variáveis utilizadas 

para o estudo das questões de investigação e hipóteses de investigação enunciadas no 

capítulo dois. 

Os resultados mostram que o conhecimento da área fiscal, o conhecimento em 

auditoria, o conhecimento da área de contabilidade e a qualidade da auditoria 

desenvolvida pelo auditor são os principais determinantes na escolha do auditor. No 

lado oposto, a recomendação dada pelos advogados da empresa, a recomendação dada 

por analistas financeiros e as relações pessoais entre membros da 

administração/gerência da empresa e membros da firma de auditoria (revisor oficial de 

contas e/ou restante staff) são factores com menor grau de influência na escolha do 

auditor. Dos trinta e oito factores identificados considerados no estudo, os resultados 

indicam que dezassete foram considerados como importantes (média superior a 4). 

Neste contexto, os resultados sugerem que a escolha do auditor é um processo 

complexo que envolve a ponderação de um leque alargado de variáveis, desde os 

tradicionais honorários até à variável do controlo interno de qualidade do auditor. 

No que concerne aos papéis atribuídos à auditoria, os resultados indicam a 

relevância da auditoria para a credibilização da informação económico-financeira 

prestada pelas empresas e redução das assimetrias de informação económico-financeira 

que existe entre a administração/gerência e os utilizadores externos das demonstrações 

financeiras (e.g. accionistas/sócios, bancos, etc.). A escolha de um auditor de prestígio 

promove a diminuição dos custos de financiamento junto das instituições financeiras e o 

próximo auditor a ser contratado será uma das grandes firmas de auditoria 

internacionais assumiram as características menos preponderantes em relação à segunda 

questão de investigação. 

Aos inquiridos foi também perguntado se continuariam a ter as suas contas 

auditadas se não fosse obrigatório e se não, qual a razão. Neste caso, a grande maioria 
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dos questionados (86%) refere que continuaria a ter as contas auditadas, porém as 

questões apontadas para as respostas contrárias apontam para a relação negativa entre 

os honorários dos auditores face aos benefícios da auditoria. 

Por último, a amostra em estudo é caracterizada por PME’s que empregam em 

média 109 trabalhadores e um rácio debt to equity de 4,7 (empresas com elevado grau 

de endividamento). Por outro lado, aproximadamente 50% das empresas são 

classificadas como empresas familiares, em 45% das situações os administradores 

(gerentes) são accionistas (sócios) da empresa e em 58% das observações o auditor é 

uma Não Big-4.  
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Tabela 4 - Estatística descritiva (a) 

  

  

RQ Mean Median Mode 
Std. 

Deviation 

AUDITOR 
 

0,58 1,00 1 0,495 

ADMACIONSTA 
 

0,4504 ,0000 ,00 ,49944 

FAMILIAR 
 

0,5038 1,0000 1,00 ,50190 

DIMENSAO 
 

108,80 85,00 89 80,258 

ENDIV 
 

4,7282 1,8600 1,42 14,69898 

Conhecimento da área fiscal 1 4,76 5,00 5 0,466 

Conhecimento em auditoria 1 4,73 5,00 5 0,497 

Conhecimento da área da contabilidade 1 4,73 5,00 5 0,512 

Qualidade da auditoria desenvolvida pelo auditor 1 4,69 5,00 5 0,633 

Fidelidade do auditor às normas que regem a profissão de Revisor Oficial de contas 1 4,60 5,00 5 0,687 

Capacidade de manter a confidencialidade de dados  1 4,60 5,00 5 0,730 

Cumprimento do trabalho dentro dos honorários acordados no início 1 4,51 5,00 5 0,727 

Cumprimento do trabalho dentro do prazo acordado 1 4,47 5,00 5 0,737 

Honorários propostos pelo auditor 1 4,27 4,00 5 0,795 

Experiência dos colaboradores da empresa de auditoria 1 4,27 4,00 4 0,680 

Conhecimento da legislação que afecta a actividade da empresa 1 4,23 4,00 4 0,750 

Capacidade de aconselhamento em assuntos de contabilidade 1 4,21 4,00 4 0,791 

Prestígio do auditor na comunidade empresarial 1 4,20 4,00 4 0,738 

Conhecimento técnico dos colaboradores da empresa de auditoria 1 4,19 4,00 4 0,692 

Experiência anterior de trabalhos acordados entre a empresa e o auditor  1 4,17 4,00 4 0,766 

Procedimentos de controlo qualidade praticados pelo auditor nos serviços prestados 1 4,16 4,00 4 0,867 

Processos litigiosos que envolveram o auditor 1 4,05 4,00 4 0,906 

Experiência em serviços de consultoria de gestão 1 3,97 4,00 4 0,902 

Experiência na concepção e análise de sistemas de contabilísticos  1 3,89 4,00 4 0,994 
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Tabela 5 - Estatística descritiva (b) 

 

  

RQ Mean Median Mode 
Std. 

Deviation 

Qualidade da proposta formal por escrito dos serviços a prestar pelo auditor 1 3,89 4,00 4 0,767 

Resultados das inspecções de controlo de qualidade desenvolvidas pela OROC aos serviços prestados e à organização do 

auditor 
1 3,82 4,00 4 1,011 

Vontade manifestada pelo auditor em prestar serviços à empresa 1 3,69 4,00 4 0,833 

Recomendação dada por elementos da administração/gerência da empresa 1 3,68 4,00 4 0,835 

Capacidade em estabelecer previsões e desenvolver planeamento de longo-prazo 1 3,57 4,00 4 0,842 

Recomendação dada por clientes do auditor  1 3,54 4,00 4 1,069 

Qualidade da apresentação oral da proposta dos serviços a prestar pelo auditor 1 3,53 4,00 4 0,716 

Dimensão da empresa de auditoria 1 3,50 4,00 4 1,062 

Capacidade de oferecer serviços de consultoria em matérias gerais da gestão empresarial (e.g. avaliações de empresas, estudo de 

mercado, etc.) 
1 3,36 3,00 4 1,103 

Proximidade geográfica dos escritórios do auditor face aos escritórios da empresa 1 3,36 4,00 4 1,130 

Meios utilizados de aproximação à empresa  1 3,34 3,00 3 0,847 

Experiência em avaliar sistemas de processamento electrónico de dados  1 3,32 3,00 3 0,947 

Recomendação dada por membros não executivos do conselho de administração 1 3,29 3,00 3 0,949 

Auditor presta serviços a outras empresas do mesmo negócio ou indústria 1 3,27 3,00 4 1,115 

Recomendação dada pelos bancos e outras instituições financeiras 1 3,24 3,00 3 1,051 

Localização geográfica e o número de escritórios do auditor 1 3,18 3,00 4 1,094 

Relações pessoais entre membros da administração/gerência da empresa e membros da firma de auditoria (revisor oficial de 

contas e/ou restante staff)  
1 3,05 3,00 3 1,221 

Recomendação dada por analistas financeiros 1 3,02 3,00 3 1,056 

Recomendação dada pelos advogados da empresa 1 2,84 3,00 3 1,129 
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Tabela 6 - Estatística descritiva (c) 

 
RQ Mean Median Mode 

Std. 

Deviation 

A auditoria contribui para a credibilização da informação económico-financeira prestada pelas empresas 2 4,66 5,00 5 0,549 

A auditoria reduz as assimetrias de informação económico-financeira que existe entre a administração/gerência e os utilizadores 

externos das demonstrações financeiras (e.g. accionistas/sócios, bancos, etc.) 
2 4,31 4,00 5 0,711 

A auditoria é um instrumento que detecta deficiências no sistema de controlo interno da empresa e consequentemente, o auditor 

sugere recomendações para a sua melhoria 
2 4,25 4,00 4 0,660 

A escolha de um auditor de prestígio motiva reacções favoráveis nos utilizadores das demonstrações financeiras 2 4,12 4,00 5 0,886 

A auditoria contribui para que a empresa não infrinja o quadro legal a que está obrigada 2 4,05 4,00 4 0,793 

A auditoria é um instrumento que protege a empresa de fraudes 2 3,98 4,00 4 0,890 

Os auditores influenciam positivamente os julgamentos e procedimentos desenvolvidos no relato financeiro pela 

administração/gerência da empresa 
2 3,93 4,00 4 0,725 

As grandes firmas de auditoria internacionais (Deloitte. Ernst &Young, KPMG, PWC) proporcionam trabalhos de melhor 

qualidade 
2 3,60 4,00 3 0,990 

A escolha de um auditor de prestígio promove a diminuição dos custos de financiamento junto das instituições financeiras 2 3,48 3,00 3 1,153 

Próximo auditor a ser contratado será uma das grandes firmas de auditoria internacionais  2 3,27 3,00 3 1,239 
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Devido ao elevado número de variáveis presentes no questionário surgiu a 

necessidade de reduzir a sua dimensão. Desta forma, foi testada a fiabilidade do 

modelo, sendo que para os dez factores da primeira questão de investigação, o alpha de 

Cronbach é de 0.816 (referências do auditor), 0.733 (diversidade de serviços), 0.727 

(angariação de clientes), 0.758 (proximidade com o cliente), 0.760 (competência do 

auditor), 0.818 (observância do compromisso), 0.816 (qualidade do staff), 0.702 

(qualidade de auditoria), 0.702 (legalidade), 0.784 (honorários e tipo de auditor) e para 

os dois factores da questão de investigação dois é de 0.786 (efeitos genéricos do 

auditor) e 0.813 (efeitos da firma de auditoria. Este indicador serve para avaliar a 

fiabilidade do modelo através da consistência interna da análise e por aqui podemos 

aferir que segundo Nunnally (1978) o modelo tem uma fiabilidade apropriada (α ≥ 0,7). 

Seguidamente, foi executada uma redução de dimensão através de uma análise 

factorial exploratória. Através da primeira análise factorial verificou-se que o 

coeficiente/peso (loading) de algumas variáveis da RQ 1 era baixo afectando o valor 

dos scores. Assim, eliminámos as variáveis que tinham um loading inferior a 0,4, com o 

objectivo de reforçar a variância do modelo estatístico. Foram retirados sete itens e 

executada nova análise factorial com trinta e um itens. 

Continuamente usou-se o método designado por Componentes Principais (método 

de extracção) e o método Varimax (método de rotação). O Kaiser-Meyr-Olkin (KMO) é 

uma estatística que varia entre zero e um, e compara as correlações de ordem zero com 

as correlações parciais observadas entre as variáveis (Pestana e Gageiro, 2008). De 

acordo com a Tabela 7, o KMO é 0,727e 0,785 o que revela uma correlação média entre 

as variáveis (Pestana e Gageiro, 2008). O teste de esfericidade de Bartlett tem associado 

um nível de significância de 0,000 o que leva à rejeição da hipótese da matriz das 

correlações na população ser a identidade, para qualquer p, o que significa que existe 

correlação entre algumas variáveis em ambas as análises. 
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Tabela 7 - KMO e Teste Bartlett 

KMO and Bartlett's Test (RQ1) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,727 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1967,511 

Df 496 

Sig. ,000 

KMO and Bartlett's Test (RQ 2) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,785 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 471,640 

Df 45 

Sig. ,000 

A Tabela 8 exprime para a RQ 1 a variância explicada (71,1 %) pelos dez factores 

resultantes. O número de factores a reter obtém-se através da Tabela 8. A proporção da 

variância explicada pelo primeiro factor é de 23,6%, pelo segundo 9,3% e assim 

sucessivamente. No que diz respeito à RQ 2, a variância explicada pelos dois factores é 

de 56,4%, sendo que a variância explicada pelo primeiro factor é de 40,7% e de 15,7% 

pelo segundo factor. 

Tabela 8 - Variância Total Explicada 

RQ1 

 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 7,542 23,570 23,570 

2 2,984 9,325 32,895 

3 2,724 8,514 41,409 

4 1,763 5,509 46,918 

5 1,592 4,976 51,894 

6 1,467 4,584 56,478 

7 1,304 4,075 60,553 

8 1,189 3,715 64,268 

9 1,112 3,476 67,743 

10 1,069 3,340 71,083 

RQ 2 

1 4,067 40,669 40,669 

2 1,574 15,741 56,410 
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A matriz das componentes após a rotação revela o significado dos factores. Neste 

caso a matriz torna-se útil pois existem variáveis com pesos elevados em mais do que 

uma componente. As variáveis importantes para manter na análise factorial são as que 

têm maiores correlações lineares entre si. As Tabelas 9,10 e 11 mostram os coeficientes 

de correlação entre as variáveis e os factores depois da rotação, assim, podemos 

assimilar claramente quais as variáveis que são representadas por cada um dos factores.  

Através desta tabelas podemos também verificar que quase todas as variáveis têm 

uma relação boa com os factores retidos, conforme os valores da coluna extraction das 

comunalidades (Pestana e Gageiro, 2008). Para cada um dos factores foi atribuído uma 

denominação tendo em consideração as variáveis agrupadas. 
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Tabela 9 - Matrizes dos factores RQ1 (a) 

RQ1 Communalities 

 
Loading Initial Extraction 

REFERÊNCIAS DO AUDITOR 
 

 
 

Auditor presta serviços a outras empresas do mesmo negócio ou indústria 0,531 1,000 0,553 

Recomendação dada pelos bancos e outras instituições financeiras 0,785 1,000 0,708 

Recomendação dada pelos advogados da empresa 0,803 1,000 0,804 

Recomendação dada por analistas financeiros 0,801 1,000 0,777 

DIVERSIDADE DE SERVIÇOS 
 

 
 

Capacidade de oferecer serviços de consultoria em matérias gerais da gestão empresarial (e.g. avaliações de empresas, estudo de mercado, etc.) 0,790 1,000 0,778 

Experiência em avaliar sistemas de processamento electrónico de dados 0,798 1,000 0,785 

Experiência em serviços de consultoria de gestão 0,521 1,000 0,629 

ANGARIAÇÃO DE CLIENTES 
 

 
 

Qualidade da proposta formal por escrito dos serviços a prestar pelo auditor 0,735 1,000 0,746 

Qualidade da apresentação oral da proposta dos serviços a prestar pelo auditor 0,712 1,000 0,719 

Vontade manifestada pelo auditor em prestar serviços à empresa 0,708 1,000 0,677 

PROXIMIDADE COM O CLIENTE 
 

 
 

Proximidade geográfica dos escritórios do auditor face aos escritórios da empresa 0,874 1,000 0,821 

Localização geográfica e o número de escritórios do auditor 0,804 1,000 0,865 

Relações pessoais entre membros da administração/gerência da empresa e membros da firma de auditoria (revisor oficial de contas e/ou restante staff)  0,507 1,000 0,653 

COMPETÊNCIA DO AUDITOR 
 

 
 

Conhecimento em auditoria 0,775 1,000 0,730 

Conhecimento da área fiscal 0,875 1,000 0,807 

Conhecimento da área da contabilidade 0,745 1,000 0,674 
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Tabela 10 - Matrizes dos factores RQ1 (b) 

RQ1 Communalities 

 
Loading Initial Extraction 

OBSERVÂNCIA DO COMPROMISSO 
 

 
 

Cumprimento do trabalho dentro do prazo acordado 0,665 1,000 0,624 

Cumprimento do trabalho dentro dos honorários acordados no início 0,603 1,000 0,649 

Capacidade de manter a confidencialidade de dados  0,607 1,000 0,754 

Experiência na concepção e análise de sistemas de contabilísticos  0,438 1,000 0,663 

Capacidade de aconselhamento em assuntos de contabilidade 0,555 1,000 0,610 

QUALIDADE DO STAFF 
 

 
 

Experiência dos colaboradores da empresa de auditoria 0,825 1,000 0,810 

Conhecimento técnico dos colaboradores da empresa de auditoria 0,804 1,000 0,774 

QUALIDADE DE AUDITORIA 
 

 
 

Fidelidade do auditor às normas que regem a profissão de Revisor Oficial de contas 0,788 1,000 0,711 

Qualidade da auditoria desenvolvida pelo auditor 0,785 1,000 0,676 

LEGALIDADE 
 

 
 

Resultados da Resultados das inspecções de controlo de qualidade desenvolvidas pela OROC aos serviços prestados e à organização do auditor 0,767 1,000 0,755 

Conhecimento da legislação que afecta a actividade da empresa 0,583 1,000 0,704 

Capacidade em estabelecer previsões e desenvolver planeamento de longo-prazo 0,713 1,000 0,728 

HONORÁRIOS E TIPO DE AUDITOR 
 

 
 

Honorários propostos pelo auditor 0,741 1,000 0,756 

Prestígio do auditor na comunidade empresarial 0,418 1,000 0,513 

Dimensão da empresa de auditoria 0,686 1,000 0,707 
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Tabela 11 - Matrizes dos factores RQ2 

RQ 2 Communalities 

 
 Loading Initials Extraction 

EFEITOS GENÉRICOS DO AUDITOR 
  

 

A auditoria contribui para a credibilização da informação económico-financeira prestada pelas empresas 0,678 1,000 0,482 

A auditoria reduz as assimetrias de informação económico-financeira que existe entre a administração/gerência e os utilizadores externos das 
demonstrações financeiras (e.g. accionistas/sócios, bancos, etc.) 

0,610 1,000 0,515 

A auditoria é um instrumento que protege a empresa de fraudes 0,631 1,000 0,509 

A auditoria é um instrumento que detecta deficiências no sistema de controlo interno da empresa e consequentemente, o auditor sugere 

recomendações para a sua melhoria 
0,688 1,000 0,473 

A auditoria contribui para que a empresa não infrinja o quadro legal a que está obrigada 0,712 1,000 0,522 

Os auditores influenciam positivamente os julgamentos e procedimentos desenvolvidos no relato financeiro pela administração/gerência da empresa 0,708 1,000 0,514 

EFEITOS DA FIRMA DE AUDITORIA 
  

 

A escolha de um auditor de prestígio motiva reacções favoráveis nos utilizadores das demonstrações financeiras 0,631 1,000 0,497 

A escolha de um auditor de prestígio promove a diminuição dos custos de financiamento junto das instituições financeiras 0,780 1,000 0,653 

As grandes firmas de auditoria internacionais (Deloitte. Ernst &Young, KPMG, PWC) proporcionam trabalhos de melhor qualidade 0,889 1,000 0,811 

Próximo auditor a ser contratado será uma das grandes firmas de auditoria internacionais  0,815 1,000 0,665 
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4.2 Análise multivariada 

No modelo logístico, usam-se os valores de uma série de variáveis independentes 

para explicar o facto de o auditor ser ou não Big-4 (variável dependente). Neste 

seguimento, apesar do número de observações de que dispomos não ser o ideal, este 

tipo de regressão torna-se preferível à regressão linear, uma vez que, a variância de uma 

variável dicotómica (variável dependente em estudo) não é constante, criando casos de 

heterocedasticidade. 

Assim, através de uma regressão logística tentámos perceber a relação das 

variáveis independentes com o facto de a empresa ser auditada por um auditor Big-4 

(variável dependente). Para medir o ajustamento do modelo aos dados devemos 

comparar o -2LL do modelo com as variáveis explicativas com o -2LL do modelo só 

com a constante. 

Através da estimação faseada foram inseridas três variáveis no modelo com um 

grau de confiança de 90%. No primeiro passo foi inserida a variável 

ADMACIONISTA, no segundo a variável DIMENSAO e por fim a variável 

FAMILIAR. 

No primeiro passo o valor do -2LL era de 162,004. Este valor foi sendo reduzido 

ao longo dos passos dois e três (Tabela 9). Estes aumentos na adequação do modelo 

foram estatisticamente significativos. Também o teste de Hosmer e Lemeshow (Tabela 

12) mostra a significância do modelo, no passo três o valor de 0,115 revela que existem 

algumas diferenças entre os valores actuais e os valores esperados. 

Tabela 12 - Medidas estatísticas 

Model Summary Hosmer and Lemeshow Test 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R
2 

Square 

Nagelkerke R
2 

Square 
Chi-square df Sig. 

1 162,004
a
 0,116 0,157 0,000 0  

2 157,602
a
 0,146 0,196 4,844 8 0,774 

3 154,400
a
 0,166 0,224 12,924 8 0,115 
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As duas medidas disponíveis são comparáveis ao R2
 na regressão linear múltipla. 

Os testes Cox & Snell R2
 e o teste Nagelkerke R2

 são baseados na redução do valor -

2LL e apesar de aumentarem indicam relativamente pouco do modelo. 

Tabela 13 - Resultados do modelo de regressão logística 

Variables in the Equation 

  
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I. for 

EXP(B) 

  
Lower Upper 

Step 

1 

ADMACIONSTA -1,474 ,378 15,217 1 ,000 ,229 ,109 ,480 

Constant 1,026 ,267 14,719 1 ,000 2,789 
  

Step 

2 

ADMACIONSTA -1,526 ,388 15,495 1 ,000 ,217 ,102 ,465 

ZDIMENSAO ,410 ,200 4,188 1 ,041 1,507 1,017 2,231 

Constant 1,064 ,274 15,104 1 ,000 2,898 
  

Step 

3 

ADMACIONSTA -1,235 ,419 8,710 1 ,003 ,291 ,128 ,660 

FAMILIAR -,750 ,418 3,218 1 ,073 ,472 ,208 1,072 

ZDIMENSAO ,414 ,203 4,138 1 ,042 1,512 1,015 2,253 

Constant 1,322 ,319 17,140 1 ,000 3,751 
  

Como referido, a regressão logística final inclui três variáveis (ADMACIONISTA, 

FAMILIAR e DIMENSAO) com os coeficientes de -1,235, -0,750 e 0,414 

respectivamente, e a constante de 1,322. Na coluna Exp(B) (odds) observamos que os 

valores acima de 1,0 revelam uma relação positiva e os valores abaixo de 1,0 uma 

relação negativa (Hair et al., 2010). Assim sendo, podemos aferir que só a variável 

DIMENSAO revela uma relação positiva com o facto de o auditor ser uma empresa 

Não Big-4. 

De acordo com a Tabela 14, se as variáveis ADMACIONISTA e FAMILIAR 

aumentarem uma unidade então o odd ratio de a firma de auditoria ser Não Big-4 

diminui 70,92% e 52,76% respectivamente, ou seja, o odds de a empresa de auditoria 

ser Não Big-4 é inferior a 0,7092 vezes no primeiro caso e 0,5276 vezes no segundo 

caso, do que ser Big-4. Contudo, se a variável DIMENSAO aumentar uma unidade 

então o odd ratio de a firma de auditoria ser Não Big-4 aumenta 52,76%, ou seja, o 

odds de a empresa de auditoria ser Não Big-4 é superior a 0,5276 vezes do que ser Big-

4. Por outro lado, sabemos que a probabilidade de a empresa auditada ter um 
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administrador que seja simultaneamente accionista e a firma de auditoria ser Não Big-4 

é de 22,5%. Ao mesmo tempo que a probabilidade de a empresa auditada ser familiar e 

ser auditada por uma empresa de auditoria Não Big-4 é de 32,1%. 

Tabela 14 - Interpretação dos coeficientes logísticos 

 
ADMACIONSTA FAMILIAR ZDIMENSAO 

Logit = β -1,235 -0,750 0,414 

Odds = e^β 0,290792514 0,472366125 1,512473734 

Probabilidade = e^β/(1+e^β) 0,225282151 0,320821103 0,601985889 

odds – 1 -0,709207486 -0,527633875 0,512473734 

A regressão logística requer um elevado número de observações. Assim, de forma 

a confirmar os dados recolhidos através na regressão logística foram executados testes 

não-paramétricos (Tabela 15) que corroboraram as conclusões retiradas da regressão 

anterior, ou seja, apenas as variáveis ADMACIONISTA (0,000), FAMILIAR (0,001) e 

ZDIMENSAO (0,069) são significativas para explicar as hipóteses enunciadas. 

Os resultados obtidos na regressão logística múltipla e os testes não-paramétricos 

permitem-nos concluir pela rejeição de H1, H2 e H3 e pela aceitação de H4, H5 e H6. 

As empresas auditadas pela Big-4 não atribuem maior relevância ao papel 

desempenhado pelos auditores face às empresas que são auditadas por Não Big-4 (H1). 

Por outro lado, as características dos auditores não são apreciadas de forma diferente 

entre as empresas que são auditadas pelas Big-4 e Não Big-4 (H2). E, a estrutura de 

capital não está associada à escolha do tipo de auditor (H3). Contudo, a dimensão da 

empresa (H4), os gestores serem simultaneamente accionistas/sócios (H5) e a empresa 

ser considerada familiar (H6) estão relacionados com o tipo de auditor.     

 

 

 



34 

 

Tabela 15 - Testes não-paramétricos 

Ranks AUDITOR N 
Mean

Rank 

Sum of 

Ranks 

Mann-

Whitne

y U 

Wilcoxon 

W 
Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

FAMILIAR 

0 55 77,06 4238,50 

1482 4408 -3,277 0,001 1 76 57,99 4407,50 

Total 131     

ADMACIONSTA 

0 55 79,37 4365,50 

1355 4281 -3,980 0,000 1 76 56,32 4280,50 

Total 131     

EFEITOS 

GENÉRICOS DO 

AUDITOR 

0 55 63,73 3505,00 

1965 3505 -,583 0,560 1 76 67,64 5141,00 

Total 131     

EFEITOS DA 

FIRMA DE 

AUDITORIA 

0 55 63,42 3488,00 

1948 3488 -,662 0,508 1 76 67,87 5158,00 

Total 131     

DIMENSAO 

0 55 58,92 3240,50 

1701 3241 -1,817 0,069 1 76 71,13 5405,50 

Total 131     

ENDIV 

0 55 65,17 3584,50 

2045 3585 -,212 0,832 1 76 66,60 5061,50 

Total 131     

REFERÊNCIAS DO 

AUDITOR 

0 55 59,93 3296,00 

1756 3296 -1,558 0,119 1 76 70,39 5350,00 

Total 131     

DIVERSIDADE DE 

SERVIÇOS 

0 55 71,78 3948,00 

1772 4698 -1,483 0,138 1 76 61,82 4698,00 

Total 131     

ANGARIAÇÃO DE 

CLIENTES 

0 55 65,24 3588,00 

2048 3588 -,196 0,845 1 76 66,55 5058,00 

Total 131     

PROXIMIDADE 

COM O CLIENTE 

0 55 66,71 3669,00 

2051 4977 -,182 0,856 1 76 65,49 4977,00 

Total 131     

COMPETÊNCIA 

DO AUDITOR 

0 55 69,85 3842,00 

1878 4804 -,989 0,323 1 76 63,21 4804,00 

Total 131     

OBSERVÂNCIA 

DO 

COMPROMISSO 

0 55 63,85 3512,00 

1972 3512 -,550 0,582 1 76 67,55 5134,00 

Total 131     

QUALIDADE DO 

STAFF 

0 55 61,22 3367,00 

1827 3367 -1,227 0,220 1 76 69,46 5279,00 

Total 131     

QUALIDADE DE 

AUDITORIA 

0 55 71,49 3932,00 

1788 4714 -1,408 0,159 1 76 62,03 4714,00 

Total 131     

LEGALIDADE 

0 55 64,25 3534,00 

1994 3534 -,448 0,654 1 76 67,26 5112,00 

Total 131     

HONORÁRIOS E 

TIPO DE AUDITOR 

0 55 64,44 3544,00 

2004 3544 -,401 0,688 1 76 67,13 5102,00 

Total 131     
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CAPÍTULO V - CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E INVESTIGAÇÃO 

FUTURA 

5.1 Principais conclusões 

Os estudos existentes sobre o papel do auditor e os determinantes na sua escolha 

não evidenciam, de forma integrada, quais os factores tidos como importantes nesta 

matéria. Posto isto, torna-se importante identificar globalmente, tendo em consideração 

as características da firma de auditoria e da empresa auditada, os factores elencados 

pelos responsáveis financeiros das PME portuguesas como determinantes na escolha do 

auditor. 

O papel tradicional do auditor como fonte de credibilização de informação adopta 

na actualidade outras particularidades, como podemos perceber através da análise dos 

vários factores existentes no questionário. No presente, a gestão empresarial procura no 

auditor não só uma auditoria de qualidade, mas também uma diversidade de serviços, 

como por exemplo, a poupança na carga fiscal, factor apontado como mais importante 

nas respostas obtidas. O conhecimento em auditoria e da área de contabilidade é 

seguidamente apontado como factor valorizado na escolha do auditor. Os resultados vão 

ao encontro da literatura internacional pois os inquiridos referem ainda ser importante 

na hora da escolha do auditor, a qualidade de auditoria desenvolvida pelo mesmo. 

Relativamente aos papéis atribuídos à auditoria salienta-se que, na opinião dos 

inquiridos, a auditoria contribui para a credibilização da informação prestada pelas 

empresas e reduz as assimetrias de informação económico-financeira que existe entre a 

administração e os utilizadores das demonstrações financeiras, ao mesmo tempo que é 

um instrumento que detecta deficiências no SCI da empresa. A grande maioria (86%) 

dos inquiridos refere que continuaria a ter as suas contas auditadas caso não fosse 

legalmente exigido, o que mostra que o auditor é bem visto pela comunidade 

empresarial das PME. Os restantes inquiridos apontam para a relação negativa entre os 
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honorários dos auditores face aos benefícios da auditoria para, caso pudessem escolher, 

não terem as suas contas auditadas. 

Baseado na regressão logística podemos também aferir que o tipo de auditor (Big-4 

ou Não Big-4) não está relacionado com os factores determinantes na escolha do 

auditor nas PME. Daqui podemos apreender que, se não há diferença nos factores, a 

estratégia de mercado da empresa de auditoria seja Big-4 ou Não Big-4 deveria ser 

idêntica. 

O grau de endividamento das empresas auditadas não revelou ser factor 

determinante na escolha do auditor de prestígio, talvez pelo facto de a grande maioria 

das empresas que fazem parte da amostra estarem relativamente endividadas, ou seja, 

terem uma estrutura de capital alheio superior ao capital próprio. 

A presente investigação contribui para a literatura ao identificar a estrutura de 

propriedade, a estrutura de balanço e a dimensão como factores relevantes na escolha de 

uma empresa Big-4 ao invés de uma empresa Não Big-4. 

Numa perspectiva de fornecedores de um serviço é importante para os auditores 

saberem o que os clientes valorizam. Neste seguimento, achamos que esta análise é 

importante também para os auditores, uma vez que, possibilita a observação, por parte 

das empresas de auditoria, do que procuram e esperam os seus clientes do seu trabalho, 

ajudando assim no ajuste das estratégias de mercado que devem adoptar no futuro.  

5.2 Limitações e investigação futura 

A elaboração do presente trabalho encontrou alguns obstáculos que não pondo em 

causa a sua relevância, condicionaram alguns resultados. 

A principal limitação encontrada prendeu-se com o reduzido número de 

observações derivados da fraca taxa de resposta ao questionário. Este factor 

condicionou a análise estatística. Haverá a considerar que as conclusões obtidas 
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relativamente à esta matéria devem ser interpretadas com alguns cuidados devido à 

dimensão da amostra. 

Os dados recolhidos através da base de dados Amadeus revelaram-se também 

limitados em relação aos anos disponíveis, assim como alguma informação 

contabilística incompleta.  

Para futura investigação poderá ser interessante perceber se a localização da 

empresa auditada influencia a escolha do auditor, tendo em conta os custos 

extraordinários provenientes das consequentes deslocações.  

Seria também interessante executar uma análise similar, identificando eventuais 

conclusões derivadas dos diferentes sectores de actividade.  
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ANEXOS 

Anexo I - Principais indicadores das sociedades não financeiras 

Principais indicadores das sociedades não financeiras, 2008 

Indicador 
PME 

Grandes Total de sociedades 
Micro Pequenas Médias Total 

Sociedades (N.º) 300 228 42 960 6 568 349 756 1 115 350 871 

Peso no total de sociedades (%) 85,6 12,2 1,9 99,7 0,3 100,0 

Tx. var. 07/08 (%) 0,8 -0,5 1,2 0,6 0,7 0,6 

Pessoal ao serviço (N.º) 808 951 785 638 583 904 2 178 493 826 667 3 005 160 

Peso no total de sociedades (%) 26,9 26,1 19,4 72,5 27,5 100,0 

Tx. var. 07/08 (%) 0,3 -0,4 1,0 0,2 6,6 1,9 

Custos com o pessoal (10
3
 euros) 8 567 266 11 932 986 11 177 710 31 677 962 17 649 492 49 327 455 

Peso no total de sociedades (%) 17,4 24,2 22,7 64,2 35,8 100,0 

Tx. var. 07/08 (%) 4,4 4,5 4,4 4,4 7,0 5,3 

Volume de negócios (10
3
 euros) 52 858 521 73 453 427 75 453 437 201 765 385 146 787 250 348 552 634 

Peso no total de sociedades (%) 15,2 21,1 21,6 57,9 42,1 100,0 

Tx. var. 07/08 (%) -0,4 0,5 4,6 1,7 7,5 4,1 

Valor acrescentado bruto ao custo de factores(10
3
 euros) 12 165 782 17 917 969 17 929 588 48 013 339 32 250 963 80 264 301 

Peso no total de sociedades (%) 15,2 22,3 22,3 59,8 40,2 100,0 

Tx. var. 07/08 (%) -0,5 1,5 3,0 1,5 2,9 2,1 

Formação bruta de capital fixo (10
3
 euros) 5 397 598 4 512 676 5 199 891 15 110 165 9 719 026 24 829 192 

Peso no total de sociedades (%) 21,7 18,2 20,9 60,9 39,1 100,0 

Tx. var. 07/08 (%) -0,2 -0,1 -5,6 -2,1 34,8 9,6 

Dimensão média (N.º pessoas) 2,7 18,3 88,9 6,2 741,4 8,6 

Custos com o pessoal per capita (10
3
 euros/pessoa) 10,6 15,2 19,1 14,5 21,4 16,4 

Peso dos custos com o pessoal no VABcf (%) 70,4 66,6 62,3 66,0 54,7 61,5 

Volume de negócios per capita(10
3
euros/pessoa) 65,3 93,5 129,2 92,6 177,6 116,0 

Produtividade aparente do trabalho (10
3
 euros/pessoa) 15,0 22,8 30,7 22,0 39,0 26,7 

Taxa de investimento (%) 44,4 25,2 29,0 31,5 30,1 30,9 

Sociedades por 10 000 habitantes (N.º) 282,5 40,4 6,2 329,1 1,0 330,2 
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