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RELATÓRIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE:  Análise das m odificações na 
opinião do auditor nas demonstrações contábeis publicadas no Jornal do Comércio 

 
 

RESUMO 

 
Entendendo a importância do relatório de auditoria para os usuários das demonstrações 
contábeis, este estudo teve por objetivo identificar os motivos que levam os auditores a 
modificar sua opinião. A base teórica deste estudo, foram as NBC TA 200 – Objetivos 
gerais do auditor independente na condução da auditoria e das NBC TA 700, 705 e 706 – 
relacionadas com o relatório de auditoria, modificações e ênfases. Para atendimento dos 
objetivos deste trabalho, utilizou-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa, delineada pela 
análise de conteúdo dos relatórios de auditoria das demonstrações contábeis completas 
publicadas no Jornal do Comércio/RS, de 2010 a 2013. Conclui-se ao final do estudo que 
apenas 15% das demonstrações completas publicadas no jornal no período, possuem 
modificação. Os motivos e ou distorções que mais geram modificações nas demonstrações 
contábeis são, em 60% dos casos, a falta de utilização e ou aplicação de normas e práticas 
contábeis indevidas, seguido da falta de evidência de auditoria com 26%, ocasionada 
principalmente pela falta de confirmações com terceiros e dificuldades de obter evidência 
com relação a equivalência patrimonial de empresas coligadas e controladas. Verificou-se 
ainda que alguns auditores emitem parágrafos de ênfase quando na verdade deveriam emitir 
ressalva. 
 
Palavras-chave: Auditoria. Relatório. Modificação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A auditoria é uma área importante da contabilidade, possibilitando aos usuários das 
demonstrações contábeis maior segurança sobre a realidade da empresa. Apostando na 
confiabilidade da auditoria, é que muitos decidem se devem investir ou não em determinada 
companhia, o banco se deve ou não fornecer empréstimos. 

Até 2009 no Brasil existiam poucas normas de auditoria, algumas normas técnicas, 
complementadas pelas normas relativa a pessoa, sua condição de independência, e de 
educação continuada, entretanto a partir de 2010 com a harmonização das normas de 
auditoria as normas internacionais, foram editadas aproximadamente quarenta novas normas 
de auditoria. 

O processo de adoção destas normas foi difícil, especialmente para as empresas de 
auditoria de pequeno e médio porte, que inclusive ganharam um prazo maior para adoção. 
As grandes empresas de auditoria mundiais, “big four”, como são chamadas (Price, 
Delloite, Ernest Young e KPMG) já atendiam empresas multinacionais, e já estavam 
obrigadas e adequadas às normas internacionais. 

As normas possuem textos longos, repetitivos, isto porque as normas americanas, 
foram traduzidas para serem aplicadas no Brasil. Nesse contexto, é importante o estudo 
destas normas, bem como o reflexo da utilização delas pelos auditores, na opinião formada 
sobre as demonstrações contábeis. 

 O presente artigo buscará responder, entre outras questões relacionadas ao relatório 
do auditor, é o de identificar os motivos ou distorções ocorridas nas demonstrações 
contábeis que levam os auditores independentes a emitir opinião modificada. Para isso 
foram avaliadas as demonstrações contábeis divulgadas no Jornal do Comércio nos anos de 
2010, 2011, 2012 e 2013, buscando os relatórios de auditoria com modificação. Também o 
artigo verificou quais as empresas/entidades de auditoria que mais emitiram relatórios com 
modificação e identificar qual o segmento de empresas que mais apresentou relatórios de 
auditoria com opinião modificada. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 Neste capítulo falar-se-á sobre a auditoria independente, sua importância para os 
usuários das demonstrações contábeis e apresentam-se as principais normas relacionadas a 
emissão de opinião pelo auditor em seu relatório final de auditoria das demonstrações 
contábeis. 

2.1 AUDITORIA 
 

Attie (2011) menciona que o objetivo principal da auditoria pode ser descrito, como 
sendo o processo pelo qual o auditor se certifica da veracidade das demonstrações contábeis 
preparadas pela companhia auditada. O auditor, em seu exame, utiliza os critérios e 
procedimentos que lhe traduzem provas que assegurem a efetividade dos valores apostos 
nas demonstrações contábeis.  

Almeida (2008, p. 26) ressalta que “como medida de segurança contra a 
possibilidade de manipulação de informações, os futuros investidores passaram a exigir que 
essas demonstrações fossem examinadas por um profissional independente da empresa e de 
reconhecida capacidade técnica”. 

Na visão de Hoog e Carlin (2012, p. 63) auditoria externa é aquela em que o serviço 
é prestado por contadores que atuam por conta própria, mas credenciados pelos órgãos 
específicos.  



 3 

Longo (2011, p. 52) ressalta a importância da independência do auditor frente à 
entidade, cujas demonstrações estão sendo auditadas, protege a capacidade de formar 
opinião de auditoria, sem ser afetado por influências que poderiam comprometer essa 
opinião. A independência auxilia a capacidade do auditor de atuar com integridade, ser 
objetivo e manter postura de ceticismo profissional. 

Conforme a Resolução do CFC nº. 1.203/09, que aprovou a NBC TA 200, especifica 
como objetivos do auditor: 

a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou 
erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre as 
demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, 
em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável;  
b) apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como 
exigido pelas NBC TAs, em conformidade com as constatações do auditor. 

A opinião expressa pelo auditor é se as demonstrações contábeis foram elaboradas, 
em todos os seus aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório 
aplicável, avaliando se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente. (NBC TA 
2000/09). 

O auditor externo deve possuir independência suficiente sobre a instituição auditada, 
e não poderá aceitar imposição por parte da empresa quanto aos métodos a serem aplicados 
na auditoria e muito menos às conclusões em que deve chegar. 

 
2.1.1 Normas relativas à auditoria das demonstrações contábeis 

Como em todas as profissões, na auditoria existem padrões que devem ser seguidos, 
observando as normas aplicadas a técnica e também relativas ao profissional que ira 
executar a auditoria. A aplicação das normas é obrigatória na execução dos trabalhos, 
objetivando a qualificação dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais. E se não forem 
observados os profissionais poderão sofrer sanções. 

Deste modo, Hoog e Carlin (2012, p. 88) destacam que “em 2009, foram aprovadas 
as novas normas de auditoria editadas pelo CFC, visando a padronização com as normas 
internacionais, editadas pela Federação Internacional de Contadores – IFAC (International 
Federation of Accounting)”. As normas de auditoria são regras estabelecidas pelos órgãos 
da profissão contábil, com o objetivo de regulamentar o exercício da função do auditor, 
estabelecendo orientação e diretrizes a serem seguidas pelo profissional no exercício de suas 
atividades. 

O Quadro 1, apresenta as principais normas a serem seguidas pelos auditores 
independentes e seus respectivos alcances, sendo que todas aplicáveis para os períodos 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2010: 

 
Normas  Alcance 

NBC TA 
200 

Objetivos gerais do 
auditor independente e 
condução da auditoria 
em conformidade com 
normas de auditoria 

Trata das responsabilidades gerais do auditor independente na 
condução de uma auditoria de demonstrações contábeis em 
conformidade com NBC TAs. Especificamente, ela expõe os 
objetivos gerais do auditor independente e explica a natureza e o 
alcance de uma auditoria desenhada para possibilitar ao auditor 
independente o cumprimento desses objetivos. Ela também explica o 
alcance, autoridade e estrutura das NBC TAs e inclui requisitos 
estabelecendo as responsabilidades gerais do auditor independente 
aplicáveis em todas as auditorias, inclusive a obrigação de atender 
todas as NBC TAs.  

NBC TA 
240 

Responsabilidade do 
auditor em relação à 
fraude, no contexto da 

Trata da responsabilidade do auditor no que se refere à fraude na 
auditoria de demonstrações contábeis. Especificamente, detalha a 
forma como a NBC TA 315 (Identificação e avaliação dos riscos de 
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auditoria de 
demonstrações 

distorção relevante por meio do entendimento da entidade e de seu 
ambiente) e a NBC TA 330 (Resposta do auditor aos riscos 
avaliados) devem ser aplicadas em relação aos riscos de distorção 
relevante decorrente de fraude. 

NBC TA 
315 

Identificação e 
avaliação dos riscos de 
distorção relevante  

Trata da responsabilidade do auditor na identificação e avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis por meio 
do entendimento da entidade e do seu ambiente, inclusive do 
controle interno da entidade. 

NBC TA 
700 

Formação da opinião e 
emissão do relatório do 
auditor independente 
sobre as demonstrações 
contábeis 

Trata da responsabilidade do auditor independente para formar uma 
opinião sobre as demonstrações contábeis e trata da forma e do 
conteúdo do relatório emitido como resultado da auditoria de 
demonstrações contábeis. 

NBC TA 
705 

Modificações na 
opinião do auditor 
independente 

Trata da responsabilidade do auditor de emitir um relatório 
apropriado nas circunstâncias em que, ao formar uma opinião sobre 
as demonstrações contábeis de acordo com a NBC TA 700, o auditor 
conclui que é necessária uma modificação em sua opinião sobre as 
demonstrações contábeis. 

NBC TA 
706 

Parágrafos de ênfase e 
parágrafos de outros 
assuntos no relatório do 
auditor independente 

Trata de comunicações adicionais incluídas no relatório do auditor, 
quando: 
(a) Chamar a atenção dos usuários para um assunto ou assuntos 
apresentados ou divulgados nas demonstrações contábeis, de tal 
relevância que são fundamentais para o entendimento das 
demonstrações contábeis;  
(b) Chamar a atenção dos usuários para quaisquer assuntos que não 
os apresentados ou divulgados nas demonstrações contábeis e que 
sejam relevantes para o usuário entender a auditoria. 

Quadro 1 - Normas relativas à auditoria das demonstrações contábeis 
Fonte: Conselho Federal de Contabilidade (2013). 

 
Observa-se que um dos pontos de maior impacto nas alterações das normas de 

auditoria independente na busca de harmonização das normas de auditoria vigentes no 
Brasil é a mudança não apenas do nome – de Parecer do (s) Auditor (es) independente (s) 
para Relatório do (s) Auditor (es) independente (s), mas seu conteúdo. (HOOG; CARLIN, 
2012). 

Embora, na maioria das vezes, as normas de auditoria sejam meros guias de 
orientação geral, e não um manual analítico de procedimentos a serem seguidos pelo 
auditor, elas fixam limites nítidos de responsabilidade, bem como dão orientação útil quanto 
ao comportamento do auditor em relação à capacidade profissional e aos aspectos técnicos 
requeridos para a execução do trabalho. 

 
2.1.2 Relatório de Auditoria 

De acordo com o ISA 13 o auditor deve revisar e avaliar as conclusões obtidas pelas 
evidências de auditoria com base para sua opinião referente as demonstrações contábeis. 
Isso considerando que as demonstrações são aceitáveis para que o auditor possa toma-las 
como base para emitir seu relatório. (YOSHITAKE, 2012). 

Para Almeida (2012) o relatório de auditoria padrão deve conter basicamente quatro 
parágrafos, a identificação da entidade, das demonstrações auditadas e período auditado; 
responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras; reponsabilidade dos 
auditores independentes sobre as demonstrações contábeis; e opinião dos auditores 
independentes sobre as demonstrações financeiras. 

Segundo Yoshitake (2012) os elementos básicos para o relatório do auditor são título, 
destinatário, abertura ou parágrafo introdutório, identificação das demonstrações contábeis 
auditadas, uma declaração de responsabilidade da administração da entidade e 
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responsabilidade do auditor, parágrafo de escopo (descrição da natureza da auditoria), uma 
referência as ISAs ou aos padrões nacionais relativos as práticas,  uma descrição do trabalho 
efetuado pelo auditor, parágrafo da opinião contendo uma expressão da opinião sobre as 
demonstrações contábeis, endereço do auditor, assinatura do auditor. 

Santos (2012) escreve que o objetivo do auditor independente é formar uma opinião 
sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação das conclusões atingidas pelas 
evidências de auditoria e consequentemente expressar sua opinião por meio de relatório de 
auditoria descrevendo a base para referida opinião.  

O relatório do auditor, de acordo com Yoshitake (2012) nada mais é que uma opinião 
expressa pelo auditor que será não qualificada (sem ressalva) quando ele concluir que as 
demonstrações contábeis são adequadas e verdadeiras. A opinião não qualificada 
implicitamente refere-se que as demonstrações contábeis estão adequadamente em 
conformidade com as normas vigentes e não apresentam mudanças nos princípios 
fundamentais de contabilidade. 

Conforme Santos (2012) o relatório do auditor independente deve ser por escrito e 
conter um título claramente definido, ser endereçado conforme as circunstâncias do 
trabalho. De acordo com ele o relatório do auditor deve especificar a reponsabilidade dele é 
expressar opinião referente às demonstrações contábeis baseado no trabalho de auditoria. 

O relatório do auditor é considerado modificado em duas situações, primeiramente 
quando os assuntos não afetam a opinião do auditor é dada ênfase ao um assunto, ou quando 
o assunto afeta a opinião do auditor, ou seja, ocorre à opinião qualificada, abstenção de 
opinião ou opinião adversa. (YOSHITAKE, 2012). 

De acordo com Almeida (2012) os principais tipos de relatório de auditoria 
independente são os seguintes: relatório sem ressalva; relatório com ressalva; relatório com 
opinião adversa; relatório com abstenção de opinião; relatório com parágrafo de ênfase; 
relatório com parágrafo de outros assuntos.  

De acordo com Attie (2011) a opinião não modificada ou sem modificação é 
expressa pelo auditor quando conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro. 

Yoshitake (2012) complementa escrevendo que o relatório limpo ou sem ressalva 
indica que o auditor está convencido de que as demonstrações contábeis foram elaboradas 
consoantes à legislação especifica, em todos os aspectos relevantes. Para ele este relatório 
indica que tendo havido alterações significativas estas estão corretamente refletidas nas 
demonstrações contábeis, e devidamente comentadas em notas explicativas. 

De acordo com a NBC TA 705 (2009) o auditor deverá emitir opinião com ressalva 
quando as demonstrações contábeis apresentarem distorções relevantes, contudo não 
generalizadas ou se não conseguir obter evidência de auditoria suficiente, mas que não 
apresentarem maiores riscos aos seus usuários.  

Ainda de acordo com a mesma norma, a opinião adversa e a abstenção de opinião 
serão auferidas pelo auditor se não houver possibilidade de obter dados que evidenciem de 
forma concreta a situação patrimonial da entidade e as mesmas possam ser de grande 
importância e generalizadas. As ressalvas são mais comuns que a opinião adversa e a 
abstenção de opinião. 

De acordo NBC TA 706 (2009) o parágrafo de ênfase, deve ser utilizado pelo auditor 
independente, quando um assunto esteja apropriadamente apresentado ou divulgado nas 
demonstrações contábeis que, de acordo com o julgamento do auditor, é relevância, que é 
fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis. 

Um exemplo clássico da utilização do parágrafo de ênfase seria sobre informações de 
problemas financeiros. Dessa forma, quando uma empresa está em uma situação de índice 
de liquidez desfavorável, prejuízo consecutivo, é importante colocar um parágrafo de ênfase 
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sobre a continuidade dessa entidade. O quadro 2 apresenta um resumo dos tipos de 
relatórios e quando devem ser emitidos pelos auditores independentes. Também apresenta 
quando ele deverá emitir parágrafos de ênfase e de outros assuntos. 

 
 

Relatório Descrição 

Limpo ou sem modificação 

O relatório sem ressalva é o denominado como limpo, ou seja, sem 
exceção ou qualquer parágrafo adicional. indica que o auditor está 
convencido de que as demonstrações contábeis foram elaboradas 
consoantes à legislação especifica, em todos os aspectos 
relevantes. 

Com ressalva 

É emitido quando o auditor obtém evidências apropriadas, concluindo 
que há distorções, individualmente ou em conjunto relevantes, mas não 
generalizadas. Ou quando não obtém evidências apropriadas para 
suportar sua opinião, mas conclui que seus efeitos de distorções não 
detectadas, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. 

Adverso 
É emitido pelo auditor para expressar adversidade de opinião, tendo 
como base evidências de auditoria suficientes para que as distorções 
individuais ou em grupo são relevantes e generalizada. 

Com abstenção de opinião 
Quando o auditor não expressa sua opinião pois que não conseguiu 
obter evidências suficientes para embasar sua opinião, e ele conclui que 
essas possíveis distorções poderiam ser importantes e generalizadas. 

Com parágrafo de ênfase 

O auditor inclui em seu relatório um parágrafo referente a um assunto 
apropriadamente apresentado nas demonstrações contábeis, que 
conforme seu julgamento é relevante para o entendimento dos seus 
usuários. 

Com parágrafo de outros assuntos 
É incluso no relatório para referir-se há algum assunto não tratado 
anteriormente nas demonstrações financeiras, e que segundo o auditor é 
relevante para os usuários 

Quadro 2 - Tipos de relatórios de auditoria 
Fonte: Almeida (2012) e NBC TA, 700, 705 e 706 (2009) 
 
 Conforme Longo (2011), sempre que o auditor verificar que deverá modificar seu 
relatório, ele deverá informar primeiro a governança da entidade, com antecedência, para 
que possam juntos discutir sobre o assunto e dar a oportunidade à entidade de fornecer 
informações adicionais que resolvam o problema, ou que a entidade tenha que concordar 
com a modificação da opinião. 
 Com base no assunto abordado, pode-se concluir que quando verificada alguma 
incerteza ou irregularidade com as demonstrações contábeis, torna-se necessário que o 
auditor emita um relatório com as modificações necessárias.  
 

3. METODOLOGIA 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa descritiva que, para Gil (2009) objetiva a 
descrição das características de determinada situação, e possibilita o estabelecimento de 
relações e variáveis. Os autores acrescentam ainda que pesquisa descritiva tem como 
característica a utilização de dados ou fatos colhidos da própria realidade.  

Quanto à abordagem do problema classifica-se a pesquisa como quantitativa, que 
conforme Beuren et al. (2013) a abordagem quantitativa é aplicada em pesquisas descritivas 
com objetivo de classificar a relação entre as variáveis e a relação entre os fatos. Este tipo 
de pesquisa é importante quando é usado instrumentos estatísticos mesmo que simples.  

Dessa forma, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, para verificação das 
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demonstrações contábeis publicadas no Jornal do Comércio de 2010 a 2013, buscando 
identificar e classificar as demonstrações contábeis divulgadas, com relatório de auditoria. 
Destas demonstrações foram destacadas aquelas que apresentavam opinião modificada. De 
acordo com Marconi e Lakatos (2010), a técnica análise de conteúdo tem a finalidade de 
descrever, sistematicamente, o conteúdo das comunicações. A análise de conteúdo foi 
acrescida de mais uma característica, ou seja, o desenvolvimento de técnicas quantitativas, 
para responder aos objetivos do estudo. 

Destaca-se que para este estudo foram utilizadas somente as demonstrações 
contábeis divulgadas com modelo completo, visto que no Jornal do Comércio são 
divulgadas, demonstrações de organizações que não necessitam a apresentação de relatório 
de auditoria.  Após a coleta dos dados os mesmos foram tabulados em planilhas do 
Microsoft Excel e posteriormente foram analisados os dados e os resultados são 
apresentados em quadros e tabelas. 
 

 4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste item se apresenta os resultados da pesquisa realizada junto ao jornal do 
Comércio, na busca de relatórios de auditoria com modificação. 

 
4.1 ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO JORNAL DO COMERCIO 
 
 Neste item são apresentados os resultados das análises realizadas no Jornal do 
Comércio de 2010 a 2013, relativos aos indicadores de números e percentuais relatórios de 
auditoria sem modificação e com modificação. Também se identifica os relatórios com 
ênfase e com outros assuntos, com os principais motivos que levam a emissão destes 
parágrafos. 
 
4.1.1 Relatório de auditoria sem modificação 

 
Para período analisado que corresponde às demonstrações contábeis das empresas 

gaúchas dos anos de 2010 a 2013, publicadas no jornal do comércio, o número total de 
demonstrações apresentado na pesquisa corresponde somente às demonstrações contábeis 
completas, ou seja, balanço patrimonial, DRE, DMPL, notas explicativas, DVA (para as 
S/A de capital aberto) e especialmente aquelas que continham relatório de auditoria.  

A tabela 1 apresenta o número total de demonstrações contábeis completas, 
identificando os relatórios de auditoria sem modificação e com modificação. 

 
Tabela 1 - Relatórios de auditoria com modificação 

Tipo 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Sem modificação 136 85 150 87 133 86 114 85 

Com modificação 23 15 21 13 21 14 19 15 

Total  159 100 171 100 155 100 134 100 

Fonte: Elaborado com base nos pareceres de auditoria disponíveis no Jornal do Comércio. 
 
Pela Tabela 1, verifica-se que em média 85% das demonstrações contábeis 

publicadas no Jornal do Comércio no período, com relatório de auditoria, apresentam 
opinião sem modificação. 

A questão primordial que cerca um relatório de auditoria sem modificação é de que 
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para aqueles que não dominam as técnicas de auditoria de que está tudo certo, entretanto, 
vale relembrar que para o auditor modificar sua opinião, as distorções devam ser relevantes 
e de certa forma alterarem a situação patrimonial e financeira da empresa. Dessa forma, 
mesmo que estes relatórios possuam divergências, elas não são significativas a ponto de 
alterar a opinião do auditor e nem de interferir no resultado apresentado. 

Ainda é importante acrescentar que de acordo com as normas contábeis, o relatório 
de auditoria não atesta os atos de gestão da organização. Conforme a NBC TA 200 (2009), a 
opinião do auditor sem modificação, portanto, não assegura, a viabilidade futura da entidade 
nem a eficiência ou eficácia com a qual a administração conduziu os negócios da entidade.  
 
4.1.2 Relatórios de Auditoria com Modificação 
 

O relatório de auditoria emitido com modificação, que na maioria dos casos 
identificados é com uma opinião com ressalva, é emitido pelo auditor quando não houver 
possibilidade de obter evidências de auditoria, e quando existe divergência nas afirmações 
das demonstrações contábeis, especialmente no que tange a aplicabilidade das normas e 
princípios contábeis.  As ressalvas são mais comuns que a opinião adversa e a abstenção de 
opinião. 

Na Tabela 2, apresenta-se o número de empresas que tiveram relatório de auditoria 
com ressalva nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Tabela 2 - Relatórios de auditoria com modificação 

Tipo 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Sem modificação 136 85 150 87 133 86 114 85 

Com ressalva 22 14 21 13 21 14 19 15 

Adverso 0 0 0 0 0 0 0 0 

Com abstenção opinião 1 1 0 0 0 0 0 0 

Total 159 100 171 100 155 100 134 100 

Fonte: Elaborado com base nos relatórios de auditoria disponíveis no Jornal do Comércio. 

Em média 15% dos relatórios de auditoria publicados anualmente no Jornal do 
Comércio possui opinião com modificação. Os 85% restantes são sem modificação ou 
limpo. Incluindo os relatórios que possuem ênfase e outros assuntos. É relevante destacar 
que se localizou apenas um relatório de auditoria com abstenção de opinião, neste período 
analisado e nenhum relatório de auditoria com opinião adversa. 

Ribeiro (2013) realizou 4.048 observações em demonstrações contábeis de 
companhias abertas, durante o período de 1998 a 2008, e localizou, 571 relatórios 
modificados, o que perfaz um percentual de 14%, semelhante a pesquisa realizada neste 
estudo. O autor também relata, através das evidências obtidas em seu estudo que os 
relatórios modificados de natureza quantitativa, emitidos pelas auditorias independentes são 
relevantes para o mercado exercendo informação intermediária, nos processos decisórios. 

Damascena, Firmino e Paulo (2011) que estudaram demonstrações financeira das 
companhias de capital aberto, de 2006 a 2008, localizaram 13% de pareceres com ressalva.  

Almeida (2008, s/p) em seu estudo, revela algumas opiniões que os entrevistados 
apresentaram sobre, relatório de auditoria com opinião modificada, sendo que alguns 
entrevistados afirmaram “o relatório modificado alerta para um fato que certamente será 
mais explorado pelo analista”. “A ressalva pode conter fatos que podem chamar a atenção 
do analista”. “Nem se olha um relatório, só se ele tiver ressalva”. “Entretanto, um balanço 
sem opinião não vale nada”. “O balanço ressalvado não passa para as etapas posteriores do 
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processo de avaliação de empresas”. 
Dessa forma, verifica-se que o relatório de auditoria com opinião modificada, tem 

relevância no contexto decisório, especialmente no mercado de capitais. No item 4.2, 
apresentam-se os motivos que levaram os auditores independentes a emitir opinião 
modificada no estado, de 2010 a 2013, referente às demonstrações contábeis, publicadas no 
Jornal do Comércio. 

 
4.1.3 Relatórios de Auditoria com parágrafo de ênfase e de outros assuntos 

 
O parágrafo de ênfase e de outros assuntos, tem funções distintas para o auditor. A 

ênfase é utilizada, quando o auditor quer chamar atenção para uma situação importante e 
relacionada com as demonstrações contábeis, que esteja devidamente divulgada em notas 
explicativas. Já o parágrafo de outros assuntos é utilizado para informar assuntos 
relacionados a própria auditoria realizada.  

Na Tabela 3, apresenta-se das demonstrações analisadas entre 2010 e 2013 quantas 
apresentavam parágrafo de ênfase. 

 
Tabela 3 - Demonstrações contábeis com parágrafo de ênfase 

Segmento 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Sem ênfase 98 62 114 67 102 66 85 63 

Com Ênfase 61 38 57 33 53 34 49 37 

Total 159 100 171 100 155 100 134 100 

Fonte: Elaborado com base nos relatórios de auditoria disponíveis no Jornal do Comércio. 

Na análise da tabela 3, verifica-se que em 2010, que do total de 159 demonstrações 
contábeis, 61 delas apresentam parágrafo de ênfase, o que perfaz um percentual de 38% das 
demonstrações completas publicadas no Jornal do Comércio, naquele ano. A média de 
relatórios com ênfase no período analisado foi de 37%.  

No estudo de Mota, Tavares e Machado (2012), que analisaram 495 demonstrações 
contábeis de companhias de capital aberto, no ano de 2010 verificou-se que 92,7% dos 
relatórios apresentaram parágrafos de outros assuntos, ao passo que 70,1% dos relatórios 
apresentaram parágrafos de ênfase.  

 A tabela 4 apresenta os motivos que levaram os auditores independentes das empresas 
gaúchas a emitirem parágrafos de ênfase. 

 
Tabela 4 - Motivos das ênfases 

Motivos ênfases 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Incerteza com relação a desfecho de litígios judiciais 9 15 5 9 6 11 4 8 

Falta de teste de recuperabilidade 8 13 3 5 7 13 6 12 

Incerteza de continuidade 6 10 10 18 8 15 10 20 

Diferença prática contábil internacional x Brasil sobre  
avaliação de investimentos 

25 41 27 47 22 42 19 39 

Falta de adoção total das normas contábeis 11 18 10 18 10 19 9 18 

Controlada encerrou atividades 1 2 1 2 0 0 0 0 

Empresa possui créditos tributários devido a prejuízo fiscal 1 2 0 0 0 0 0 0 

Insuficiências passivas  0 0 1 2 0 0 1 2 

Total 61 100 57 100 53 100 49 100 

Fonte: Elaborado com base nos relatórios de auditoria disponíveis no Jornal do Comércio. 
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Conforme a tabela 4 percebe-se 42% das ênfases estão relacionadas ao fato de que as 

demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que diferem do IFRS, aplicável às demonstrações contábeis separadas, 
somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligada e 
controlada em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de 
IFRS seria custo ou valor justo. Na pesquisa de Mota, Tavares e Machado (2012) o 
percentual foi de 49,8%. 

O segundo motivo que gera parágrafos de ênfase é incerteza de continuidade das 
organizações, que aparece em média no período em 16% das demonstrações, seguidas pelas 
incertezas de desfecho judicial, que aparece na média 11% das ênfases nos demonstrativos 
publicados. 

Mesmo não sendo objeto deste estudo, ressalta-se que algumas ênfases apresentadas 
nas demonstrações contábeis, e com altos percentuais, não atendem ao conceito definido na 
norma NBC TA 706, sendo eles, falta de teste de recuperabilidade (11%) e falta de adoção 
total das normas contábeis brasileiras (18%), motivos estes que segundo as normas seriam 
de não aplicação das práticas contábeis adotadas no Brasil, para os quais o auditor deveria 
ter emitido relatório de auditoria com ressalva. 

Os auditores ainda para complementar os seus relatórios de auditoria podem emitir 
parágrafo de outros assuntos. Segundo a NBC TA 706 (2009) o parágrafo de outros assuntos 
não apresenta relação com os assuntos abordados ou informados nas demonstrações 
contábeis, mas é eficaz para os usuários das informações entenderem o serviço de auditoria, 
a responsabilidade da auditoria e o relatório do auditor. 

As principais informações que devem constar de outros assuntos de auditoria são: 
exame da DVA que não é exigido pela IFRS, auditoria dos valores correspondentes ao 
exercício anterior, demonstrações contábeis individuais e consolidadas.  

Na tabela 5, apresentam-se os motivos que levaram os auditores a emitirem relatório 
de auditoria com parágrafo de outros assuntos, bem como o percentual de relatórios de 
auditoria que foram analisados. 

 
Tabela 5 - Motivos de outros assuntos 

 
Motivos Outros Assuntos 2010 2011 2012 2013 

Demonstração de valor adicionado – DVA 23 17 16 18 

Auditoria correspondente a anos anteriores 7 26 31 23 

Práticas contábeis 1 0 1 0 

Explicação referente a ressalva 2 0 1 4 

Informação sobre auditoria anterior 1 0 1 3 

Demonstrações preparadas no pressuposto da continuidade 0 0 1 2 

Testes de recuperabilidade de ativos 0 0 1 0 

Balanço social 0 0 0 1 

Total 34 33 51 51 

% sobre o total de relatórios de auditoria analisados 21% 19% 33% 38% 

Fonte: Elaborado com base nos pareceres de auditoria disponíveis no Jornal do Comércio. 
 
De acordo com a tabela 5 o motivo mais recorrente para os auditores colocarem 

outros assuntos nos relatórios de auditoria é o DVA, que aparece em média no período em 
45% dos parágrafos de outros assuntos. Isto porque a apresentação da DVA é requerida pela 
legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar 
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pelas IFRS. A segunda maior ocorrência e sobre informações relativas a auditoria do ano 
anterior, que informa se os valores comparativos do ano anterior, e esclarecimentos sobre 
ressalvas, que aparece em 50% dos parágrafos de outros assuntos. 

Na pesquisa de Mota, Tavares e Machado (2012) observa-se que o tema mais citado 
nos parágrafos de outros assuntos foi sobre o exame das demonstrações individual e 
consolidada da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), presente em 64,1%, e em 
segundo lugar, presente em 32% das observações dos parágrafos de outros assuntos, as 
questões que tratam da auditoria de exercícios anteriores esclarecem por quem foi realizada 
a auditoria do período anterior. 

Da mesma forma que nos relatórios de auditoria com parágrafo de ênfase, percebe-se 
equívocos dos auditores nos motivos para apresentação de outros assuntos, nos seguintes 
itens: práticas contábeis, teste de recuperabilidade de ativos, sendo que estes assuntos, por 
não serem adotados corretamente merecem ressalva. E com relação a continuidade deveria 
ser parágrafo de ênfase. 
 

4.2 MOTIVOS QUE LEVAM OS AUDITORES A EMITIREM OPINIÃO MODIFICADA 

O objetivo principal deste trabalho era identificar os motivos que levam os auditores 
a emitirem relatórios de auditoria com opinião modificada. A Tabela 6 apresenta de forma 
agrupada e resumida os motivos. 

 
Tabela 6 - Motivos de modificação nos relatórios de auditoria mais frequentes 

Segmento 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Controles internos insuficientes  1 4 1 5 0 0 0 0 
Impossibilidade de emitir opinião sobre o saldo 
por falta ou aplicação incorreta de normas, 
causando diferenças em ativos, passivo e PL   

11 48 10 47 12 58 11 58 

Falta de evidencias de Auditoria  6 26 6 29 5 23 5 26 

Incerteza da recuperação dos ativos   0 0 1 5 0 0 1 5 
Adoção do critério fiscal para avaliação de custos 
dos estoques  

5 22 3 14 4 19 2 10 

Total 23 - 21 - 21 - 19 - 
Fonte: Elaborado com base nos pareceres de auditoria disponíveis no Jornal do Comércio. 

 
Essa análise é bastante complicada, pois cada empresa de auditoria descreve a 

ressalva de uma forma diferente, apesar de o relatório de auditoria ser padrão. No ano de 
2010, a falta de aplicação de normas, ou a aplicação incorreta, causando superavaliação ou 
subavaliação dos grupos, destaca-se com 48% dos motivos que levaram os auditores a 
modificar a opinião. Nos demais anos, os percentuais aumentam chegando até a 58% dos 
problemas relativos a ressalvas. 

Assim é importante destacar estes motivos de forma resumida: falta de aplicação de 
normas contábeis relativos a: falta de realização de depreciação e de teste de 
recuperabilidade, falta de contabilização de provisões diversas (perdas estimadas com 
devedores duvidosos, contingências passivas), reavaliação de ativos tangíveis e intangíveis, 
aplicação de norma que diverge as normas contábeis, registro de receitas pelo regime de 
caixa. 

O segundo motivo presente em 26% das empresas analisadas é a falta de evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para emitir opinião de auditoria, nesse caso destaca-se o 
caso das empresas que possuem coligadas e controladas e estas não são auditadas por outros 
auditores ou ainda os auditores não conseguem obter evidências de auditoria para análise do 
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valor e cálculo da equivalência patrimonial. Verificou-se ainda em alguns casos que os 
auditores não conseguiram aplicar os procedimentos ou não obtiveram retorno, 
especialmente de confirmações com terceiros. 

O terceiro motivo é a adoção de critério fiscal para avaliação e custeamento dos 
estoques, que aparece com 22%, esta confusão é normal no Brasil, visto que a SRF, aceita 
que empresa que as empresas que não tenham o sistema de custos integrado a contabilidade, 
possam registrar o custo da mercadoria vendida e os estoques por 70% do maior preço de 
venda do período, porém para fins contábeis a avaliação dos estoques deve seguir o CPC 16. 

Neste item é importante, apresentar a pesquisa de Damascena, Firmino e Paulo 
(2011) que estudaram os pareceres de auditoria das sociedades anônimas de capital aberto, 
de 2006 a 2008, com uma amostra de 1.465 demonstrações financeiras, o objetivo de 
identificar quais os fatores que motivaram as ressalvas nos pareceres destas companhias. No 
estudo os autores, detectaram que os motivos que mais provocaram ressalvas abordavam 
sobre a limitação de escopo (21%) e a impossibilidade da formação de opinião e/ou exatidão 
de certos saldos, valores em razão de efeitos de aplicação de certos CPCs (21%).  

Dessa forma verifica-se que pesquisa realizada nas demonstrações contábeis do 
Jornal do Comércio de 2010 a 2013, indicam percentuais maiores, tanto para limitação de 
escopo (26%) quando para impossibilidade da formação de opinião (53%), provavelmente 
porque foram utilizadas empresas de todas as formas jurídicas, principalmente entidades do 
terceiro setor e sociedades anônimas de capital fechado. 

 

 
4.3 SEGMENTOS EMPRESARIAIS E OS RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

 
Outro objetivo do trabalho era o de evidenciar qual segmento de empresas no estado 

possuía maior índice de modificação, o que se evidencia na Tabela 7. 
 

Tabela 7 - Segmento empresarial com modificação 
Segmento 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Comércio 0 0 0 0 0 0 1 5 

Indústria 6 26 5 24 5 23 4 20 

Prestação de serviços 10 43 9 43 8 36 8 40 

Terceiro Setor 7 30 7 33 9 41 7 35 

Total 23 - 21 - 21 - 19 - 

Fonte: Elaborado com base nos pareceres de auditoria disponíveis no Jornal do Comércio. 
 
Conforme a tabela 7 o segmento de prestação de serviços foi o que mais se destacou 

no número de modificações e possui em média 40% das modificações dos relatórios de 
auditoria.  

O segundo segmento denominado terceiro setor possui em média 35% dos relatórios 
de auditoria com modificações, o setor industrial com 23% das modificações 
(provavelmente as de estoques). Destaca-se que é pequena participação do segmento 
comercial que possui em média 1%. 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A auditoria assume um papel de destaque na era contemporânea devido à grande 
necessidade de demonstrações contábeis e financeiras confiáveis. Os administradores de 
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empresas precisam de informações corretas e os acionistas e proprietários desejam que a 
prestação de contas de seu patrimônio seja a mais idônea possível. Assim sendo a atuação 
do auditor independente é fundamental para dar confiabilidade as demonstrações contábeis, 
através de seu parecer de auditoria. 

É importante destacar que a responsabilidade primária sobre a adequação das 
demonstrações contábeis é dos administradores. O relatório dos auditores independentes é o 
documento público que confere credibilidade as demonstrações, o que resulta no surgimento 
de responsabilidades para o auditor. A inadequada emissão da opinião constante no relatório 
do auditor pode conduzir o profissional a sofrer as sanções previstas, quanto à 
responsabilidade técnico-profissional, civil e criminal, aliado a multas severas. 

Para elaborar o trabalho foram pesquisados no Jornal do Comércio as demonstrações 
contábeis com relatório de auditoria publicados nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013.  
Observou-se que em média 85% dos relatórios publicados no Jornal do Comércio nos anos 
analisados não possuem modificação e apenas 15% possui opinião modificativa.  

O trabalho evidenciou que 85% dos relatórios que não possui modificação, e em 
média 36% possui ênfase, representada pela aplicação diferenciada das práticas contábeis 
Brasil x internacionais na avaliação de investimentos, que perfaz 42% sendo o motivo mais 
recorrente para ênfases dos relatórios de auditoria. 

Respondendo ao problema de pesquisa, verificou-se que 15% dos relatórios 
possuíam modificação. Sendo que a mais recorrente das distorções que aparecem nas 
demonstrações contábeis que levam os auditores independentes a emitir opinião modificada 
é a falta de aplicação correta ou a não aplicação das normas contábeis, o que impossibilita o 
auditor formar opinião ou concluir sobre a adequação de certos saldos que em média 
representam 53% dos relatórios com modificação. Seguida pela falta de evidências de 
auditoria possui em média 26% dos relatórios. 

A adoção do critério fiscal para mensuração de estoques 16% dos motivos que levam 
o auditor a emitir opinião com modificação e a falta de registro de algum tipo de operação 
ou transação possui 12% das modificações emitidas por auditores. 

Respondendo aos objetivos específicos do trabalho, verificou-se que no período 
analisado houve uma pulverização das empresas de auditoria, sendo que 70% das empresas 
que emitiram opinião modificada são as firmas pequenas e médias.  

O segmento empresarial que mais possui relatórios de auditoria com modificação é a 
prestação de serviços, representando especialmente por bancos, seguradoras, operadoras de 
saúde, instituições financeiras, construtoras. Ressalta-se a alta participação das entidades do 
terceiro setor. 

Uma evidência negativa verificada na pesquisa é que alguns auditores emitem 
relatórios com parágrafos de ênfase quando na verdade os assuntos mereceriam relatórios 
com ressalva, este expediente foi adotado principalmente quando as empresas não adotavam 
as normas contábeis na totalidade, e também relacionados a teste de recuperabilidade. 

Pesquisadores como Almeida (2008) e Ribeiro (2013) evidenciaram em seus estudos 
que um relatório de auditoria com modificação não tem muita influência sobre o valor de 
comercialização de ações em uma S/A de capital aberto. Mas eles identificaram que ele 
influencia na tomada de decisão, e é um dos principais mecanismos de informação aos 
usuários das demonstrações contábeis.  

O relatório de auditoria oferece segurança a usuários internos e externos, e dessa 
forma, entende-se que ele deverá refletir seja qual for a opinião correta sobre as 
demonstrações contábeis da empresa, pois ele além de atender aos objetivos internos da 
empresa, deve cumprir sua função social, que e a de assistir principalmente aos acionistas 
minoritários, e ou aquelas que não fazem parte da gestão direta da empresa. 
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