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RESUMO
A evolução temporal da tecnologia no âmbito contábil apresenta-se como um paradigma disruptivo. 
Nessa perspectiva, o objetivo do estudo consiste em mapear o perfil das publicações que tratem de 
blockchain, evidenciando o contexto de gestão de negócios, com foco na área contábil. O blockchain 
compreende uma tecnologia informacional, mais especificamente um banco de dados para a efetuação 
de transações que podem ser compartilhadas com as partes interessadas envolvidas nas operações. A 
partir da plataforma de dados da Scopus, selecionou-se o portfólio para posterior análise, no package 
bibliometrix, no software R. Foram encontrados documentos a partir do ano de 2015, sendo o ápice de 
publicações em 2018. Notou-se uma diversidade significativa entre os países de origem dos pesqui-
sadores, com destaque para China, Estados Unidos e Coreia do Sul, respectivamente. Observaram-se 
um número expressivo de publicações pelos autores asiáticos e maior qualidade (número de citações) 
de procedência americana e/ou europeia. O trabalho de Nakamoto (2008), referenciado como o pre-
cursor, é também o mais citado. Ainda sobre os artigos com maior número de citações, destacam-se 
temas como: “smart contracts”, “ethereum”, “new economy” e “public networks”. Estes se tornam fontes 
de oportunidades no universo contábil, como, por exemplo, o ethereum, mediante transações de valo-
res, e os smart contracts, para facilitar a celebração de contratos entre as partes, assim como meio para 
minimizar possíveis custos de transação. O estudo contribuiu para a percepção de que essa tecnologia 
disruptiva conhecida como blockchain torna-se cada vez mais relevante, principalmente em áreas como 
a Contabilidade, às quais a tecnologia se faz pertinente.

PALAVRAS-CHAVE: Blockchain. Tecnologia disruptiva. Contabilidade.
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1 PRÓLOGO

Mecanismo de recebimento, armaze-
namento, rastreio e validação de informações 
(transações) cujo fio condutor encontra-se re-
presentado por uma evolução da tecnologia 
capaz de impactar os mais variados campos 
do conhecimento: o blockchain. Com o passar 
do tempo, essa ferramenta mostra-se cada vez 
mais promissora, haja vista que profissionais 
e acadêmicos de diferentes áreas de atuação 
estão em busca de apropriar-se desse novo 
aparato tecnológico (FANNING; CENTERS, 
2016; TAPSCOTT; TAPSCOTT, 2017; ZALAN, 
2018).

A origem do blockchain remonta ao 
paper de Nakamoto (2008), surgindo como 
forma de solucionar a intermediação no 
contexto das transações financeiras. Com o 
decorrer do tempo, o blockchain passou a 
contemplar diversas funcionalidades, com-
preendendo o uso em bancos, mercados fi-
nanceiros, serviços envolvendo o governo, 
sistemas de votação (DAI; VASARHELYI, 
2017), áreas da saúde, cultura, ciência, artes 
(SWAN, 2015), teoria da agência e custos de 
transação (MOMO; BEHR, 2018; SHERMIN, 
2017), desenvolvimento sustentável (ADAMS 
et al., 2017), projetos de redução da desigual-
dade social (MANSKI, 2017), rastreamento e 
controle de bens (KIM; LASKOWSKI, 2018), 
dentre tantos outros.

Por ser uma tecnologia recente, tem-
-se a necessidade de que haja mais estudos, 
bem como sua disseminação, haja vista o 
intento de melhoria de métodos e práticas 
atribuídos à ferramenta, referenciada como 
uma das inovações mais relevantes do sé-
culo XXI (SWAN, 2015). Nesse contexto,  
Dabbagh, Sookhak e Safa (2019) realizaram 
um estudo bibliométrico acerca das publica-
ções sobre blockchain, utilizando a base de 

dados da Web of Science – WoS. Para enro-
bustecer os achados sobre o perfil das carac-
terísticas deste assunto, os autores sugeriram 
realizar uma investigação semelhante em ou-
tra base de dados, como a Scopus.

Em face da lacuna evidenciada no pa-
rágrafo anterior, torna-se interessante a se-
guinte questão norteadora para a presente 
pesquisa: quais características das publica-
ções sobre blockchain estão presentes na 
base de dados Scopus? Para tal, tem-se como 
objetivo geral mapear de forma bibliomé-
trica o perfil das publicações que tratem de  
blockchain e que estejam na base de dados 
da Scopus, promovendo comparações com os 
achados de Dabbagh, Sookhak e Safa (2019), 
a fim de identificar as principais característi-
cas sobre o tema.

Ainda como objetivo, porém espe-
cífico, almeja-se evidenciar a literatura de  
blockchain no contexto de gestão de ne-
gócios, com foco na área contábil, com o 
intuito de detectar particularidades e ten-
dências. Essa demanda vai ao encontro do 
estudo de João (2018), o qual realizou uma 
revisão da literatura sobre blockchain com 
foco no potencial de novos negócios. Autores 
como Iansiti e Lakhani (2017) mencionam o  
blockchain como sendo uma tecnologia dis-
ruptiva, a qual ocasionará significativos im-
pactos, em especial na área de negócios.

As pesquisas acerca do blockchain 
encontram-se em exponencial ascensão  
(DABBAGH; SOOKHAK; SAFA, 2019), devi-
do a ser essa uma tecnologia impactante na 
estrutura econômica e social, cada vez mais 
explorada em novas possibilidades, áreas 
e contextos (CROSBY et al., 2016; SWAN, 
2017). Nesse ínterim, o estudo justifica-se 
pela necessidade de exposição da dinâmica 
do perfil de pesquisas no contexto amplo do 
blockchain, dado o baixo grau de maturação e 
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desenvolvimento do tema (FERREIRA; PIN-
TO; SANTOS, 2017), sempre que possível re-
lacionando com o viés contábil. 

O estudo contribui para a ampliação do 
conhecimento da produção científica acerca 
de blockchain, expandindo variáveis de aná-
lise e atualizando as observações evidencia-
das na revisão bibliométrica realizada por 
Dabbagh, Sookhak e Safa (2019). Ademais, 
contribui ainda ao expor tendências e pers-
pectivas do blockchain no contexto contábil, 
considerando a pertinência e a relevância do 
assunto na atualidade (DAI, 2017).

A composição do estudo permeia além 
das premissas iniciais, contendo a proble-
matização proposta, bem como as seções 
seguintes consistem, respectivamente, em: 
revisão da literatura acerca do tema, os pro-
cedimentos metodológicos para a realização 
da investigação, a análise e a discussão dos 
dados obtidos e, por último, a exposição das 
considerações finais.

2 FRAMEWORK TEÓRICO

A presente seção encontra-se atrelada a 
dois momentos. O primeiro, com as discus-
sões acerca do contexto histórico e da per-
tinência atual acerca do blockchain, junta-
mente com a exposição de outras pesquisas 
que realizaram revisões bibliométricas, a fim 
de possibilitar comparações e tracejar novas 
perspectivas. No segundo momento, a dis-
cussão permeia as tendências acerca do as-
sunto, enviesadas em como a Contabilidade 
está e poderá vir a se beneficiar com o adendo 
do blockchain.

2.1 BLOCKCHAIN
A essência do blockchain consiste em 

ser uma tecnologia informacional, mais es-
pecificamente um banco de dados para a 

efetuação de transações que podem ser com-
partilhadas com as partes interessadas envol-
vidas nas operações (CROSBY et al., 2016). 
Além disso, seu surgimento deu-se a partir de 
2008, com o intento de promover novas pro-
posições para o bitcoin (NAKAMOTO, 2008). 

Pode-se exemplificar que o bitcoin 
(moeda digital) é operado por meio da 
tecnologia, sem o intermédio de bancos  
(SHERMIN, 2017). Assim, é possível vincular 
o blockchain a uma tecnologia disruptiva que 
tem como um dos principais aspectos a possi-
bilidade de aplicações específicas, como cer-
tificação de documentos, serviços notariais, 
bem como controle quanto ao acesso a in-
formações sigilosas, etc. Ratifica-se isso pelo 
fato de o blockchain envolver os chamados 
smart contracts (contratos inteligentes), ou 
seja, que são executados de forma automática 
pelo computador (CROSBY et al., 2016). 

Ademais, o desenvolvimento da tecno-
logia blockchain atrela-se a uma democrati-
zação de serviços, seja de cunho financeiro ou 
não, pois possibilita uma expansão integrada 
de informações visando a formas mais coo-
perativas de gestão entre as partes interessa-
das tanto interna como externamente. Nesse 
ínterim, uma das tendências presentes com 
o uso do blockchain permeia a descentraliza-
ção perante diversos bancos de dados dispo-
nibilizados de forma on-line e que, a partir da 
utilização dessa nova tecnologia, permitem 
um único local (banco de dados) para acesso 
dos usuários (MANSKI, 2017).

Dentre as vantagens atribuídas ao  
blockchain, citam-se: i) possibilidade de 
operação contínua do sistema, ou seja, caso 
ocorram falhas em algum ponto do siste-
ma, a ferramenta sustenta a disponibilidade 
dele, em virtude de utilizar-se da rede peer-
-to-peer (existência de várias interações, 
de forma descentralizada, em um mesmo 
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sistema); ii) a documentação encontrar-se, 
em sua maioria, em formato digital; iii) a 
acessibilidade no que tange à visualização 
das transações realizadas pelos participan-
tes, aumentando, assim, a confiabilidade; e 
iv) modificações no uso da ferramenta por 
terceiros tornam-se pouco prováveis, pois, 
caso haja algum tipo de manipulação, esta 
será percebida pelos demais (FANNING; 
CENTERS, 2016). 

Nesse sentido, os interesses que giram 
em torno do blockchain tornam-se cada vez 
mais significativos em virtude das vantagens 
que circundam essa tecnologia (MANSKI, 
2017). Para Swan (2015), as vantagens conti-
das no blockchain ultrapassam aspectos eco-
nômicos e expandem-se para áreas de domí-
nios sociais, políticos e científicos. A autora 
ainda expõe que “o Blockchain pode servir 
como repositório de registros públicos para 
sociedades inteiras, incluindo o registro de 
todos os documentos, eventos, identidades e 
ativos” (SWAN, 2015, p. viii).

A tecnologia blockchain e sua rápida 
expansão em diversas áreas emergem com 
a inserção de mecanismos tecnológicos que 
possibilitam a intercomunicação de diversas 
informações, possibilitando benefícios tanto 
de acesso como de confiabilidade (DABBA-
GH; SOOKHAK; SAFA, 2019). Além disso, 
foi a partir da concatenação dos mecanismos 
computacionais, da criptografia com o auxílio 
da economia, em especial no que tange à teo-
ria dos jogos, que houve o surgimento e o de-
senvolvimento do blockchain (ZALAN, 2018).

2.2 BLOCKCHAIN E CONTABILIDADE
À medida que novas ferramentas tecno-

lógicas são inseridas na área contábil, faz-se 
relevante que sejam principiados os conheci-
mentos acerca destas (DAI, 2017), de prefe-
rência que as informações estejam acompa-

nhadas de ideias as quais tornem os dados 
contábeis ainda mais dinâmicos, precisos e 
confiáveis (WATSON; MISHLER, 2017). No 
que tange à inserção do blockchain na área 
contábil, mesmo este apresentando uma evo-
lução tecnológica para os sistemas informa-
cionais, como, por exemplo, sua capacidade 
de melhoramento em atividades de audito-
ria por meio de recursos que as tornem mais 
precisas, essa tecnologia ainda é um mecanis-
mo pouco explorado pela ciência (DAI; VA-
SARHELYI, 2017).

Assim, uma das primeiras aplicações 
realizadas por meio do blockchain diz respei-
to à sua utilização em transações comerciais 
(MANSKI, 2017). Para Dai (2017), a ferra-
menta representa uma forma disruptiva para 
a Contabilidade em virtude de sua tecnologia 
propiciar um compartilhamento de informa-
ções em um rápido espaço de tempo, além de 
precisão e confiabilidade.

Fanning e Centers (2016), que definem 
o blockchain como um banco de dados dis-
tribuído que mantém uma lista crescente de 
registros de dados protegidos contra adulte-
ração e revisão, até mesmo pelos operadores 
do armazenamento de dados, ele pode ser 
visto como um livro-razão público de todas 
as transações que já foram executadas. Cres-
ce constantemente à medida que blocos com-
pletos são adicionados aos blocos anteriores, 
formando uma corrente. Para Zhu e Zhou 
(2016), o blockchain é uma tecnologia de 
Contabilidade distribuída e descentralizada 
para garantir a segurança, a transparência e 
a integridade dos dados.

Dessa forma, as diferentes arquiteturas 
blockchain podem ser usadas para reunir e 
processar transações em Contabilidade, au-
ditoria, cadeia de suprimentos e outros ti-
pos de informações de transação (O’LEARY, 
2017). Podemos acrescentar registros de ati-
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vos digitais, blockchain como tecnologia de 
ponta para inclusão financeira global, servi-
ços econômicos personalizados e canais de 
pagamento de liquidação de rede, argumen-
tando que os benefícios superam os riscos po-
tenciais no uso de blockchain (SWAN, 2017).

A Contabilidade e a auditoria tornam-se, 
assim, um campo de interesse crescente. Dai e 
Vasarhelyi (2017) apresentam uma discussão 
inicial sobre como o blockchain pode permi-
tir um ecossistema contábil em tempo real, 
verificável e transparente. Além disso, ele tem 
o potencial de transformar as práticas atuais 
de auditoria, resultando em um sistema de ga-
rantia automática mais preciso e oportuno.

Corroborando Dai e Vasarhelyi (2017), 
Kokina, Mancha e Pachamanova (2017) mos-
tram que o blockchain é uma tecnologia de 
Contabilidade distribuída pronta para trans-
formar a prática contábil. Também apre-
sentam uma visão geral das atuais práticas 
relacionadas a essa tecnologia em grandes 
empresas de Contabilidade. Já para Adams et 
al. (2017), o blockchain fornece um espaço de 
aplicação interessante para a inovação em di-
versos domínios, mas ameaça a desinterme-
diação para organizações que fornecem uma 
conta confiável e passível de auditoria sobre 
propriedade e transações.

Mills et al. (2017), por sua vez, creem que 
o blockchain aplicado à Contabilidade tem o 
potencial de fornecer novas formas de transfe-
rir e registrar a propriedade de ativos digitais; 
armazenar informações de forma imutável e 
segura; prover gerenciamento de identidade; 
e facilitar outras operações em evolução por 
meio de redes peer-to-peer, e acesso a uma 
Contabilidade distribuída. No entanto, o en-
tendimento e a aplicação dessa tecnologia pelo 
setor ainda estão engatinhando, e as partes 
interessadas estão adotando diversas aborda-
gens para o seu desenvolvimento.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Condizente com o rigor para existência 
da cientificidade, no que tange aos objetivos, 
a pesquisa se caracteriza como descritiva, pois 
procura descrever os aspectos relacionados às 
características das publicações sobre block-
chain. Referente à abordagem do problema, 
entoa-se o viés quantitativo, no qual, por meio 
de métricas e quantificações, expõem-se os da-
dos sobre o perfil das publicações (MARTINS; 
THEÓPHILO, 2009).

Para a seleção do portfólio de publica-
ções, foi utilizada a base de dados da Scopus, 
definindo-se alguns filtros: (i) o documen-
to deveria conter a palavra “blockchain” no 
título; e (ii) o documento deveria ser artigo 
publicado em revistas ou anais de eventos, 
resenhas ou artigos aceitos para publicação. 
A escolha do tipo de recurso foi influenciada 
por Dabbagh, Sookhak e Safa (2019), os quais 
selecionaram, com exceção do último citado.

Não houve corte transversal no período 
selecionado, ou seja, até a data de coleta, que 
culminou em meados de fevereiro de 2019, os 
dados abrangeram toda a longitude temporal 
possível sobre o tema. Após a execução dos 
critérios de seleção das publicações, foram 
encontrados 1.869 documentos com as devi-
das especificações, de maneira a comporem a 
amostra final. Por ser uma temática recente, 
esse número total abrangeu o período de 2015 
até o momento final da coleta dos dados.

 Para o tratamento desses dados, uti-
lizou-se o software R, mais especificamente 
mediante o package Bibliometrix, desenvol-
vido por dois pesquisadores italianos, Mas-
simo Aria e Corrado Cuccurullo, docentes e 
pesquisadores nas áreas de estatística e eco-
nomia, respectivamente. O package em ques-
tão tem por finalidade auxiliar na realização 
de mapeamentos científicos abrangentes e 
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complexos envolvendo big data, constituin-
do uma ferramenta útil na contemporaneida-
de, na qual o volume de produção científica 
aumenta gradativamente e a ciência encon-
tra-se em constante mudança (ARIA; CUC-
CURULLO, 2017).

4 ANÁLISE DOS DADOS

O portfólio selecionado resultou em 
1.869 documentos, os quais estavam dispos-
tos em 796 locais (congressos, periódicos e 
outros) diferentes. Do número total de re-

cursos, 1.163 (62,22%) são artigos em anais 
de congressos, 582 (31,14%) são artigos pu-
blicados em periódicos, 82 (4,39%) são arti-
gos que foram aceitos para publicação e 42 
(2,25%) são resenhas. 

Com o crescimento dos estudos sobre 
a tecnologia blockchain, em 2015 a produção 
científica foi de 12 artigos – em 2016, foram 
78 artigos, 385 em 2017, 1.271 em 2018 e, em 
2019, 123 até a data da realização da pesqui-
sa. A taxa de crescimento anual corresponde 
a 78,93% entre os anos pesquisados, confor-
me a figura 1, abaixo.

A
rt

ig
os

Anos

2015;12
2016;78

2017;385

2018;1271

201

Figura 1 – Evolução temporal de estudos sobre blockchain

Fonte: dados da pesquisa.



REVISTA DO CRCRS 11        

A
rt

ig
os

Países

Artigos     SCP    MCP

Por meio de análise da figura 1, nota-se a 
evolução da quantidade absoluta de artigos pu-
blicados em congressos e periódicos nos anos 
de estudo. O ápice encontra-se no ano de 2018, 
demonstrando o aumento do interesse de pes-
quisadores pela tecnologia blockchain, que se 
apresenta como uma tecnologia bastante re-
cente. Conforme Adams et al. (2017), a tecnolo-
gia blockchain fornece um espaço de aplicação 
interessante para a inovação em diversos domí-

nios, assim promovendo o interesse de pesqui-
sadores de diferentes áreas.

A internacionalização do blockchain no 
período de 2015 a 2019 é abrangente. Nota-
-se também uma divisão entre publicações 
de autores de um único país (Single Country 
Publications – SCP) e publicações de autores 
de vários países (Multiple Country Publica-
tions – MCP), conforme expresso a seguir na 
figura 2.

Figura 2 – Países de procedência das publicações

Fonte: dados da pesquisa.

Por meio de análise da figura 2, nota-se 
a internacionalização das publicações a par-
tir de 2015, corroborando a mesma percep-
ção de Momo e Behr (2017). Percebe-se, ain-
da, um crescimento linear a partir de 2018. 
Ressalta-se que para o ano de 2019 foram 
abarcados apenas dois meses. O recorte jus-

tifica-se pelo horizonte temporal da coleta de 
dados da pesquisa.

A seguir, os artigos sobre blockchain 
publicados serão discriminados por local de 
origem, demonstrando o número de países 
e as respectivas quantidades provenientes 
de um único país e de vários. Percebe-se a 
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presença de estudos oriundos de 73 Estados 
distintos, abarcando todos os continentes. 
No entanto, a tabela 1 apresenta os 20 países 
mais representativos, sendo 169 os artigos de 
origem chinesa, seguidos por Estados Uni-
dos, com 167 estudos, e Coreia do Sul, com 93 
artigos relacionados à tecnologia blockchain. 

No tocante à autoria dos artigos, notou-
-se a presença de 4.178 diferentes autores/
coautores, sendo 210 autores de documen-
tos de autoria única e 3.968 autores de do-

cumentos de múltipla autoria. Nesse pano-
rama, apresenta-se uma média 2,24 autores 
por documento. Ressalta-se que o índice de 
autores por documento é calculado pela ra-
zão do número total de artigos e o número 
total de autores, enquanto o índice de coau-
tores calcula-se mediante o número médio de 
coautores por artigo (ARIA; CUCCURULLO, 
2017). Na tabela 1, evidencia-se a relação dos 
dez autores mais produtivos e mais citados.

Tabela 1 – Autores mais produtivos versus mais citados
Mais produtivos Mais citados

# Autores Artigos # Autores Artigos

1 Zhang, Y. 29 1 Nakamoto, S. 9.450

2 Wang, J. 20 2 Miller, A. 4.510

3 Wang, X. 19 3 Buterin, V. 3.460

4 Zhang, J. 19 4 Swan, M. 3.300

5 Chen, L. 18 5 Shi, E. 3.290

6 Li, J. 18 6 Zhang, Y. 3.080

7 Li, Y. 18 7 Wood, G. 2.780

8 Liu, X. 18 8 Eyal, I. 2.570

9 Liu, J. 17 9 Christidis, K. 2.380

10 Liu, Y. 17 10 Zyskind, G. 2.230

Fonte: dados da pesquisa. 

Acerca dos autores mais prolíficos, no-
ta-se a predominância do continente asiá-
tico, com destaque para a China. Porém, no 
que tange aos autores mais citados, vê-se, 
em primeiro lugar, Nakamoto, S. e de que o 
qual foi o precursor do blockchain, seguido 
por autores de diversas nacionalidades, com 
presença de razoável número de americanos 
e europeus. Esses achados corroboram as evi-
dências de Dabbagh, Sookhak e Safa (2019), 

de que os asiáticos estão produzindo mais so-
bre o tema, mas, por sua vez, os americanos 
e os europeus estão produzindo com qualida-
de superior, conforme se observa mediante o 
número de citações.

A respeito da qualidade dos artigos 
produzidos, buscou-se analisar os documen-
tos mais citados sobre o tema, conforme des-
crito na tabela 2. 
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Tabela 2 – Artigos mais citados

# Documento Documentos que 
referenciaram

1 Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Disponível em: 
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 3.260

2 Christidis, K., & Devetsikiotis, M. (2016). Blockchains and smart contracts for the internet of 
things. Ieee Access, 4, 2292-2303. 1.450

3 Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a New Economy. Cambridge: O’Reilly Media. 430

4 Wood, G. (2014). Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger. 
Ethereum project yellow paper, 151, 1-32. 590

5 Cachin, C. (2016, July). Architecture of the hyperledger blockchain fabric. In Workshop on 
distributed cryptocurrencies and consensus ledgers (Vol. 310). 340

6 Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. First Monday, 2(9). 290

7 Buterin, V. (2014). A next-generation smart contract and decentralized application 
platform. 220

Fonte: dados da pesquisa.

 

Mediante a análise dos artigos mais ci-
tados, reforça-se a percepção do trabalho se-
minal de Nakamoto, S. e de que textos com 
maior qualidade são produzidos sobretudo 
pelos americanos. Notam-se, dentre os des-
tacados, assuntos como “smart contracts”, 
“ethereum”, “new economy” e “public ne-
tworks”, que representam perspectivas para 
vários contextos, como o contábil.

Nota-se a pertinência do Ethereum 
dentre os assuntos dos artigos mais citados. 
Além de ser a segunda moeda virtual mais 
utilizada (apenas atrás do bitcoin), esse sis-
tema baseado em blockchain conta com 
transferência de valores e opções para criar 

e executar programas autoexecutáveis, os 
quais realizam ações fundamentadas em re-
gras predefinidas (BUTERIN, 2014; WOOD, 
2014). Esses programas denominam-se por 
contratos inteligentes.

Os smarts contracts no contexto do 
blockchain normalmente estão relaciona-
dos com contratos sociais, propriedade inte-
lectual, direitos de autoria e, ainda, com os 
custos de transação (JOÃO, 2018). Em es-
pecífico quanto a este último, Momo e Behr 
(2017) já haviam observado este fenômeno: 
a utilização do blockchain como mecanismo 
de minimização dos custos de transação, no 
qual, com base na tabela 2, evidencia-se o 
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possível intermédio dos smart contracts nes-
sa relação. Dentre as diversas possibilidades 
de uso destes, outra aplicação convergente 
ao universo contábil seria na autenticação e 
rastreio referentes à origem dos produtos em 
suas respectivas cadeias produtivas (BUTE-
RIN, 2014; WOOD, 2014).

 Ainda relativo à produtividade cien-
tífica, foi observada a Lei de Lotka (1926), a 
qual discorre sobre o número de autores que 
publicam certo número de artigos ser uma 
razão fixa para o número de autores que pu-
blicam um único artigo, assim exposto na ta-
bela 3.

Tabela 3 – Lei de Lotka
# Artigos Autores Frequência Distribuição de frequência da produtividade científica

1 1 3.255 0,7790809000

2 2 523 0,1251795117

3 3 170 0,0406893250

4 4 80 0,0191479177

5 5 46 0,0110100527

6 6 33 0,0078985160

7 7 11 0,0026328387

8 8 13 0,0031115366

9 9 9 0,0021541407

10 10 10 0,0023934897

11 11 5 0,0011967449

12 12 4 0,0009573959

13 13 5 0,0011967449

14 14 2 0,0004786979

15 15 1 0,0002393490

16 16 1 0,0002393490

17 17 2 0,0004786979

18 18 4 0,0009573959

19 19 2 0,0004786979

20 20 1 0,0002393490

21 29 1 0,0002393490

Fonte: dados da pesquisa. 

Na tabela 3, observa-se a frequência de 
autores que possuem determinadas quanti-
dades de artigos. Como pressuposto da Lei de 
Lotka, o teste de duas amostras a partir do 
teste não paramétrico Kolmogorov-Smirnoff 
possui significância de 0,01. Esses achados 
evidenciam que não existe diferença esta-
tisticamente significativa nas distribuições 
observadas (em azul) em relação à proposta 
por Lotka (linha pontilhada), evidenciando 

a comprovação teórica dessa lei (LOTKA, 
1926).

No que concerne aos dez documentos 
indexados na base Scopus mais citados (ta-
bela 4) quando o assunto é blockchain, po-
de-se perceber que os argumentos utiliza-
dos pelos autores circundam o controle e o 
monitoramento de transações, bem como a 
efetuação de contratos por meio de sistemas 
de gerenciamento. Nesse sentido, Byström 
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(2016) afirma que a inserção da tecnologia 
blockchain na Contabilidade vem auxiliar na 
qualidade informacional, pois possibilita me-
lhor transparência quando da realização de 
transações financeiras, não somente para as 
pessoas inseridas em suas respectivas organi-
zações, mas também o acesso de informações 
para possíveis investidores.

Salienta-se ainda que, de acordo com os lo-
cais de publicação dos artigos, é notável que o as-
sunto blockchain mostra-se presente tanto em re-
vistas científicas, periódicos como em workshops, 
conferências, simpósios e congressos, denotando, 
assim, a relevância dada a tal tema, além de este 
estar contemplado em periódicos de expressivi-
dade em âmbito tecnológico.

Tabela 4 – Maior média anual de citações de documentos indexados na base Scopus

# Documento Citações Média por 
ano

1
Zyskind, G., Nathan, O. et al. (2015). Decentralizing privacy: Using blockchain to 
protect personal data. Em Proc. of Security and Privacy Workshops (SPW), p. 180–
184.

249 62,2

2
Kosba, A. Miller, E. Shi, Z. Wen, and C. Papamanthou, ‘‘Hawk: The blockchain model of 
cryptography and privacy-preserving smart contracts,’’ in Proc. IEEE Symp. Security 
Privacy (SP), May 2016, p. 839–858.

207 69,0

3
Yuan, Y., & Wang, F. Y. (2016, November). Towards blockchain-based intelligent 
transportation systems. In 2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent 
Transportation Systems (ITSC) (pp. 2663-2668). IEEE.

118 39,3

4 Yli-Huumo, J., Ko, D., Choi, S., Park, S., & Smolander, K. (2016). Where is current research 
on blockchain technology? – a systematic review. PloS one, 11(10), e0163477. 109 36,3

5
Azaria, A., Ekblaw, A., Vieira, T., & Lippman, A. (2016, August). Medrec: Using 
blockchain for medical data access and permission management. In 2016 2nd 
International Conference on Open and Big Data (OBD) (pp. 25-30). IEEE.

108 36,0

6

Dorri, A., Kanhere, S. S., Jurdak, R., & Gauravaram, P. (2017, March). Blockchain for 
IoT security and privacy: The case study of a smart home. In 2017 IEEE International 
Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom 
Workshops) (pp. 618-623). IEEE.

90 45,0

7
Vukolić, M. (2015, October). The quest for scalable blockchain fabric: Proof-of-work 
vs. BFT replication. In International workshop on open problems in network security 
(pp. 112-125). Springer, Cham.

90 30,0

8
Yue, X., Wang, H., Jin, D., Li, M., & Jiang, W. (2016). Healthcare data gateways: found 
healthcare intelligence on blockchain with novel privacy risk control. Journal of 
medical systems, 40(10), 218.

78 26,0

9
Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2017, June). An overview of blockchain 
technology: Architecture, consensus, and future trends. In 2017 IEEE international 
congress on big data (BigData congress) (pp. 557-564). IEEE.

74 37,0

10 Sikorski, J. J., Haughton, J., & Kraft, M. (2017). Blockchain technology in the chemical 
industry: Machine-to-machine electricity market. Applied Energy, 195, 234-246. 68 34,0

Fonte: dados da pesquisa. 
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A tabela 4 sintetiza os dez trabalhos re-
ferenciados em outros estudos como os mais 
representativos e cujas citações ultrapassa-
ram a faixa de 60. Além disso, notou-se que 
somente os três primeiros autores, ou seja, 

Zyskind (2015), Kosba (2016) e Yuan (2016), 
representaram 48,19% do total dos dez mais 
citados.

Em sequência, a tabela 5 traz as dez 
fontes de pesquisa mais citadas quando o 
tema a ser tratado refere-se ao blockchain.

Tabela 5 – Fontes mais relevantes

# Fontes Artigos

1 Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence 
and Lecture Notes in Bioinformatics) 155

2 ACM International Conference Proceeding Series 57

3 IEEE Access 52

4 Advances in Intelligent Systems and Computing 41

5 CEUR Workshop Proceedings 27

6 Future Generation Computer Systems 21

7 IEEE Internet of Things Journal 18

8 Lecture Notes in Business Information Processing 18

9 Communications in Computer and Information Science 17

10 Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences Social-Informatics and Telecommunica-
tions Engineering Lnicst 16

Fonte: dados da pesquisa. 

Corroborando os achados de  
Dabbagh, Sookhak e Safa (2019), a tabela 
5 buscou demonstrar as fontes com, no mí-
nimo, dez artigos que abordassem o tema  
blockchain. Assim, pode-se perceber que 
o local em que se produziu o maior núme-
ro de artigos foi Lecture Notes in Computer  
Science, o que de igual forma ratifica o encon-
trado por Dabbagh, Sookhak e Safa (2019).  

A busca realizada por Dabbagh, 
Sookhak e Safa (2019) nos anos de 2013 a 
2018 correspondeu a 50 artigos, os quais con-

templavam o blockchain no Lecture Notes in 
Computer Science. No entanto, em compa-
ração com a presente pesquisa, a averigua-
ção de tal tema compreendeu todo o período 
de tal plataforma de buscas até fevereiro de 
2019, e houve um elevado número de artigos 
publicados, ou seja, um total de 155 trabalhos 
realizados. 

Na sequência, identificam-se, por meio 
da figura 3, as palavras-chave com maior fre-
quência na amostra selecionada. 
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Figura 3 – Palavras-chave mais relevantes

Fonte: dados da pesquisa. 

A partir dos documentos encontrados, 
buscou-se, também, visualizar quais pala-
vras-chave seriam evidenciadas quando inse-
rido o tema blockchain. Dessa forma, pode-se 
perceber que a própria palavra blockchain ou 
block-chain se encontra enfatizada em virtu-
de da busca pelos documentos ser por meio 
do título em que o termo em questão estives-
se explícito. 

Com relação à terceira palavra mais ci-
tada, ou seja, electronic money, Adams et al. 
(2017) consideram que a concatenação desta 

com a tecnologia blockchain faz com que o 
século XXI configure-se como a era em que as 
diversas categorias, de ativos tanto tangíveis 
quanto intangíveis, possam ser administra-
das e negociadas a partir do uso de ferramen-
tas que possibilitem facilidades quanto ao ge-
renciamento de pagamentos e recebimentos 
de valores de forma on-line.  

A quarta palavra mais citada relaciona-
-se à Internet of Things (IoT), que, de acordo 
com Crosby et al. (2016), consiste em uma 
tecnologia que vem crescendo consideravel-
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mente, em virtude de possibilitar diversas in-
terações entre dispositivos, como, por exem-
plo, a execução de transações financeiras, 
bem como proporcionar confiabilidade entre 
os dados compartilhados. Nesse sentido, a 
IoT encontra-se intrinsecamente conectada 
ao tema blockchain, pois será por meio deste 
que ocorrerá a operacionalização de progra-
mas envolvendo a IoT (CROSBY et al., 2016).

Para tanto, a quinta palavra expos-
ta refere-se a smart contracts, o que, para 
Fanning e Centers (2016), evidencia a rela-
ção existente entre blockchain e aspectos de 
cunho contábil, pois, segundo os autores, 
uma das primeiras áreas a abordar essa tec-

nologia disruptiva foi a de profissionais au-
ditores, além da inserção do blockchain em 
sistemas financeiros com o intuito de fazer 
com que as transações realizadas ocorressem 
de forma segura e com a maior privacida-
de, o que explica a sexta e a sétima palavras 
mais encontradas, ou seja, network security 
e data privacy.

Por fim, as três últimas palavras mais 
citadas referem-se, respectivamente, a bit-
coin, digital storage e distributed computer 
systems. De acordo com Mills et al. (2016), 
os termos citados exprimem particularidades 
como, por exemplo, a otimização de opera-
ções como a realização de contratos, paga-
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mentos, os quais ocorrem de forma ágil em 
virtude da utilização de sistemas computa-
cionais e, por conseguinte, do armazenamen-
to de tais informações.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do estudo consistiu em ma-
pear o perfil de publicações que tratam do 
tema blockchain e estão na base de dados da 
plataforma Scopus, com o intuito de relacio-
ná-lo às perspectivas e às potenciais opor-
tunidades no contexto contábil. Para tanto, 
utilizou-se o package Bibliometrix mediante 
o software R para agrupar as variáveis e, as-
sim, facilitar as análises.

 Foram encontrados documentos a 
partir do ano de 2015, sendo o ápice de pu-
blicações em 2018. Ademais, a taxa média 
de crescimento circunda 79% no período em 
questão. Além disso, notou-se uma diversi-
dade significativa entre os países de origem 
dos pesquisadores, com destaque para Chi-
na, Estados Unidos e Coreia do Sul respecti-
vamente.

Com relação aos autores mais produti-
vos e mais citados, observou-se o mesmo que 
Dabbagh, Sookhak e Safa (2019): um número 
expressivo de publicações pelos autores asiá-
ticos e maior qualidade (número de citações) 
de procedência americana e/ou europeia. 
Nessa perspectiva, o trabalho de Nakamo-
to (2008), referenciado como o precursor, é 
também o mais citado. Ainda sobre os artigos 
com maior número de citações, destacam-se 
temas como: “smart contracts”, “ethereum”, 
“new economy” e “public networks”.

Os temas citados anteriormente podem 
tornar-se possíveis fontes de oportunidades 

no universo contábil, como, por exemplo, o 
ethereum, mediante transações de valores; 
os smart contracts, para facilitar a celebra-
ção de contratos entre as partes, assim como 
para minimizar possíveis custos de transação 
(MOMO; BEHR, 2017).

Dentre os artigos com maior expressi-
vidade, no que tange à média anual de cita-
ções, assim como às palavras-chave, notou-se 
que a ênfase dada aos argumentos permeou 
questões como o controle e o monitoramen-
to das informações, o que se encontra intrin-
secamente concatenado a princípios básicos 
contábeis, como, por exemplo, a qualidade e 
a confiabilidade informacionais. 

O presente estudo contribuiu para a 
percepção de que essa tecnologia disruptiva 
conhecida como blockchain torna-se cada 
vez mais pertinente, principalmente em 
áreas, como a Contabilidade, em que se re-
veste de significativa relevância. Ademais, 
corrobora o mapeamento do panorama so-
bre o tema, constante na base Scopus, pro-
movendo comparações com a investigação 
de Dabbagh, Sookhak e Safa (2019), am-
pliando e reforçando o conhecimento sobre 
tal literatura.

Não obstante as demais publicações, o 
artigo possui limitações, como utilizar uma 
única base de dados – neste caso, a Scopus. 
Outro fator limitante condiciona-se ao crité-
rio de seleção do portfólio de artigos, que con-
siderou apenas os que contivessem a palavra 
“blockchain” no título. É possível a existência 
de documentos que abordem o tema no cor-
po do texto. Diante de tais limitações, surgem 
novas oportunidades de pesquisa, na busca 
de utilizar novas bases de dados e diferentes 
critérios para composição da amostra.



REVISTA DO CRCRS 20        

REFERÊNCIAS

ADAMS, R.; PARRY, G.; GODSIFF, P.; WARD, P. 
The future of money and further applications of the 
blockchain. Strategic Change-Briefings in En-
trepreneurial Finance, v. 26, n. 5, p. 417-422, 
2017.

ARIA, M.; CUCCURULLO, C. bibliometrix: An 
R-tool for comprehensive science mapping analy-
sis. Journal of Informetrics, v. 11, n. 4, p. 959-
975, 2017.

BUTERIN, V. A next-generation smart contract 
and decentralized application platform. Disponí-
vel em: https://www.weusecoins.com/assets/pdf/
library/Ethereum_white_paper-a_next_genera-
tion_smart_contract_and_decentralized_appli-
cation_platform-vitalik-

buterin.pdf. Acesso em 17 mar. 2019.

BYSTRÖM, H. Blockchains, real-time account-
ing and the future of credit risk modeling. Lund 
University, Department of Economics, n. 4, 
p. 1-12, 2016.

CROSBY, M.; NACHIAPPAN, P. P.; VERMA, S.; 
KALYANARAMAN, V. BlockChain Technology: 
Beyond Bitcoin. Applied Innovation Review, 
v. 2, p. 6-19, 2016.

DABBAGH, M.; SOOKHAK, M.; SAFA, N. The 
Evolution of Blockchain: A Bibliometric Study. 
IEEE Access, v. 7, p. 19212-19221, 2019.

DAI, J. Three essays on audit technology: au-
dit 4.0, blockchain, and audit app. 173 f. Disserta-
tion (Program in Management) – Rutgers Univer-
sity-Graduate School-Newark, New Jersey, 2017.

DAI, J.; VASARHELYI, M. A. Toward Block-
chain-Based Accounting and Assurance. Journal 
of information systems, v. 31, n. 3, p. 5-21, 2017.

FANNING, K.; CENTERS, D. P. Blockchain and 
its Coming Impact on Financial Services. The 
Journal of Corporate Accounting & Finan-
ce, v. 27, n. 5, p. 53-57, 2016.

FERREIRA, J. E.; PINTO, F. G. C.; SANTOS, S. 
C. Estudo de Mapeamento Sistemático Sobre As 
Tendências e Desafios do Blockchain. Revista 
Gestão.Org, v. 15, n. especial, p. 108-117, 2017.

IANSITI, M.; LAKHANI, K. R. The Blockchain 
Revolution. Harvard Business Review, v. 95, 
n. 2, p. 20-20, 2017.

JOÃO, B. do. N. Blockchain e o Potencial de No-
vos Negócios: Uma Revisão Sistemática da Lite-
ratura. In: Encontro da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-Graduação em Administração, 
Curitiba, Anais... Curitiba, EnANPAD, 2018.

KIM, H. M.; LASKOWSKI, M. Toward an ontolo-
gy-driven blockchain design for supply-chain prov-
enance. Intelligent Systems in Accounting Fi-
nance & Management, v. 25, n. 1, p. 18-27, 2018.

KOKINA, J.; MANCHA, R.; PACHAMANOVA, D. 
Blockchain: Emergent Industry Adoption and Im-
plications for Accounting. Journal of Emerg-
ing Technologies in Accounting, v. 14, n. 2, 
p. 91-100, 2017.

KOSBA, A.; MILLER, A.; SHI, E.; WEN, Z.; PA-
PAMANTHOU, C. Hawk: The blockchain model 
of cryptography and privacy-preserving smart 
contracts. In: IEEE symposium on security and 
privacy, California, Anais… California, SP, 2016.

LOTKA, A. J. Elements of physical biology. Sci-
ence Progress in the Twentieth Century 
(1919-1933), v. 21, n. 82, p. 341-343, 1926.



REVISTA DO CRCRS 21        

MANSKI, S. Building the blockchain world: Tech-
nological commonwealth or just more of the same? 
Strategic Change-Briefings in Entrepreneu-
rial Finance, v. 26, n. 5, p. 511-522, 2017.

MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. Metodo-
logia da Investigação Científica para Ciên-
cias Sociais Aplicadas. São Paulo: Atlas, 2009.

MILLS, D.; WANG, K.; MALONE, B.; RAVI, A.; 
MARQUARDT, J.; CHEN, C.; BAIRD, M. Distrib-
uted ledger technology in payments, clearing and 
settlement. Journal of Financial Market In-
frastructures, v. 6, n. 2-3, p. 207-249, 2017.

MOMO, F. DA. S. M.; BEHR, A. Blockchain: pos-
síveis efeitos nos custos de transação. In: Semi-
nários de Administração, São Paulo, Anais... São 
Paulo: SemeAd, 2018.

NAKAMOTO, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer 
electronic cash system. Disponível em: https://
bitcoin.org/bitcoin.pdf. Acesso em: 17 mar. 2019.

O’LEARY, D. E. Configuring blockchain architec-
tures for transaction information in blockchain 
consortiums: The ca se of accounting and sup-
ply chain systems. Intelligent Systems in Ac-
counting Finance & Management, v. 24, n. 4, 
p. 138-147, 2017.

SHERMIN, V. Disrupting governance with 
blockchains and smart contracts. Strategic 
Change-Briefings in Entrepreneurial Fi-
nance, v. 26, n. 5, p. 499-509, 2017.

SWAN, M. Blockchain: Blueprint for a New 
Economy. Cambridge: O’Reilly Media, 2015.

SWAN, M. Anticipating the Economic Benefits of 
Blockchain. Technology Innovation Manage-
ment Review, v. 7, n. 10, p. 6-13, 2017.

TAPSCOTT, D.; TAPSCOTT, A. How Blockchain 
Will Change Organizations. Mit Sloan Manage-
ment Review, v. 58, n. 2, p. 10-13, 2017.

WATSON, L. A.; MISHLER, C. Get ready for Block-
chain: should management accountants add block-
chain technology to their professional vocabu-
lary?. Strategic Finance, v. 98, n. 7, p. 62-64, 2017.

WOOD, G. Ethereum: A secure decentralised gen-
eralised transaction ledger. Ethereum project 
yellow paper, v. 151, p. 1-32, 2014.

YUAN, Y.; WANG, F. Y. Towards blockchain-based 
intelligent transportation systems. In: IEEE In-
ternational Conference on Intelligent Transpor-
tation Systems, Rio de Janeiro, Anais… Rio de 
Janeiro, ITSC, 2016.

ZALAN, T. Born global on blockchain. Review of 
International Business and Strategy, v. 28, 
n. 1, p. 19-34, 2018.

ZHU, H. S.; ZHOU, Z. Z. Analysis and outlook of 
applications of blockchain technology to equity 
crowdfunding in China. Financial Innovation, 
v. 2, n. 1, p. 1-11, 2016.

ZYSKIND, G.; NATHAN, O. Decentralizing priva-
cy: Using blockchain to protect personal data. In: 
Proc. of Security and Privacy Workshops (SPW), 
California, Anais…, California, SPW, 2015.



MENSURAÇÃO DE RISCOS EM 
PROGRAMAS DE COMPLIANCE 
SOB A ÓTICA DA LEGISLAÇÃO 
ANTICORRUPÇÃO BRASILEIRA



REVISTA DO CRCRS 23        

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo de matriz de risco capaz de mensurar 
quantitativamente os riscos de um programa de compliance ser considerado sem vali-
dade por não atender aos parâmetros da legislação anticorrupção brasileira. A estratégia 
de pesquisa configura-se em uma análise bibliográfica, exploratória e combinada, a qual 
aborda aspectos qualitativos e quantitativos. Com a execução das etapas metodológicas, 
foi possível obter uma matriz de risco alinhada aos 16 parâmetros do artigo 42 do Decreto  
nº 8.420-2015, a qual demonstra os percentuais de riscos quanto à existência e aplicação 
de um programa de compliance. Para demonstrar a execução prática do modelo proposto, 
construiu-se um contexto exemplificativo em que foi possível verificar os resultados simu-
lados da aplicação e sua representação gráfica. Os resultados da pesquisa apontaram que, 
por meio da construção e aplicação do modelo de matriz de riscos, elaborado sob a ótica 
dos parâmetros legais de existência e execução de um programa de compliance, é possível 
que as organizações adotem planos de ação para a mitigação e o tratamento desses riscos. 
Identificou-se também que esse modelo é adequado a qualquer empresa, pois se baseia nos 
requisitos de uma legislação aplicável no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Legislação anticorrupção. Programas 
de compliance. Riscos. 
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1 INTRODUÇÃO

O cenário corporativo vem experimen-
tando, ao longo dos últimos anos, novas for-
mas de abordagem a temas ligados a integri-
dade e conformidade em ambientes de ne-
gócios, principalmente pela edição e difusão 
de legislações e regulamentações que visam 
a coibir práticas ilícitas no mercado. Para 
se adequar a esse novo contexto, as empre-
sas necessitaram rever seus investimentos e 
orçamentos nessas ações, bem como a pro-
fissionalização e o aprimoramento de seus 
processos e controles internos (PASQUALI, 
2015). 

Esse movimento do mercado empre-
sarial está ligado diretamente à adoção de 
práticas de governança corporativa, as quais, 
quando implementadas eficazmente, podem 
se traduzir em estratégias de diferenciação 
capazes de mitigar consideravelmente os 
riscos organizacionais. Dessa forma, a im-
plementação de programas de integridade, 
a submissão a auditorias e a constituição de 
estratégias jurídicas ligadas a aspectos so-
cietários e tributários são alguns exemplos 
de instrumentos de governança que podem 
contribuir para a difusão de práticas de in-
tegridade e a gestão dos riscos empresariais 
(BITTENCOURT et al., 2018). 

Dentre as práticas de governança apre-
sentadas, destacam-se os programas de inte-
gridade corporativa, instrumento que se tor-
nou indispensável por conta do advento da 
legislação anticorrupção brasileira, por meio 
da edição da Lei nº12.846-2013 (BRASIL, 
2013) e do Decreto nº 8.420-2015 (BRASIL, 
2015a). Conforme a KPMG (2015), em pes-
quisa realizada com aproximadamente 200 
empresas de 19 segmentos, identificou-se que 
46% das respondentes consideram os riscos 

regulatórios como aqueles mais relevantes, 
seguidos pelos riscos de fraude, corrupção e 
lavagem de dinheiro, com 41%.

Nesse contexto, observa-se o elevado 
grau de preocupação das empresas com riscos 
legais, ou seja, riscos de infração aos disposi-
tivos da legislação anticorrupção brasileira. 
Dessa forma, a implementação de programas 
de integridade corporativa pode representar 
uma importante estratégia de mitigação de 
riscos. Contudo, esse instrumento precisa es-
tar revestido de parâmetros que lhe garantam 
validade legal nos casos de ocorrência de ilí-
citos, pois, caso não atenda aos preceitos le-
gais mínimos, poderá ser desconsiderado no 
momento de eventual necessidade de com-
provação de sua efetividade aos órgãos fisca-
lizadores (Decreto nº 8.420-2015). 

O artigo 42 do Decreto nº 8.420-2015 
define 16 parâmetros que devem estar pre-
sentes em um programa de integridade cor-
porativa. Assim, demonstra-se importante 
que a empresa utilize mecanismos de iden-
tificação e mensuração de riscos de infração 
aos parâmetros de existência e aplicação 
apresentados nesse Decreto. Dessa forma, 
a utilização de modelos matemáticos como 
matriz de riscos pode apresentar informações 
quantitativas que possam ser hierarquizadas 
percentualmente para demonstrar quais ris-
cos possuem maior probabilidade de ocor-
rência e qual seu impacto para a organização. 

Com base na presente discussão, surge 
o seguinte problema de pesquisa: o artigo 42 
do Decreto nº 8.420-2015 descreve parâme-
tros que devem estar presentes em um pro-
grama de integridade para que estes sejam 
considerados existentes e aplicados efetiva-
mente. Dessa forma, caso esses requisitos 
não sejam atendidos, o programa poderá ser 
desconsiderado. Assim sendo, esse cenário 
expõe as empresas e seus programas a riscos 
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de infração a esse Decreto. Diante dos fatos, 
como as empresas podem mensurar esses ris-
cos de forma que eles possam ser identifica-
dos e hierarquizados para fins de adoção de 
medidas preventivas?

 Em face do problema em tela, o ob-
jetivo do presente trabalho é apresentar um 
modelo de matriz de risco capaz de men-
surar quantitativamente os riscos de um 
programa de compliance ser considerado 
sem validade por não atender aos parâme-
tros da legislação anticorrupção brasileira. 
Essa mensuração se justifica pelo fato de 
que, se as empresas mantiverem programas 
de compliance implementados e estes não 
atenderem aos parâmetros legais, nos casos 
de ocorrência de ilícitos, poderão ser des-
considerados, ocasionando eventuais puni-
ções às empresas envolvidas.

A presente pesquisa está estruturada 
em cinco etapas. Na primeira etapa são apre-
sentados a contextualização, o problema e o 
objetivo do estudo; na segunda, o referencial 
teórico; na terceira, a metodologia; na quarta, 
é caracterizado o estudo; e, por fim, na quinta 
etapa, são apresentadas as considerações fi-
nais, sucedidas das referências bibliográficas. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta o embasamen-
to teórico firmado em conceitos e legislações 
que fundamentam a pesquisa. 

2.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA E COMPLIANCE
A observância das práticas de gover-

nança agrega valor à empresa no mercado, 
diminui o risco para os investidores e ainda 
aumenta a transparência das informações 
prestadas (CAMARGO; SILVA, 2010). De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC), referência no que 

tange à governança corporativa atualmen-
te, “a preocupação da governança é, por-
tanto, criar um conjunto eficiente de me-
canismos, tanto de incentivos quanto de 
monitoramento, a fim de assegurar que o 
comportamento dos administradores esteja 
sempre alinhado com o melhor interesse da 
empresa” (IBGC, 2018).

O IBGC (BRASIL, 2018) ressalta ain-
da que a governança corporativa possui seis 
pilares que devem sustentar as boas práticas 
de governança: a propriedade (representada 
pelos sócios), o conselho de administração, 
a gestão, a auditoria independente, o conse-
lho fiscal, a conduta e o conflito de interesses. 
Esses pilares estão alicerçados em princípios 
de boas práticas como: prestação de contas 
(Accountability), transparência (Disclosure), 
equidade (Fairness) e responsabilidade cor-
porativa (Compliance). 

Nesse viés, destaca-se que os valores ci-
tados dão sustentação à governança e amar-
ram as concepções práticas e os processos de 
alta gestão. O compliance, que significa estar 
em conformidade no cumprimento das nor-
mas reguladoras, sistematiza um dos princí-
pios a que a alta gestão das companhias pre-
cisa atender (ROSSETTI; ANDRADE, 2014).

As funções de conformidade repre-
sentam, em muitas empresas, papel funda-
mental para facilitar análises necessárias e 
engenharia de processos, uma vez que vêm 
passando por um processo radical e crescen-
te de mudança de responsabilidade, abraçan-
do a gestão e as oportunidades de negócios 
estratégicos que as normativas legais trazem 
(TAYLOR, 2005). 

No compliance, tem-se uma ferramen-
ta de governança corporativa que se suporta 
nas áreas de controle interno, gestão de ris-
cos e auditoria, com as quais deve estar em 
constante sinergia. Para isso, o desafio orga-



REVISTA DO CRCRS 26        

nizacional é fomentar a mudança, tanto na 
conduta quanto na postura dos profissionais 
e gestores corporativos, zelando pela confor-
midade entre leis, regulamentos e normas 
internas e externas (ASSI, 2018). Entende-
-se, assim, que é preciso alinhar essa inte-
gração de processos para que a boa gover-
nança seja alcançada e a organização esteja 
em conformidade. 

Observa-se que, embora a governança 
exista há décadas, foi nos últimos anos que 
ela ganhou visibilidade social, pois, a par-
tir da Lei Anticorrupção, as necessidades de 
boas práticas se intensificaram e fez-se indis-
pensável a adoção de práticas que assegurem 
a integridade nas empresas, trabalhando os 
conceitos de governança e compliance como 
um elo, visto que a prestação de contas e a 
transparência são pautadas na existência de 
um adequado controle interno em conformi-
dade com os preceitos estabelecidos em lei. 

2.2 NORMATIVAS ANTICORRUPÇÃO
Em vista do que ocorre na sociedade, 

a corrupção não é fato exclusivo da cultu-
ra brasileira. À luz desse cenário, no âmbito 
internacional, há também a recorrente pre-
ocupação acerca de mecanismos que inibam 
desvios e detectem ou reduzam fraudes, pois 
o combate à corrupção tornou-se prioridade 
universal, requerendo esforços em comum e 
um intercâmbio de experiências (RAMINA, 
2002). 

Os Estados Unidos da América (EUA), 
por exemplo, estabeleceram, no decorrer dos 
anos, inúmeras medidas a fim de prevenir 
atos ilícitos e punir os responsáveis, como o 
Foreign Corrupt Pratices Act (FCPA) (USA, 
1977), lei federal norte-americana, promul-
gada em meados de 1977, com a intenção de 
combater atos corruptos praticados por pes-
soas e empresas relacionadas aos EUA. Nesse 

aspecto, em virtude do avanço dos escânda-
los empresariais, aumentou a preocupação 
em criar leis mais rigorosas para elevar a cre-
dibilidade das informações. Então, no ano de 
2002, foi assinada a lei federal norte-ameri-
cana chamada de Sarbanes-Oxley Act (Sox), 
a qual estipula regras de transparência das 
organizações que possuem ações listadas em 
bolsa de valores (CREPALDI; CREPALDI, 
2016). 

Foi com essa mesma perspectiva de 
combate à corrupção que o Reino Unido criou 
a lei UK Bribery Act (UK, 2010) e a Itália, por 
meio do Decreto Legislativo n° 231, de 2001, 
estabeleceu a responsabilidade administra-
tiva das pessoas jurídicas, prevendo sanções 
de cunho administrativo e penal para aquelas 
que pratiquem ações ilícitas (ITÁLIA, 2001). 

Da mesma forma, o Brasil vem, no 
decorrer dos anos, encadeando uma rela-
ção mais forte de prevenção à corrupção. O 
aperfeiçoamento normativo dos órgãos de 
controle proporciona a instauração de condi-
ções jurídicas e organizacionais que depuram 
práticas e crimes, por meio da melhoria dos 
controles internos no âmbito de empresas 
públicas e privadas (PAZINATO, 2018). 

Em virtude do aumento dos casos de 
práticas corruptas é que foi aprovada a Lei 
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (BRASIL, 
2013), denominada Lei Anticorrupção Bra-
sileira, com efeitos a partir do ano de 2014, 
como parte do conjunto de diplomas legais 
que combatem a corrupção. A referida Lei 
dispõe sobre a responsabilização administra-
tiva e civil de pessoas jurídicas pela prática de 
atos contra a administração pública, nacional 
ou estrangeira. Cumpre acrescentar que a re-
gulamentação da Lei Anticorrupção de 2013 
se deu por meio da promulgação do Decreto 
nº 8.420, de 18 de março de 2015 (BRASIL, 
2015a). O Decreto foi editado com a finali-
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dade de estabelecer requisitos que tratam 
da responsabilização das empresas por atos 
lesivos e, também, definir a implantação de 
mecanismos internos de gestão de riscos cor-
porativos pelas pessoas jurídicas. 

Nesse sentido, o Decreto vem para as-
severar que uma das formas de a empresa se 
prevenir contra atos de corrupção é investir 
em programas como o de compliance e man-
ter sua atualização em dia, assegurando, as-
sim, um ambiente transparente e ético, com 
segurança das informações e minimização 
dos riscos. Acentua-se que a Lei Anticor-
rupção não obriga todas as empresas à im-
plementação de programas de integridade. 
Porém, a existência de tais programas, desde 
que comprovada e em conformidade com o 
que dita o artigo 42 do Decreto nº 8.420-15, é 
considerada fator atenuante no caso de apli-
cações de sanções. 

2.3 ASPECTOS LEGAIS DOS PROGRAMAS DE 
INTEGRIDADE

À luz do que trata a Lei Anticorrup-
ção, o Decreto nº 8.420-2015 disciplinou, de 
modo pormenorizado, o plano de integrida-
de, o qual compreende mecanismos e proce-
dimentos internos, que visam a incentivar a 
prevenção de irregularidades, sejam elas in-
tencionais ou não intencionais, por meio da 
denúncia, da auditoria e da aplicação correta 
dos códigos de conduta (PESTANA, 2016). 

No capítulo IV especificamente, o De-
creto estabelece procedimentos de integrida-
de e auditoria, que devem ser adotados pela 
empresa, de acordo com as suas especificida-
des, garantindo a atualização permanente de 
tais procedimentos. Além de estipular a im-
plementação de um programa de integridade, 
em seu artigo 42 o Decreto destaca os pilares 
essenciais de um programa de compliance, 
ou seja, o conteúdo necessário considerado 

válido para fins de avaliação dos programas 
de integridade. 

Nesse sentido, a efetividade dos pro-
gramas de integridade é condicionada ao seu 
grau de completude, utilizando-se como base 
os parâmetros destacados nos incisos de I a 
XVI do artigo 42 do Decreto, estabelecidos no 
capítulo IV da lei: 

Art. 42. I – Comprometimento da 
alta direção da pessoa jurídica, in-
cluídos os conselhos, evidenciado 
pelo apoio visível e inequívoco ao 
programa;
II – Padrões de conduta, código de 
ética, políticas e procedimentos de 
integridade, aplicáveis a todos os 
empregados e administradores, in-
dependentemente de cargo ou fun-
ção exercidos;
III – Padrões de conduta, código de 
ética e políticas de integridade esten-
didas, quando necessário, a tercei-
ros, tais como fornecedores, presta-
dores de serviço, agentes intermedi-
ários e associados;
IV – Treinamentos periódicos sobre 
o programa de integridade;
V – Análise periódica de riscos para 
realizar adaptações necessárias ao 
programa de integridade;
VI – Registros contábeis que reflitam 
de forma completa e precisa as tran-
sações da pessoa jurídica;
VII – Controles internos que assegu-
rem a pronta elaboração e confiabi-
lidade de relatórios e demonstrações 
financeiros da pessoa jurídica;
VIII – Procedimentos específicos 
para prevenir fraudes e ilícitos no 
âmbito de processos licitatórios, na 
execução de contratos administrati-
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vos ou em qualquer interação com o 
setor público, ainda que intermedia-
da por terceiros, tal como pagamento 
de tributos, sujeição a fiscalizações, 
ou obtenção de autorizações, licen-
ças, permissões e certidões;
IX – Independência, estrutura e 
autoridade da instância interna res-
ponsável pela aplicação do programa 
de integridade e fiscalização de seu 
cumprimento;
X – Canais de denúncia de irregu-
laridades, abertos e amplamente di-
vulgados a funcionários e terceiros, 
e de mecanismos destinados à prote-
ção de denunciantes de boa-fé;
XI – Medidas disciplinares em caso 
de violação do programa de integri-
dade;
XII – Procedimentos que assegu-
rem a pronta interrupção de irregu-
laridades ou infrações detectadas e 
a tempestiva remediação dos danos 
gerados;
XIII – Diligências apropriadas para 
contratação e, conforme o caso, su-
pervisão de terceiros, tais como for-
necedores, prestadores de serviço, 
agentes intermediários e associados;
XIV – Verificação, durante os pro-
cessos de fusões, aquisições e rees-

truturações societárias, do cometi-
mento de irregularidades ou ilícitos 
ou da existência de vulnerabilidades 
nas pessoas jurídicas envolvidas;
XV – Monitoramento contínuo do 
programa de integridade visando ao 
seu aperfeiçoamento na prevenção, 
detecção e combate à ocorrência dos 
atos lesivos previstos no art. 5º da 
Lei n. 12.846, de 2013; e
XVI – Transparência da pessoa ju-
rídica quanto a doações para candi-
datos e partidos políticos (BRASIL, 
2015a). 

Os requisitos destacados acima apon-
tam para a importância que as pessoas jurídi-
cas devem conceder aos controles internos de 
suas atividades, uma vez que inúmeras são as 
exigências para que o programa de integrida-
de seja considerado válido quanto à sua exis-
tência e aplicação.

O Ministério da Transparência e Con-
troladoria-Geral da União exprime seu papel 
de importância na validação de programas de 
integridade sendo o pioneiro a desenvolver 
uma publicação com diretrizes estruturais e 
aplicáveis para empresas privadas sobre os 
programas de integridade. Além disso, nesse 
mesmo manual, define os cinco pilares essen-
ciais para o desenvolvimento e a implemen-
tação dos programas (BRASIL, 2015b). 
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Figura 1 – Cinco pilares de um programa de integridade

Fonte: Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (2015b) 

Ao encontro do que determinam os cin-
co pilares de um programa de integridade, a 
gestão de riscos é elemento essencial dos pro-
gramas de compliance, pois nela se encon-
tram ações como prevenir e detectar riscos 
de integridade, assim como controles de con-
formidade e políticas de consequências para 
quem ocasiona.

 
2.4 GESTÃO DE RISCOS

 Os desafios constantes a que estão 
submetidas as organizações demonstram-se 
como determinantes para a profissionaliza-
ção da gestão, aumentando a preocupação 
com os controles internos e sinalizando a 
necessidade de assegurar a segurança orga-
nizacional em todas as suas esferas. Nesse 
contexto, para que qualquer mecanismo de 
conformidade seja efetivo, a empresa preci-

sa contar com uma forte cultura ética e uma 
sinergia entre auditoria, gestão, controles in-
ternos e tecnologia da informação (KROLL, 
2012). 

Cabe ressaltar que as áreas de com-
pliance, controles internos e riscos devem 
buscar coesão entre si e se comunicar, a fim 
de que o resultado dos processos seja mais 
eficaz e a melhoria contínua seja alcançada 
(ASSI, 2013). Nesse contexto integrado de 
processos internos, os problemas enfrenta-
dos pelas empresas nos últimos anos inseri-
ram a necessidade de alcance da confiança e 
da credibilidade das informações, remetendo 
para ações de prevenção e inibição de fraudes 
ou erros (BILAL & TWAFIK, 2018). 

Observa-se que, à medida que a audi-
toria contribui para os negócios, aumentam a 
boa governança corporativa e o desempenho 
dos objetivos da empresa (BILAL & TWAFIK, 
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2018). De encontro a essa afirmação, a orga-
nização que mantém um deficitário sistema 
de controles internos terá uma má governan-
ça, além de ficar vulnerável a inúmeros ris-
cos, gerando um impacto significativo no seu 
desempenho (MIHAELA & IULIAN, 2012).

No âmbito nacional, a norma traduzida 
pela Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT) ISO 31000:2009 (ABNT, 2009) 
fornece princípios e diretrizes genéricas para 
a gestão de riscos. A referida norma preten-
de que as empresas melhorem suas técnicas 
de gestão e garantam o mínimo de segurança 
possível no ambiente de trabalho. Ao aplicar 
essas técnicas, há melhoria de eficácia opera-
cional e de governança, com a minimização 
de riscos e de possíveis perdas. 

Conscientes da realidade diária, com-
pete aos gestores indicar metodologias para 
identificar eventos que possam ocasionar pre-
juízos financeiros e reputacionais à empresa. 
Ter a visão do risco faz com que a empresa 
se preocupe com as atividades que venham a 
colocar sua saúde em ameaça (OLIVEIRA et 
al., 2008). 

Padoveze (2010) explica que, para cada 
risco identificado, deve haver uma avaliação 
do seu provável impacto e sua respectiva pro-
babilidade de ocorrência, utilizando-se de pa-
râmetros sólidos para possibilitar o desenvol-
vimento de um mapa de risco priorizado. Para 
Crouhy, Galai e Mark (2004), a mensuração 
de riscos por meio de matriz, considerando 
aspectos como probabilidade de ocorrência e 
perdas, assim como os impactos sentidos na 
organização, será capaz de indicar, de forma 
rápida e segura, resultados das variáveis tes-
tadas. Ao encontro do que define a ISO 31000 
(ABNT, 2009), a importância vai além de co-
nhecer o risco. É necessário aplicar técnicas 
confiáveis que possam avaliá-lo.  

Para melhor elucidar o que as norma-

tivas definem como metodologias de avalia-
ção para mensuração de riscos, será estudada 
uma metodologia que utiliza os parâmetros 
de probabilidade e impacto dos riscos para 
a organização, no contexto da legislação an-
ticorrupção e de acordo com os requisitos 
constantes no artigo 42 do Decreto nº 8.420-
2915, que determinam a eficiência da apli-
cabilidade de programas de integridade nas 
empresas.

2.5 MATRIZ DE RISCOS 

A matriz de risco é uma abordagem es-
truturada que identifica os riscos mais críti-
cos, fornecendo uma metodologia para ava-
liar os impactos potenciais, a fim de verificar 
onde os recursos devem ser alocados para eli-
minar as áreas mais problemáticas (GARVEY 
& LANSDOWNE, 1998). Ainda, é um meca-
nismo para caracterizar e classificar os ris-
cos que podem ser identificados por meio de 
uma ou mais revisões multifuncionais, como 
análise de riscos, auditorias e investigações 
(MARKOWSKIA & SAM MANNAN, 2008).

Para Oliveira et al. (2008), ao identi-
ficar um risco, a administração da empresa 
precisa avaliar a significância e a probabili-
dade de ocorrência e, por meio dessas infor-
mações, criar um plano ou programa para di-
recionar esse risco. No que tange à avaliação 
dos riscos por meio de matriz, “ela permite 
que uma organização considere até que ponto 
eventos em potencial podem impactar a rea-
lização dos objetivos”, sendo que os eventos 
são avaliados por meio da combinação qua-
litativa e quantitativa. Técnicas quantitativas 
conferem maior precisão, em que se utilizam 
modelos matemáticos para suplementar as 
técnicas qualitativas (COSO, 2007). 

Para estabelecer o tratamento dado a 
cada risco, é preciso determinar o grau de ex-
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posição da empresa, uma vez que esse grau 
considera a probabilidade de ocorrência e o 
seu impacto (IBGC, 2007). Nesse caso, a pro-
babilidade caracteriza a possibilidade de um 
determinado evento ocorrer e o impacto do 
seu efeito (COSO, 2007). Nesse sentido, ob-
servam-se na literatura alguns modelos para 
a mensuração de riscos, como a matriz de ris-
cos, modelo de detecção de riscos proposto 
pela CGU e pelo IBGC. 

Correlacionando os atributos da ma-
triz de risco aplicados à auditoria com a ges-
tão de riscos em face do contexto do artigo 42 
do Decreto nº 8.420-2015 (BRASIL, 2015a), 
a utilização da matriz de riscos é um instru-
mento de gestão essencial que envolve aspec-
tos qualitativos e quantitativos, uma vez que 
ordena os riscos em forma de matriz e permite 
identificar seu grau de impacto e ocorrência. 
Nessa perspectiva, aplicar essas métricas em 
uma matriz de probabilidade e impacto de 
risco permite nortear, identificar e mensurar 
potenciais riscos existentes e ainda adequar a 
empresa às leis vigentes no país. 

Assim, identificados os riscos e organi-
zados segundo sua probabilidade de ocorrer e 
a gravidade do dano, a gestão da empresa irá 
analisar como trabalhará com eles e realizará 

a sua gestão, com o objetivo de mitigá-los e de 
adotar procedimentos para futuros atos que 
venham a acontecer (CAVERO, 2014). Nota-
-se que a construção de uma matriz requer 
planejamento das etapas a serem seguidas, 
para a obtenção de resultados que reflitam a 
realidade da empresa.

 A primeira etapa na elaboração de 
uma matriz de risco é identificar, por meio 
de um estudo aprofundado, os riscos ineren-
tes envolvidos na atividade da empresa e que 
necessitem de monitoramento, tratamento e 
principalmente prevenção. Esse estudo pode 
ser realizado com grupos focais de pessoas 
diretamente ligadas à organização ou por ou-
tros meios determinados pela empresa. 

 Em seguida, devem-se estabelecer, 
pelo mesmo meio da primeira etapa, as esca-
las que serão utilizadas para classificar a pro-
babilidade ou a frequência e o impacto desses 
riscos. Eles, então, são ordenados e classifi-
cados de acordo com a escala predefinida an-
teriormente (DE PAULO et al., 2007). Nes-
sa perspectiva, ao estruturar uma matriz de 
riscos, faz-se necessário definir as escalas de 
probabilidade ou frequência que serão apli-
cadas nos riscos predefinidos, objetos de aná-
lise, conforme ilustra o exemplo do quadro 1.

Quadro 1 – Escala de probabilidade ou frequência
Classificação de frequência por evento

Classificação Descrição Peso

Raríssimo Menos de uma vez por ano 1

Raro Uma vez por ano 2

Eventual Uma vez por semestre 3

Frequente Uma vez por semana 4

Muito frequente Mais de uma vez por semana 5

Fonte: adaptado de De Paulo et al. (2007).
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Nessa sequência, para analisar a situa-
ção de acordo com a frequência dos eventos, 

é o momento de definir as escalas de impacto 
dos riscos, conforme ilustra o quadro 2.

Quadro 2 – Escala de impacto dos riscos
Classificação de severidade por evento

Classificação Descrição Peso

Perda muito baixa R$ 0,01 R$ 500,00 1

Perda baixa R$ 500,01 R$ 5.000,00 2

Perda média R$ 5.000,01 R$ 50.000,00 3

Perda alta R$ 50.000,01 R$ 500.000,00 4

Perda grave R$ 500.000,01 - 5

Fonte: adaptado de De Paulo et al. (2007).

Definidas as escalas de frequência de 
evento e severidade dos riscos, é necessário 
relacionar os pesos atribuídos à frequência 
e ao impacto, a fim de verificar as faixas de 

classificação. Dessa forma, será possível re-
produzir a matriz final, que representa de 
forma gráfica os riscos de acordo com os pa-
râmetros definidos anteriormente, conforme 
figura 2. 

Figura 2 – Matriz de risco de probabilidade (frequência) x impacto (severidade)

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20 Baixo risco

3 3 6 9 12 15 Médio risco

2 2 4 6 8 10 Alto risco

1 1 2 3 4 5 Extremo
1 2 3 4 5

Matriz de riscos

Severidade

Fr
eq

uê
nc

ia

Fonte: De Paulo et al. (2007).

 

Matriz de riscos

Severidade
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De acordo com a correlação realizada 
acima, os riscos identificados foram definidos 
como baixo, médio, alto e extremo, pois as-
sim é possível que a organização não apenas 
faça o controle dos riscos de forma adequada 
a cada um, mas, também, indique ações de 
mitigação desses riscos. Portanto, esse mo-
delo proporciona uma alternativa para ava-
liação da capacidade de controles já adotados 
pela organização para a mitigação de riscos 
(DE PAULO et al., 2007). 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa objetivou estrutu-
rar uma matriz de riscos para a mensuração 
de riscos em programas de compliance sob a 
ótica da legislação anticorrupção brasileira. 
Desse modo, o estudo caracteriza-se como 
pesquisa exploratória (SANTOS, 2015) e com 
abordagem combinada, pois envolve a dis-
cussão de variáveis qualitativas e quantita-
tivas, as quais se complementam para gerar 
um melhor entendimento dos problemas de 
pesquisa (MARTINS, 2010).

Nesse sentido, quanto aos objetivos, esta 
pesquisa se classifica como exploratória, pois 
proporciona mais informações sobre a temática, 
enfocando a revisão literária e o aprimoramento 
de ideias (SANTOS et al., 2015). 

Para tanto, a primeira fase do estudo se 
dará pela abordagem qualitativa, por meio de 
análise descritiva de conteúdo e abordagem 
bibliográfica, com fundamentação teórica e 
legal. Gomes (2015) afirma que a pesquisa 
qualitativa responde a questões muito pecu-
liares, com um nível de realidade e universo 
dos significados.

 O procedimento utilizado foi a pesqui-
sa bibliográfica; no caso, sobre as legislações 
que cercam o assunto, artigos e livros. Para 
Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é desen-
volvida por meio de material já elaborado, 
com a contribuição de diversos autores sobre 
determinado tema. 

No que se refere à abordagem do pro-
blema, classifica-se como quantitativa, pois 
se apoia em um modelo em que prevalece a 
preocupação estatístico-matemática e há a 
pretensão de ter acesso racional à essência 
dos objetos estudados (MARCONI, LAKA-
TOS, 2017), com vista a estudar um modelo 
de matriz válido para a mensuração de ris-
cos na avaliação da eficácia de programas de 
compliance. 

A execução da pesquisa foi elaborada 
com base nas etapas expostas na figura 3, de-
senvolvida para melhor visualização da pes-
quisa realizada.
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Figura 3 – Etapas da pesquisa

Fonte: os autores (2019).

Dessa forma, a condução da pesquisa 
será realizada conforme as etapas descritas, 
as quais possibilitarão atingir o objetivo pro-
posto com base na lacuna de pesquisa. 

4 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO

É por meio da combinação das esca-
las de probabilidade e impacto que a matriz 
define o nível de risco, sendo que as escalas 
podem variar de acordo com o objeto de ges-
tão e com o grau na definição dos níveis de 
probabilidade e impacto (BRASIL, 2018). O 
Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2018, 
p. 14) ainda afirma que “não existe uma esca-
la padrão absoluta para matrizes de avaliação 

de nível de risco. O gestor deve considerar o 
nível de análise que vai agregar valor à sua 
tomada de decisão e que não implica esforço 
analítico desnecessário”. 

Para melhor elucidar e facilitar a apli-
cação prática de uma matriz de risco, foram 
utilizados percentuais exemplificativos de 
risco para cada um dos 16 requisitos legais 
identificados no capítulo 2, a título ilustrati-
vo. Mesmo existindo sugestões bibliográficas, 
o avaliador pode determinar as escalas de 
acordo com as suas necessidades. 

Nesse sentido, para facilitar a aplica-
ção prática do modelo matemático, abaixo se 
apresenta uma proposta de escalas conforme 
o quadro 3.

Identificação da Lacuna de 

Pesquisa
Delineamento dos Objetivos

Governança Corporativa e 

Compliance
Revisão dos Normativos 

Anticorrupção

Estudo sobre Gestão de Riscos Estudo sobre Matriz de Risco

Estruturação da Matriz de Risco de 

Auditoria em Programas de Compliance

Etapa 1 

Etapa 2

Etapa 3 

Etapa 4
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Quadro 3 – Probabilidade e impacto
Matriz probabilidade Matriz impacto Matriz risco global

Probabilidade Possibilidade de 
ocorrência Impacto Peso % de risco Classificação

Baixa Até 25% Baixo 0,2 Até 25% Baixo

Moderada Até 50% Moderado 0,5 De 26% a 50% Moderado

Alta Até 75% Alto 0,7 De 51% a 75% Alto

Muito alta Até 100% Muito alto 1 De 76% a 100% Muito alto

Fonte: os autores (2019).

Para este estudo, foram determinadas 
escalas de 0 a 25% para probabilidade de 
ocorrência de evento e impacto considerados 
baixos. A escala de 26% a 50%, para proba-
bilidade de ocorrência e impacto considera-
dos moderados para a organização. A escala 
de 51% a 75% para probabilidade e impacto 
de ocorrência dos riscos considerados altos. 
E, por fim, a partir de 76%, para ocorrências 
consideradas relevantes e, muitas vezes, ine-
vitáveis.

A falta de um ou de todo o conjunto de 
requisitos constantes no artigo 42 do Decre-
to nº 8.420-2015 deixa a empresa exposta às 
penalidades devido à infração legal. O artigo 
7° da Lei nº 12.846-2013, em seu inciso VIII, 
determina que sejam levadas em considera-
ção, na aplicação das sanções, “a existência 
de mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo à denúncia 
de irregularidades e a aplicação efetiva de có-
digos de ética e de conduta no âmbito da pes-
soa jurídica” (BRASIL, 2013).  

Desse modo, foram atribuídas as esca-
las de probabilidade de ocorrência e impacto 
em um contexto exemplificativo, o que gerou 

o percentual de risco de cada um dos incisos 
do artigo 42 do Decreto nº 8.420-15. Diante 
disso, foi estimado um grau de probabilidade 
de ocorrência do risco e do impacto gerado, 
de 0 a 100%, o que proporciona quantificar o 
efeito isolado dos riscos para a organização. A 
multiplicação de ambos os percentuais gera o 
produto que é chamado de grau de exposição 
global dos riscos. Obtém-se, assim, um diag-
nóstico macro dos riscos existentes. 

Para melhor visualização da exposição 
global encontrada acima, é realizada a orde-
nação dos riscos no contexto do artigo 42 do 
Decreto nº 8.420-2015, por ordem decres-
cente de percentual de risco encontrado após 
a multiplicação probabilidade x impacto. 

Essa metodologia de organização do 
maior para o menor proporciona à empresa 
direcionar seus esforços nos riscos que mais 
impactam a organização, pois, quanto maior 
o risco, maior é a necessidade de tratamento. 
É importante ressaltar que, “quanto maior 
for o conhecimento do negócio, melhor será a 
avaliação dos riscos existentes e daqueles que 
podem acontecer’’ (ASSI, 2017, p. 83).

A hierarquização dos riscos pode ser vi-
sualizada no quadro 4.
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Quadro 4 – Hierarquização dos riscos
Risco Grau global Classificação Risco Grau global Classificação

I 81% Muito alto IX 5% Baixo

II 56,25% Alto X 5% Baixo

III 37,5% Moderado XI 5% Baixo

IV 35% Moderado XII 5% Baixo

V 30% Moderado XIII 1,5% Baixo

VI 26,25% Moderado XIV 1% Baixo

VII 25% Baixo XV 1% Baixo

VIII 25% Baixo XVI 1% Baixo

Fonte: os autores (2019).

Para melhor visualização e compre-
ensão, foi estruturada a matriz final com as 
mesmas cores utilizadas no quadro 4, de-
monstrando a exposição final da probabilida-
de x impacto encontrados anteriormente, no 
quadro 3. A matriz com o mapa de calor re-

presentando a exposição final da probabilida-
de x impacto é uma forma de visualização dos 
dados que auxilia as organizações no trata-
mento dos riscos, em que eles são enquadra-
dos em cada região de calor correspondente, 
conforme figura 4: 

Figura 4 – Exposição final – Probabilidade x Impacto

 
Fonte: os autores (2019).
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 Após a elaboração da matriz final, a or-
ganização precisa iniciar o processo de ava-
liação dos riscos, estimando os processos de 
controle para mitigar os riscos existentes e 
prevenir que novos surjam. É importante que 
a empresa identifique, nessa avaliação, quais 
fatores, internos ou externos, estão ocasio-
nando esses riscos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O breve histórico apresentado nos ca-
pítulos anteriores demonstra que a preocu-
pação oriunda da corrupção, da ausência de 
referências éticas e de processos internos 
organizados ocasionou a criação de normati-
vas anticorrupção aliadas à gestão de riscos 
e processos internos. A Lei Anticorrupção 
Brasileira 12.846-2013 e o Decreto nº 8.420-
2105 abriram caminhos para uma nova con-
cepção corporativa, favorecendo a criação de 
instrumentos que fortalecem os pilares da 
governança corporativa.

Observou-se também que o fato de a 
empresa possuir e manter um programa de 
integridade não garante que ela esteja total-
mente adequada às premissas da legislação 
anticorrupção brasileira. Desse modo, ao co-
nhecer os riscos e seus percentuais de ocor-
rência e impacto, é possível a elaboração de 
planos de ação para a mitigação e o tratamen-
to dos riscos. A redução e a eliminação de ris-
cos de infração aos dispositivos legais podem 
proporcionar aos programas de integridade 

ser considerados existentes e aplicados em 
casos em que seja necessária à organização 
comprovar sua efetividade.

Destaca-se também que as legislações 
não determinam um modelo de mensura-
ção de riscos para programas de integridade. 
Contudo, a utilização de modelos matemá-
ticos possibilita resultados com maior grau 
de confiabilidade e mais próximos aos reais 
riscos de exposição das empresas, pois são 
capazes de traduzir os aspectos qualitativos 
presentes nos normativos legais em informa-
ções quantitativas capazes de nortear ações 
preventivas.

O estudo também permitiu verificar 
que um modelo construído com base em uma 
legislação aplicável a qualquer empresa bra-
sileira pode ser utilizado por qualquer enti-
dade, pois não guarda detalhes específicos de 
uma atividade, mas, sim, apresenta critérios 
legais adaptáveis a todas as pessoas jurídicas.

Por fim, a realização do presente estudo 
permitiu concluir que as empresas que pre-
tendem implementar ou que já possuem pro-
gramas de compliance precisam identificar 
seus riscos de não atender aos 16 requisitos 
do artigo 42 do Decreto nº 8.420-2015, pois, 
nesse caso, por conta da inobservância des-
ses requisitos de existência e aplicação, seus 
programas poderão ser desconsiderados para 
fins legais e tornados sem validade, expondo 
as empresas às penalidades da Lei nº 12.846-
2013 e do Decreto nº 8.420-2015.
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OS RELATÓRIOS DE AUDITORIA 
INDEPENDENTE:
UM ESTUDO SOBRE A EMISSÃO DE 
RELATÓRIOS DE AUDITORIA COM 
OPINIÃO MODIFICADA
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RESUMO

Este estudo teve por objetivo identificar os motivos que levam os auditores a mo-
dificar sua opinião na emissão de pareceres. Os objetivos específicos são: discorrer sobre 
auditoria das demonstrações contábeis e emissão de relatórios de auditoria; evidenciar 
o grau de utilização do parágrafo de comunicação dos principais assuntos de auditoria e 
relacionar os motivos que geraram emissão de parágrafos de ênfase nas demonstrações 
contábeis publicadas no Jornal do Comércio. A base teórica deste estudo foram as NBC TA 
700, NBC TA 701, NBC TA 705 e NBC TA 706 relacionadas aos relatórios de auditoria, mo-
dificações, principais assuntos de auditoria e ênfases. A metodologia utilizada foi de uma 
pesquisa descritiva, quali-quanti, delineada pela análise de conteúdo dos relatórios de 
auditoria das demonstrações contábeis completas publicadas no Jornal do Comércio-RS 
no primeiro semestre de 2018, referente ao exercício findado em 31-12-2017. Concluiu-se 
no estudo que apenas 6,1% das demonstrações contábeis completas publicadas no jornal 
no período possuem modificação. Os motivos que mais geram modificações nas demons-
trações contábeis, em 93,75% dos casos, foram relacionados a distorções relevantes e 
não generalizadas nas demonstrações contábeis por falta de utilização e/ou aplicação de 
normas e práticas contábeis indevidas, seguidos da limitação do escopo dos trabalhos de 
auditoria, com 6,25%. Verificou-se ainda que foram emitidos parágrafos de ênfase quan-
do, na verdade, deveriam constar como relatórios com opinião modificada e, por fim, que 
há uma aceitação dos parágrafos de principais assuntos de auditoria até pelas empresas 
não obrigadas pela norma contábil.

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria. Relatório. Modificação. Ênfase. 
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1 INTRODUÇÃO

As demonstrações financeiras em seu 
conjunto, na descrição de Teixeira, Arcoleze 
e Tarifa (2014), representam a imagem e a 
situação econômica, financeira e patrimonial 
de uma entidade e, portanto, são fonte de in-
formações úteis para a tomada de decisão. 
Entretanto, para tomar a decisão correta, é 
necessário que essas demonstrações estejam 
de acordo com as normas brasileiras de con-
tabilidade e que representem a situação real 
da entidade.

Nesse aspecto, Longo (2011, p. 46) 
comenta a norma NBC TA 200, que parte 
do princípio de que a auditoria sobre as de-
monstrações contábeis, consubstanciada na 
opinião do auditor sobre elas, aumenta o 
grau de confiabilidade dos usuários nessas 
demonstrações. As Normas Brasileiras Téc-
nicas de Auditoria Independente de Infor-
mações Contábeis Históricas (NBC TAs), em 
vigor por meio das resoluções emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
desde 2009, proporcionaram a convergência 
da Contabilidade brasileira com a internacio-
nal, objetivando uma maior credibilidade e 
confiabilidade na divulgação das informações 
pelas empresas.

Conforme o CFC (2016), uma das no-
vidades é a NBC TA 701 (2016) – Comunica-
ção dos principais assuntos de auditoria no 
relatório do auditor independente, vigente já 
para as demonstrações contábeis de períodos 
que se findam em ou após 31 de dezembro de 
2016, que define os principais assuntos de 
auditoria e quais são os objetivos do auditor 
para determinar os principais objetivos.

De acordo com o IBRACON – Insti-
tuto dos Auditores Independentes do Brasil 
(2017), apesar de não haver mudanças no 
escopo dos trabalhos de auditoria, fez-se ne-

cessária uma comunicação mais constante e 
eficiente entre os auditores, a administração 
e os órgãos de governança corporativa das 
entidades, e a mudança mais relevante foi 
a inclusão da seção “Principais Assuntos de 
Auditoria” – PAAs, que são os assuntos de 
maior importância na auditoria, de acordo 
com o julgamento do auditor.

Para Dantas et al. (2017), as consequên-
cias da emissão de uma opinião modificada e 
o reflexo na relação auditor-cliente são uma 
questão que vem gerando debates e questio-
namentos no mercado de capitais, notada-
mente quanto e de que forma o auditor pode 
ser influenciado pela companhia auditada e 
qual seria o tipo de influência sofrida por esse 
profissional, além do que pode influenciar 
negativamente com os stakeholders.

Nesse contexto, este artigo preten-
de responder à seguinte questão-problema: 
quais são os fatores mais frequentes que oca-
sionaram a emissão de relatórios de auditoria 
com opinião modificada, conforme as publi-
cações no Jornal do Comércio, referente ao 
término do exercício em 31-12-2017?

Para tanto, o objetivo geral delimitado 
é identificar os fatores mais frequentes que 
levaram à emissão de relatórios de auditoria 
com opinião modificada, publicados no Jor-
nal do Comércio, referentes ao término do 
exercício em 31-12-2017. Com isso, os objeti-
vos específicos são: discorrer sobre auditoria 
das demonstrações contábeis e emissão de 
relatórios de auditoria; evidenciar o grau de 
utilização do parágrafo de comunicação dos 
principais assuntos de auditoria e relacionar 
os motivos que geraram emissão de parágra-
fos de ênfase nas demonstrações contábeis 
publicadas no Jornal do Comércio.

Este artigo se justifica na medida em 
que busca auxiliar na elaboração e no enten-
dimento das opiniões proferidas pelos audi-
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tores, para melhor compreensão de como se 
dá a emissão dos relatórios de auditoria com 
opinião modificada, aos parágrafos dos prin-
cipais assuntos de auditoria e outros assun-
tos contidos nos pronunciamentos contábeis, 
buscando contribuir com os auditores e a 
comunidade científica com relação às carac-
terísticas das opiniões dos relatórios de au-
ditoria emitidos após a convergência interna-
cional.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Nesta seção são apresentados uma 
perspectiva geral da auditoria contábil, uma 
revisão teórica dos relatórios de auditoria e 
os pronunciamentos contábeis.

2.1 Relatórios de auditoria

Após passar por todas as etapas de au-
ditoria e colher todas as evidências ao longo 
do trabalho, o auditor deve emitir um relató-
rio expressando sua opinião de forma clara, 
concisa e objetiva sobre as demonstrações 
contábeis, em todos os seus aspectos relevan-
tes que representem, adequadamente ou não, 
a situação econômica, financeira e patrimo-
nial da entidade.

Para Melo e Santos (2017, p. 293), “o 
relatório de auditoria é o produto final do tra-
balho do auditor, que constitui um conjunto 
de informações para subsidiar os usuários in-
ternos e externos na tomada de decisão. Este 
relatório expressa uma opinião prudente e 
imparcial do auditor”. 

Conforme Melhen (2012, p. 70), pode-
-se definir o relatório de auditoria como um 
texto organizado e detalhado dos fatos detec-
tados durante os trabalhos de auditoria, e é o 
meio pelo qual o auditor comunica os resul-
tados do trabalho.

De acordo com a NBC TA 700 (2016), 
pelo relatório de auditoria, o auditor inde-
pendente deverá formar uma opinião sobre 
as demonstrações contábeis. Essa norma 
trata da forma e do conteúdo do relatório a 
emitir como resultado da auditoria das de-
monstrações contábeis. Os objetivos do audi-
tor são: (a) formar uma opinião sobre as de-
monstrações contábeis com base na avaliação 
das conclusões alcançadas pela evidência de 
auditoria obtida; e (b) expressar claramente 
essa opinião por meio de relatório por escrito.

Já Almeida (2017, p. 401) cita quatro 
tipos de relatório dos auditores independen-
tes: relatório sem ressalva; relatório com res-
salva; relatório com opinião adversa e relató-
rio com abstenção de opinião. Complementa 
afirmando que os relatórios, de acordo com 
algumas situações, poderão ter parágrafo de 
ênfase e relatório com os principais assuntos 
de auditoria. O mesmo autor lembra que as 
normas de auditoria que tratam desse assun-
to são a NBC TA 700, a NBC TA 701, a NBC 
TA 705 e a NBC TA 706.

2.1.1 Relatórios sem modificação

De acordo com Melo e Santos (2017, p. 
296), o relatório com opinião não modificada 
ou sem ressalvas, também conhecida como 
plena, sem restrições, verdadeira ou limpa, 
indica que o auditor está convencido de que 
as demonstrações contábeis e legais perti-
nentes, em todos os seus aspectos relevantes, 
não apresentaram distorções significativas 
ou podem indicar que a empresa apresenta 
uma visão verdadeira e justa.

Ainda na mesma concepção, Crepaldi 
(2016, p. 368) considera que “o parecer não 
modificado implica na afirmação de que, em 
tendo havido alterações em procedimentos 
contábeis, os efeitos delas foram adequa-
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damente determinados e revelados nas de-
monstrações contábeis”.

A NBC TA 700 (2016) dispõe que “o au-
ditor deve expressar uma opinião não modi-
ficada quando concluir que as demonstrações 
contábeis são elaboradas, em todos os aspec-
tos relevantes, de acordo com a estrutura de 
relatório financeiro aplicável”.

Para os autores, o relatório de auditoria 
sem modificação é aquele que não encontra 
distorção significativa e que está em confor-
midade com as normas de contabilidade e le-
gislação aplicadas. 

2.1.2 Relatórios de auditoria com modificação
O auditor deve modificar sua opinião, 

de acordo com a NBC TA 705 (2016), se:

(a) concluir, com base em evidência de 
auditoria obtida, que as demonstrações con-
tábeis tomadas em conjunto apresentam dis-
torções relevantes; ou

(b) não conseguir obter evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para con-
cluir que as demonstrações contábeis toma-
das em conjunto não apresentam distorções 
relevantes.

O quadro 1 apresenta as opções quan-
do, no julgamento do auditor sobre a nature-
za do assunto e da relevância e generalização 
dos efeitos ou possíveis efeitos sobre as de-
monstrações contábeis, o auditor pode emitir 
opinião modificada sobre as demonstrações 
contábeis:

Quadro 1 – Tipos de opinião

Natureza do assunto que gerou a 
modificação

Julgamento do auditor sobre a disseminação de forma generalizada 
dos efeitos ou possíveis efeitos sobre as demonstrações contábeis

Relevante, mas não generalizado Relevante e generalizado

Demonstrações contábeis apresentam 
distorções relevantes Opinião com ressalva Opinião adversa

Impossibilidade de obter evidência de 
auditoria apropriada e suficiente Opinião com ressalva Abstenção de opinião

Fonte: NBC TA 705 (2016)

De acordo com o quadro 1, se as de-
monstrações contábeis apresentarem distor-
ções relevantes e se houver impossibilidade 
de obtenção de evidência de auditoria sufi-
ciente e apropriada, mas não forem genera-
lizadas, a opinião emitida será com ressalva. 
Se as demonstrações contábeis apresentarem 
distorções relevantes e generalizadas, a opi-
nião emitida deverá ser adversa. Deverá o au-
ditor abster-se de opinião quando a obtenção 
de evidência de auditoria for inapropriada e 
insuficiente e, ainda, houver relevância e ge-
neralização dos efeitos ou possíveis efeitos 
sobre as demonstrações contábeis.

a) Relatórios com modificação 
com ressalva

No que diz respeito ao parecer com res-
salva, Crepaldi (2016, p. 369) acrescenta que 
se constituem situações que levam o auditor a 
emitir um parecer com ressalva, ocorrência de 
limites na extensão do trabalho, identificação 
de eventos futuros relevantes e não uniformi-
dade na aplicação dos princípios contábeis. 

Já na concepção de Melo e Santos 
(2017, p. 302), a opinião modificada é ex-
pressa quando o auditor avalia que não pode 
emitir relatório sobre as demonstrações con-
tábeis sem ressalvas, mas que o efeito da dis-
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cordância não é tão significativo que requeira 
um relatório com a opinião adversa, ou mes-
mo com abstenção de opinião.

De acordo com a NBC TA 705 (2016), o 
auditor deve expressar uma opinião com res-
salva quando: a) ele, tendo obtido evidência 
de auditoria apropriada e suficiente, conclui 
que as distorções, individualmente ou em 
conjunto, são relevantes, mas não generaliza-
das nas demonstrações contábeis; ou b) não é 
possível para ele obter evidência apropriada e 
suficiente de auditoria para fundamentar sua 
opinião, mas ele conclui que os possíveis efei-
tos de distorções não detectadas sobre as de-
monstrações contábeis, se houver, poderiam 
ser relevantes, mas não generalizados. 

b) Relatório com modificação 
com opinião adversa

O auditor deve expressar uma opinião 
adversa quando, tendo obtido evidência de 
auditoria apropriada e suficiente, conclui que 
as distorções, individualmente ou em conjun-
to, são relevantes e generalizadas para as de-
monstrações contábeis (NBC TA 705, 2016).

Seguindo a NBC, Crepaldi (2016, p. 370) 
expõe que o auditor deve expressar uma opi-
nião adversa quando obtém evidência de au-
ditoria apropriada e suficiente, conclui que as 
distorções, individualmente ou em conjunto, 
são relevantes e generalizadas para as demons-
trações contábeis. Também quando verificar a 
existência de efeitos que, isolada ou conjugada-
mente, forem de tal relevância que comprome-
tem o conjunto das demonstrações contábeis. 

Melhem (2012, p. 74), em seu ponto de 
vista, dispõe que normalmente, nesse contex-
to, as demonstrações estão incorretas de tal 
modo que se impossibilita a emissão de pare-
cer com ressalva, e, nesses casos, são explica-
dos no parecer todos os porquês nos parágra-
fos entre o escopo e a opinião.

c) Relatório com modificação com 
abstenção de opinião

Quando a abstenção de opinião decor-
rer de incertezas relevantes, o auditor deve 
expressar, no parágrafo de opinião, que, de-
vido à relevância das incertezas descritas em 
parágrafos específicos, não há condições de 
emitir opinião sobre as demonstrações con-
tábeis. Novamente, a abstenção de opinião 
não elimina a responsabilidade do auditor de 
mencionar, no parecer, os desvios relevantes 
que normalmente seriam incluídos como res-
salvas (CREPALDI, 2016).

A NBC TA 705, de 2016, afirma que o au-
ditor deve abster-se de expressar uma opinião 
quando não consegue obter evidência de audi-
toria apropriada e suficiente para fundamen-
tar sua opinião, e ele concluir que os possíveis 
efeitos de distorções não detectadas, se houver, 
poderiam ser relevantes e generalizados.

Já Lins (2017, p. 285) pondera que, por 
outro lado, o auditor também deve abster-se 
de expressar sua opinião quando, em circuns-
tâncias extremamente raras envolvendo diver-
sas incertezas, ele conclui que, independente-
mente de ter obtido evidência apropriada e su-
ficiente de cada uma das incertezas, não é pos-
sível expressas uma opinião devido à possível 
interação das incertezas e seu possível efeito 
cumulativo sobre as demonstrações contábeis.

d) Relatório com parágrafo de ên-
fase e outros assuntos

A NBC TA 706 (2016) evidencia que, 
se o auditor considera necessário chamar a 
atenção dos usuários para um assunto apre-
sentado ou divulgado nas demonstrações 
contábeis que, segundo seu julgamento, é 
de tal importância que é fundamental para o 
entendimento, pelos usuários, das demons-
trações contábeis, ele deve incluir parágra-
fo de ênfase no seu relatório, desde que: a) 
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como resultado desse assunto, não fosse exi-
gido que o auditor modificasse a opinião; e 
b) quando a NBC TA 701 se aplica, o assunto 
não tenha sido determinado como um princi-
pal assunto de auditoria a ser comunicado no 
relatório do auditor.

Ainda assim, se, no julgamento do au-
ditor, houver algum assunto que não foi co-
municado nas demonstrações contábeis, mas 
for necessário ao entendimento do usuário a 
respeito do relatório da auditoria, o auditor 
deve, segundo a NBC TA 706 (2016), incluir 
um parágrafo de outros assuntos em seu re-
latório, desde que: a) não seja proibido por 
lei; e b) quando a NBC TA 701 se aplica, o as-
sunto não tenha sido determinado como um 
principal assunto de auditoria a ser comuni-
cado no relatório do auditor.

2.1.3 Principais assuntos de auditoria – NBC TA 701

Por definição, a NBC TA 701, de 2016, 
dispõe que os principais assuntos de audito-
ria são, segundo o julgamento profissional 
do auditor, os mais significativos na audito-
ria das demonstrações contábeis, bem como 
aqueles selecionados entre os comunicados 
aos responsáveis pela governança. 

Ainda de acordo com a NBC TA 701 
(2016), o auditor deve levar em consideração 
o seguinte ao determinar quais assuntos esta-
rão entre aqueles comunicados aos responsá-
veis pela governança: a) áreas avaliadas como 
de maior risco de distorção relevante ou com 
riscos significativos identificados, de acordo 
com a NBC TA 315; b) julgamentos signifi-
cativos do auditor relativos às áreas das de-
monstrações contábeis que também envol-
veram julgamento significativo por parte da 
administração, inclusive estimativas identi-
ficadas que apresentem alto grau de incerte-
za; e c) o efeito, sobre a auditoria, de fatos ou 

transações ocorridos durante o período. 

2.1.4 Responsabilidades do auditor em relação às 
outras informações – NBC TA 720

Esta norma trata das responsabilidades 
do auditor relacionadas com as outras infor-
mações, que não as demonstrações contábeis, 
sejam elas financeiras ou não financeiras, in-
cluídas no relatório anual da entidade. Esse 
relatório anual pode ser um único documento 
ou um conjunto de documentos que servem à 
mesma finalidade (NBC TA 720, 2016).

Na concepção de Lins (2017, p. 272), os 
objetivos do auditor, após ter lido as outras 
informações, são: a) considerar se há incon-
sistência relevante entre as outras informa-
ções e as demonstrações contábeis; b) con-
siderar se há inconsistência relevante entre 
as outras informações e o seu conhecimento 
obtido na auditoria; c) responder adequada-
mente quando identifica a existência de in-
consistências relevantes ou quando, de outra 
forma, toma conhecimento de que as outras 
informações parecem apresentar distorções 
relevantes; e d) apresentar o relatório de 
acordo com a NBC TA 720. 

2.1.5 Continuidade operacional – NBC TA 570

Esta norma, na concepção de Almeida 
(2017, p. 24), trata da responsabilidade do 
auditor independente, na auditoria das de-
monstrações contábeis, em relação ao uso 
do pressuposto da continuidade operacional, 
pela administração, na elaboração das de-
monstrações contábeis.

Quando aplicável, o auditor deve ela-
borar relatório evidenciando os possíveis pro-
blemas futuros de continuidade que o auditor 
entenda como relevantes e, por conseguinte, 
precise divulgar (LINS, 2017, p. 272).
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Ainda de acordo com Lins (2017, p. 
272), são exemplos de eventos que, se rele-
vantes, acarretam incertezas quanto ao futu-
ro da entidade e demandam inclusão no re-
latório: a) existência de incerteza relativa ao 
desfecho futuro de litígio excepcional ou ação 
regulatória; b) grande catástrofe que tenha 
tido, ou que continue a ter, efeito significati-
vo sobre a posição patrimonial e financeira; 
c) multas e restrições judiciais, etc.

Outrossim, a NBC TA 570 (2016), nos 
seus artigos 21 a 23, diz que, se houve uso ina-
propriado da base contábil de continuidade 
operacional, o auditor deverá expressar uma 
opinião adversa. Se houve uso da base con-
tábil de continuidade operacional apropriada 
e adequada, existe incerteza relevante e esta 
foi divulgada adequadamente, o auditor deve 
expressar uma opinião não modificada e seu 
relatório deve incluir uma seção separada, 
sob o título “Incerteza relevante relacionada 
à continuidade operacional”. 

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa foi desenvolvida com cunho 
descritivo. Nesse sentido, Andrade (2010, p. 26), 
em sua concepção, relata que “pesquisa descri-
tiva é aquela em que o pesquisador preocupa-se 
em observar, registrar, analisar, classificar e in-
terpretar os fatos, sem interferir neles”.

Quanto ao propósito, a pesquisa foi 
moldada como diagnóstico. No entendimento 
de Diehl e Tatim (2004), esse tipo de pesqui-
sa tem como meta diagnosticar uma situação 
organizacional que geralmente não acarreta 
custos muito altos, porém é dificultada pela 
questão da confidencialidade dos dados da 
empresa ou pela desconfiança do empresário. 

Em relação à abordagem, trata-se de 
uma pesquisa mista quantitativa e qualita-
tiva, pois se considera que a relação entre a 

profundidade da análise e a tradução em nú-
meros das informações coletadas contribui 
para a ampliação do conhecimento sobre o 
tema e decorrerá mediante a análise dos rela-
tórios de auditoria e destaque dos relatórios 
com opinião modificada, parágrafos de ênfa-
se e comunicação dos principais assuntos de 
auditoria, com o intuito de verificar os moti-
vos para a emissão desses tipos de relatório. 

O procedimento técnico para a coleta 
de dados caracteriza-se como documental, no 
qual foram utilizadas como base as publica-
ções ocorridas nos meses de janeiro a junho 
de 2018 no Jornal do Comércio, referentes 
ao término do exercício em 31-12-2017, por 
meio de uma análise de conteúdo dos relató-
rios. Foram identificadas 323 demonstrações 
contábeis publicadas, dentre as quais 164 
continham o relatório de auditoria publicado. 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados do 
estudo realizado nos relatórios de auditoria 
publicados do Jornal do Comércio de 1º-1-
2018 a 30-6-2018.

4.1 Análises dos relatórios de auditoria

Neste tópico são apresentados os resul-
tados das análises dos relatórios de auditoria 
publicados no Jornal do Comércio, conforme 
proposto inicialmente.

4.1.1 Relatórios modificados e não modificados

Na tabela 1 são reveladas a proporção 
de organizações que apresentaram opinião 
modificada ou com ressalvas e as que apre-
sentaram relatórios sem modificação de opi-
nião e a ocorrência, dentro dos relatórios 
emitidos com modificação.
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Tabela 1 – Quanto à opinião e aos tipos de relatório
Quanto à opinião – tipos de relatório Frequência Percentual (%)

Não modificados 154 93,9%

Modificados 10 6,1%

Total 164 100%

Tipos de relatório com modificação Frequência Percentual (%)

Com ressalva 10 100%

Com abstenção de opinião 0 0%

Adverso 0 0%

Total 10 100%

Fonte: autor (2018).

A tabela 1 informa que, dos 164 rela-
tórios de auditoria publicados no Jornal do 
Comércio com relatório de auditoria, apenas 
dez apresentaram opinião modificada do au-
ditor, ou seja, 6,1% do total. Na grande maio-
ria, representada por 93,9% dos relatórios 
de auditoria, os auditores obtiveram, em sua 
opinião, evidências apropriadas e suficientes 
para emitir relatórios de auditoria sem modi-
ficações.

Em relação aos relatórios de auditoria 
emitidos com modificação de opinião, cons-

tata-se que todas as dez ocorrências foram 
de opinião com ressalva, que são as que, no 
julgamento do auditor, apresentaram distor-
ções relevantes nas demonstrações contábeis 
ou não continham evidências de auditoria 
apropriadas e suficientes, mas seus efeitos 
não foram generalizados nas demonstrações 
contábeis. 

Na tabela 2 apresentam-se as empresas 
de auditoria que foram encontradas nos rela-
tórios analisados nas publicações do Jornal 
do Comércio:
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Tabela 2 – Empresas de auditoria
Empresas Frequência Percentual (%)

KPMG Auditores Independentes 19 11,59%

Ernst & Young 14 8,54%

Deloitte 13 7,93%

PricewaterhouseCoopers 10 6,10%

Outras empresas 108 65,84%

Total 164 100%

Fonte: autor (2018).

De acordo com ela, percebe-se que, dos 
relatórios analisados, 34,16% foram feitos pe-
las chamadas big four, totalizando 56 dos 164 
relatórios analisados.

Na tabela 3 estão representados os rela-
tórios de auditoria com ressalva, segregados 
por segmento.

Tabela 3 – Segmentos empresariais
Tipos de relatório Frequência Percentual (%)

Associações beneficentes filantrópicas 4 40%

Indústria S.A. capital fechado 3 30%

Indústria S.A. capital aberto 1 10%

Prestação de serviços S.A. capital fechado 1 10%

Instituição financeira S.A. 1 10%

Total 10 100%

Fonte: autor (2018).

Verificou-se por ela que a maioria dos 
relatórios de auditoria com modificação de 
opinião se deu no segmento das associações 
beneficentes filantrópicas, com quatro ocor-
rências em dez. A segunda maior ocorrência 

aconteceu com as empresas de capital fecha-
do do segmento industrial.

A tabela 4 evidencia os 16 motivos que 
ocasionaram a emissão de relatório de audi-
toria com ressalvas.

Tabela 4 – Motivos das opiniões com ressalvas

Motivos da ressalva Frequência Percentual (%)

CPC 38 – Instrumentos financeiros – Reclassificação de contas do passivo – Influência 
no resultado abrangente e emissão de debêntures 2 12,5%

NBC TG 01 (R3) – Redução ao valor recuperável dos ativos 2 12,5%

NBC TG 27 (R4) – Revisão da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado 2 12,5%

Realização dos créditos com partes relacionadas 1 6,25%
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Motivos da ressalva Frequência Percentual (%)

Reclassificação do passivo não circulante – Empréstimos em passivo circulante – 
Empréstimos 1 6,25%

Ativos fiscais diferidos relacionados a prejuízos fiscais – Sem provisão de resultados 
futuros que suportem os referidos ativos 1 6,25%

Arrendamento mercantil com ajuste ao valor presente para provisão de 
superveniência ou insuficiência de depreciação 1 6,25%

Reconhecimento de doações, subvenções e contribuições patrimoniais de entidade 
sem fins lucrativos contabilizadas diretamente no patrimônio líquido 1 6,25%

Levantamento físico e econômico do ativo imobilizado 1 6,25%

Insuficiência dos ativos garantidores que lastreiam as provisões técnicas de eventos 
ocorridos e não provisionados (PEONA) 1 6,25%

Ajustes de exercícios anteriores diretamente na conta superávit/déficit acumulados 1 6,25%

Limitação dos trabalhos de auditoria aos reconhecidos pelos registros contábeis no 
quesito das receitas de doações – Filantropia 1 6,25%

Pronunciamento contábil CPC 30 (R1) – Receitas – Reconhecimento 1 6,25%

Total 16 100%

Fonte: autor (2018).

De acordo com a tabela 4, que traz os 
motivos de opinião com ressalva, observa-se 
que, dos 16 motivos ocorridos, dois referem-
-se à não observância do CPC 38 – instru-
mentos financeiros, influenciando no resul-
tado abrangente e na emissão de debêntures 
da companhia; dois referem-se à não obser-
vância da NBC TG 01 (R3), que trata da re-
dução ao valor recuperável dos ativos; e dois 
dizem respeito à não observância da NBC TG 
27 (R4), que trata da revisão da vida útil eco-
nômica dos bens do ativo imobilizado.

Percebe-se também que, dentre os mo-
tivos de opinião com ressalva apresentados na 

tabela 4, apenas um diz respeito à limitação 
dos trabalhos de auditoria. Os outros 15 mo-
tivos remetem a distorções relevantes e não 
generalizadas nas demonstrações contábeis.

4.1.2 Parágrafos de ênfase e parágrafos de 
outros assuntos de auditoria

A tabela 5 trata da relação total de rela-
tórios de auditoria que se utilizaram de pará-
grafos de ênfase para chamar a atenção de al-
gum assunto apresentado nas demonstrações 
contábeis.
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Tabela 5 – Parágrafos de ênfase
Tipos de relatório Quantidade Percentual (%)

Com parágrafos de ênfase 31 18,9%

Sem parágrafos de ênfase 133 81,1%

Total 164 100%

Fonte: autor (2018).

Pela tabela 5, verifica-se que, dos 164 
relatórios de auditoria publicados no Jornal 
do Comércio, 31 deles, equivalentes a 18,9% 
dos relatórios publicados, têm pelo menos 
um parágrafo de ênfase remetendo a uma 
nota explicativa que, no julgamento do au-
ditor, mereça atenção dos usuários das de-
monstrações contábeis. Foram 31 os relató-

rios de auditoria que apresentaram parágrafo 
de ênfase, porém há relatórios com mais de 
um parágrafo, totalizando 50 motivos. 

A tabela 6 revela os principais moti-
vos, elencados pelo item A5 da NBC TA 706 
(2016), que ensejaram os parágrafos de ênfa-
se nos relatórios de auditoria publicados.

Tabela 6 – Motivos dos parágrafos de ênfase

Motivos da ênfase Frequência Percentual (%)

Existência de incerteza relativa ao desfecho futuro de litígio excepcional ou 
ação regulatória 18 36%

Evento subsequente significativo ocorrido entre a data das demonstrações 
contábeis e a data do relatório do auditor (NBC TA 560) 2 4%

Aplicação antecipada (quando permitida) de nova norma contábil com efeito 
relevante sobre as demonstrações contábeis 11 22%

Grande catástrofe que tenha tido, ou continue a ter, efeito significativo sobre a 
posição patrimonial e financeira da entidade 0 0%

Quando existe incerteza significativa em relação a eventos ou condições que 
podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade da entidade de 
manter sua continuidade operacional

7 14%

Outras situações que não se encaixam na norma 12 24%

Total 50 100%

Fonte: autor (2018).
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Pode-se verificar, na tabela 6, que boa 
parte dos parágrafos de ênfase, que somam 
36% daqueles publicados no Jornal do Co-
mércio, decorre da existência de incertezas 
relativas ao desfecho futuro de litígios ex-
cepcionais ou da dependência da companhia 
de uma ação regulatória. Vê-se também que 
22% desses parágrafos remetem a aplicações 
antecipadas de novas normas contábeis, des-
de que permitidas, com efeito relevante sobre 
as demonstrações contábeis e que 14% alu-
dem à existência de incerteza significativa em 

relação a eventos ou condições que podem le-
vantar dúvida quanto à capacidade de manter 
a continuidade operacional.

Porém, chama a atenção, na tabulação 
dos dados da tabela 6, que 24% dos parágra-
fos de ênfase divulgados nos relatórios de 
auditoria – ou seja, 12 parágrafos em um to-
tal de 50 – apresentaram motivos que não se 
encaixaram nos elementos listados no item 
A5 da NBC TA 706, como se verifica na ta-
bela 7.

Tabela 7 – Motivos sem correlação com a norma

Motivos sem correlação Frequência

Transações com partes relacionadas 3

Realização dos créditos tributários diferidos 2

Orientação OCPC 4 – Reconhecimento de receitas do setor imobiliário 1

Patrimônio líquido ajustado (PLA) inferior ao capital mínimo requerido (CMR) 1

Companhias controladas 1

Contratos de locação firmados a faturar – Lançados no ativo circulante e não circulante e no mesmo 
valor no passivo circulante e não circulante 1

Realização de investimentos pela companhia controlada 1

Atendimento ao art. 199 da Lei nº 6.404-1976 – Reserva de lucros ultrapassou o capital social 1

Integralização do capital social 1

Total 12

Fonte: autor (2018).

Constata-se, na tabela 7, que alguns dos 
motivos dos parágrafos de ênfase se encaixam 
em ressalvas, conforme o item 13 da NBC TA 
701 (2016), que, entre outras coisas, destaca, 
na letra “b”, que o auditor especificamente 

deve avaliar se, segundo os requisitos da es-
trutura de relatório financeiro aplicável, “as 
políticas contábeis selecionadas e aplicadas 
são consistentes com a estrutura de relatório 
financeiro aplicável e se são apropriadas”. 
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A tabela 8 trata da relação total de re-
latórios de auditoria que se utilizaram de pa-
rágrafos de outros assuntos para chamar a 

atenção de algum ponto não apresentado nas 
demonstrações contábeis e os principais mo-
tivos.

Tabela 8 – Parágrafos de outros assuntos
Tipos de relatório Quantidade Percentual (%)

Com parágrafos de outros assuntos 60 36,59%

Sem parágrafos de outros assuntos 104 63,41%
Total 164 100%

Fonte: autor (2018).

Observa-se, ainda na tabela 8, que ape-
nas 36,59% dos relatórios de auditoria utili-
zaram-se de parágrafos de outros assuntos 
para trazer informações adicionais aos usu-
ários das demonstrações contábeis. Outros 
63,41% não continham parágrafos de outros 

assuntos relevantes. 
Ao todo foram 60 relatórios de audito-

ria com parágrafos de outros assuntos, po-
rém há relatórios com mais de um parágrafo, 
totalizando 71 motivos de outros assuntos, 
destacados na tabela 9.

Tabela 9 – Motivos de outros assuntos

Motivos de outros assuntos Frequência Percentual (%)

Demonstração do valor adicionado – DVA – Pronunciamento técnico CPC 09 33 46,48%

Informações sobre a auditoria do período anterior 35 49,30%

Reapresentação das demonstrações contábeis de anos anteriores as quais 
continham ressalvas 1 1,41%

Informações fiduciárias 1 1,41%

Não examinamos, nem foram examinados por outra auditoria independente, as 
demonstrações contábeis do exercício anterior 1 1,41%

Total 71 100

Fonte: autor (2018).

Pela tabela 9, observou-se que 46,48% 
dos parágrafos de outros assuntos informa-
dos nos relatórios de auditoria foram utiliza-
dos para informar sobre o entendimento do 
pronunciamento técnico CPC 09, que diz res-
peito à demonstração do valor adicionado – 
DVA, que, por sua vez, embora não fosse par-
te integrante dos demonstrativos contábeis, 
foi analisada pelos auditores independentes.

Já 49,30% dos parágrafos de outros 
assuntos os auditores utilizaram para comu-
nicar os usuários a respeito das informações 
sobre as auditorias realizadas no período an-
terior, ou seja, se foram executadas, quem 
executou e, caso haja opiniões com ressalvas 
ou parágrafos de ênfase, se estes foram resol-
vidos de um ano para o outro.

Foram identificados, ainda, outros três 
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motivos com menor repercussão dentro do 
montante identificado, perfazendo cerca de 
1,41% cada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A auditoria independente exerce um 
papel muito importante, expressando de for-
ma clara e objetiva, por meio de seu relatório 
de auditoria, sua opinião sobre as demons-
trações financeiras das entidades. 

O objetivo deste trabalho foi eviden-
ciar os fatores mais frequentes que levaram 
à emissão de relatórios de auditoria com opi-
nião modificada, publicados no Jornal do 
Comércio de janeiro/2018 a junho/2018, re-
ferentes ao exercício findado em 31-12-2017. 
A escolha do Jornal do Comércio para a exe-
cução deste trabalho deu-se em função de ele 
ser, no estado, o único canal especializado em 
publicidade legal e ter amplo alcance na clas-
se contábil.

Dentro do propósito desta pesquisa, 
observou-se que, dos 164 relatórios de audi-
toria publicados, somente dez tiveram opi-
nião modificada, totalizando 6,1% do total. 
Constatou-se também que a maioria dos rela-
tórios de auditoria foi emitida por escritórios 
de auditoria regionais, resultando em 65,84% 
da totalidade das empresas identificadas. So-
mente 56 deles, que representam 34,16%, 
optaram por utilizar-se dos trabalhos das big 
four.

Com relação aos relatórios com opinião 
modificada, foi realizada a segmentação por 
setores empresariais, verificando-se que as 
associações beneficentes filantrópicas foram 
o tipo de instituição que mais apresentou pa-
rágrafos com opinião modificada, quatro re-
latórios no total, representando 40%, e o re-
latório de somente uma companhia de capital 
aberto, que representa 10%, foi emitido com 

modificação de opinião.
Nesta pesquisa, dentre os fatores mais 

frequentes que levaram à emissão de rela-
tórios de auditoria com opinião modificada, 
constatou-se que 93,75% destes remetem a 
distorções relevantes e não generalizadas nas 
demonstrações contábeis, totalizando 15 re-
latórios, sendo que apenas um se refere a li-
mitação de escopo dos trabalhos de auditoria.

No que diz respeito aos 16 motivos de 
relatórios com ressalva, encontrados na pes-
quisa, em seis foram encontradas relação 
com instrumentos financeiros, redução ao 
valor recuperável dos ativos e revisão da vida 
útil econômica dos bens do ativo imobilizado, 
sendo que apenas um deles revela limitações 
no trabalho de auditoria.

Já no que se refere aos relatórios de au-
ditoria com parágrafo de ênfase, foram totali-
zados 31, apresentado um contexto de 50 mo-
tivos. A maior repercussão esteve relacionada 
à existência de incerteza relativa ao desfecho 
futuro de litígio excepcional ou ação regulató-
ria, aplicação antecipada (quando permitida) 
de nova norma contábil com efeito relevan-
te sobre as demonstrações contábeis e, por 
fim, outras situações que não se encaixam na 
norma. Especificamente, entre os que não se 
encaixam na norma, estão presentes as tran-
sações com partes relacionadas e a realização 
dos créditos tributários diferidos.

Quanto aos relatórios de auditoria com 
parágrafos de outros assuntos, ao todo fo-
ram encontrados 60, abrangendo 71 motivos 
de outros assuntos. Destes, foram utilizados 
posicionamentos sobre a demonstração do 
valor adicionado – DVA, que, embora não 
fosse parte integrante dos demonstrativos 
contábeis, foi analisada pelos auditores inde-
pendentes, os quais também informaram os 
usuários a respeito das informações sobre as 
auditorias realizadas no período anterior
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Portanto, os resultados suportados por 
esta pesquisa denotam que há ainda algumas 
divergências entre as normas contábeis exi-
gidas e os relatórios de auditoria publicados, 
principalmente nos parágrafos de ênfase, que 

em muitos casos deixam dúvidas quanto à real 
situação das entidades, se realmente é uma ên-
fase a uma informação da demonstração contá-
bil ou é algo que deveria ser mais evidenciado e 
até ressalvado em uma opinião do auditor.



REVISTA DO CRCRS 56        

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um 
curso moderno e completo. 9. ed. São Paulo: 
Atlas, 2017.

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à 
Metodologia do Trabalho Científico. 10. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 
Normas brasileiras de contabilidade. NBC TA 
– de auditoria independente. Brasília, 2012. 
Disponível em: http://cfc.org.br/tecnica/nor-
mas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-au-
ditoria-independente/. Acesso em: 30 mar. 2018.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 
NBC TA 570 – Continuidade operacional. 
Brasília, 2016. Disponível em: http://www1.cfc.
org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTA570.pdf. Acesso 
em: 13 ago. 2018.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 
NBC TA 700 – Formação de opinião e emis-
são do relatório do auditor independente 
sobre as demonstrações contábeis. Brasília, 
2016. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/
sisweb/SRE/docs/NBCTA700.pdf. Acesso em: 19 
maio 2018.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 
NBC TA 701 – Comunicação dos principais 
assuntos de auditoria no relatório do au-
ditor independente. Brasília, 2016. Disponível 
em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/
NBCTA701.pdf. Acesso em: 20 maio 2018.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 
NBC TA 705 – Modificações na opinião do 
auditor independente. Brasília, 2016. Dispo-
nível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/
docs/NBCTA705.pdf. Acesso em: 19 maio 2018.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 
NBC TA 706 – Parágrafos de ênfase e pará-
grafo de outros assuntos. Brasília, 2016. Dis-
ponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/
docs/NBCTA706.pdf. Acesso em: 20 maio 2018.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 
NBC TA 720 – Responsabilidades do audi-
tor em relação a outras informações. Brasí-
lia, 2016. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/
sisweb/SRE/docs/NBCTA720.pdf. Acesso em: 13 
ago. 2018.



REVISTA DO CRCRS 57        

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 
Resoluções e Ementas do CFC. Brasília, 2016. 
Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/
sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2016/NBCTA701. 
Acesso em: 30 mar. 2018.

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contá-
bil: teoria e prática. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DANTAS, José Alves; BARRETO, Igor Theodoro-
viz; CARVALHO, Paulo Roberto Matos de. Rela-
tório com modificação de opinião: risco para o au-
ditor?. In: Revista Contemporânea de Con-
tabilidade. Florianópolis, 2017.

DIEHL, Astor Antonio; TATIM, Denise Carvalho. 
Pesquisa em Ciências Aplicadas. São Paulo: 
Prentice Hall, 2004.

IBRACON – Instituto dos Auditores Independen-
tes do Brasil. A experiência da aplicação do 
Novo Relatório do Auditor. 1º Ano Principais 
Assuntos de Auditoria. 2017.

LINS, Luiz dos Santos. Auditoria: uma aborda-
gem pratica com ênfase na auditoria externa. 4. 
ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LONGO, Claudio Gonçalo. Manual de audito-
ria e revisão de demonstrações contábeis. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MELHEM, Marcel Gulin. Auditoria contábil e 
tributária. 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

MELO, Moises Moura de; SANTOS, Ivan Ramos 
dos. Auditoria Contábil: Atualizada pelas Nor-
mas Internacionais de Auditoria emitidas pelo 
IFAC com adoção no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Maria Augusta Delgado, 2017.

TEIXEIRA, Danilo de Lima; ARCOLEZE, Lucia-
no; TARIFA, Marcelo Resquetti. Estudo sobre os 
Relatórios dos Auditores Independentes: Análise 
das Opiniões Modificadas e Parágrafos de Ênfase 
Existentes nas Demonstrações Financeiras Lis-
tadas na BM&FBovespa no Ano de 2011. In: Re-
vista de Estudos Contábeis, v. 5, n. 8, p. 3-19. 
Londrina, 2014.



REVISTA DO CRCRS 58        

Normas para
submissão de artigos

Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

A Revista do Conselho Regional de Con-
tabilidade do Rio Grande do Sul é uma 
publicação, editada pelo CRCRS, na 

forma impressa de 1972 a 2009 e, a partir de 
2010, na forma eletrônica. 

Podem encaminhar artigos para a Re-
vista profissionais da Contabilidade devida-
mente registrados em CRC. Serão igualmente 
publicados artigos em língua espanhola, ela-
borados por profissionais de outros países. 
Serão também aceitos artigos de acadêmicos 
de Ciências Contábeis, desde que sejam orien-
tados ou de coautoria por professor devida-

mente registrado em Conselho de Contabili-
dade. A reprodução do conteúdo de artigos 
divulgados na Revista do Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio Grande do Sul, em 
parte ou na sua íntegra, é permitida, desde 
que citada a fonte. Os  conceitos emitidos nos 
artigos são de inteira responsabilidade de 
seus autores. Ao enviar o artigo, o(s) autor(es) 
automaticamente autoriza(m) o CRCRS a pu-
blicá-lo em suas publicações/edições.

Não haverá remuneração ou contra-
prestação de qualquer tipo aos autores, por 
artigo(s) publicado(s) nesta Revista. Como 
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parte do processo de submissão, os autores 
devem verificar a conformidade em relação a 
todos os itens listados a seguir. Se não estive-
rem de acordo com as normas serão devolvi-
dos aos autores.

1.  O artigo submetido deve ser inédito, ou 
seja, não pode ter sido enviado ou pu-
blicado em outro periódico. Conside-
ram-se inéditos os trabalhos publicados 
em anais de eventos científicos, como 
congressos, convenções, seminários, 
simpósios.

2.  O artigo deverá versar sobre a Ciência 
ou Profissão Contábil e poderá ser ela-
borado por mais de um profissional da 
Contabilidade, com registro em CRC, li-
mitado a um máximo de quatro autores.

3.  O artigo, sob hipótese alguma, pode es-
tar identificado, seja no corpo do origi-
nal ou em propriedades do arquivo.

4.  A formatação do texto deve seguir o ta-
manho A4 (29,7cm x 21cm), com 3 cm 
de margens superior e esquerda, e 2 cm 
de margens inferior e direita.

5.  O texto deve ser enviado em Word.

6.  A fonte utilizada no texto deve ser Times 
New Roman, tamanho 12, espaçamento 
simples e alinhamento justificado.

7.  O artigo deve ter entre 3.800 e 9.000 pala-
vras, incluindo quadros, tabelas, ilustra-
ções, notas, referências bibliográficas.

8.  O título, o resumo e as palavras-chave 
devem ser enviados em português e 
inglês, integrando o artigo. O resumo 
deve ter entre 120 e 250 palavras, segui-
do de três a seis palavras-chave.

9.  As ilustrações, tais como figuras, quadros 
e tabelas, devem ser elaboradas segun-
do a norma da ABNT (NBR 14724), sem-
pre em preto e branco, juntamente com 
legendas, créditos e fonte. Caso haja 
ilustrações importadas de outros pro-
gramas, como Excel e Power Point, en-
viar também o arquivo de origem.

10. Evitar expressões como id., ibid., op. cit., 
loc. cit. e assemelhadas, ou notas de re-
ferência e de rodapé; sendo admitidas 
notas no final do texto.

11. Para citações diretas com mais de três li-
nhas, utilizar recuo de 4 cm da margem 
esquerda, espaço simples e fonte 10.

12. Para citações dentro do texto deve ser 
utilizado o formato autor/data, por 
exemplo: Beulke e Bertó (2008, p. 78); se 
entre parênteses, apresentar como se-
gue: (BEULKE; BERTÓ, 2008, p. 78).

13. As referências bibliográficas devem ser 
apresentadas em ordem alfabética, de 
acordo com as normas da ABNT (NBR-
6023). 

Os trabalhos deverão ser encaminhados por 
e-mail, com dois arquivos anexados na mes-
ma mensagem: um com o trabalho em si e ou-
tro com a folha de identificação, na qual deve 
constar o título do trabalho, nome completo 
do(s) autor(es), n° de registro em CRC, ende-
reço completo, telefone, fax, e-mail e breve 
currículo (máximo de 10 linhas).

Os trabalhos a serem submetidos ao Corpo 
Editorial devem ser encaminhados ao e- mail 
editoria@crcrs.org.br. A avaliação ocorrerá 
sem qualquer identificação dos autores dos 
artigos, visando a garantir a completa isenção 
nesse processo.




