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INTRODUÇÃO 
 

 

A Lei no. 4.728 de 1965, bem como a Lei no. 6.385 e a no. 6.404, ambas 

de 1976, que tratam respectivamente da regulação do Mercado de Capitais, da 

criação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e das Sociedades por Ações, 

foram marcos para a consolidação da Auditoria Independente no Brasil. Não 

obstante o mérito destas no tocante à garantia de segurança exigida para o 

mercado de valores mobiliários, as distorções da sistemática impositiva 

conduziram à interpretação equivocada acerca do papel da Auditoria, reduzindo-o 

à condição de mera atestação de Demonstrações Contábeis. 

 

CARVALHO (1989:57-59) assevera que atestar significa afirmar que um 

conjunto de regras foi seguido ou não. Por sua vez, opinar pressupõe que, 

seguido esse conjunto de regras, alcança-se ou não o melhor resultado, sob o 

ponto de vista do auditor.  Desta forma, é possível obter opiniões diversas entre 

auditores acerca do mesmo conjunto de Demonstrações Contábeis.   

 

Entende-se que o estágio atual da Auditoria deva ser caracterizado por 

função opinativa, enfatizando assim os pressupostos de qualificação técnica e 

atributos pessoais exigidos do auditor, bem como o elevado nível de exigência dos 

usuários e a necessidade crescente de agregação de valor para os clientes.   

 

Voltada sempre para o usuário externo, a Auditoria Independente se 

limitou, ao longo dos anos, aos aspectos contábeis, financeiros e operacionais da 

instituição auditada, na perspectiva de que as Demonstrações Contábeis 

atenderiam unicamente às necessidades de informação do investidor. Desta 

forma, criou para o cliente uma relação custo-benefício relativamente 

desfavorável, haja vista que o produto do trabalho não poderia ser utilizado como 

ferramenta na tomada de decisões de outra natureza. 
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A intensificação do uso do computador, revolucionando as técnicas de 

auditoria; o surgimento de novas tecnologias de gestão; a complexidade do mundo 

econômico, e o acirramento da competitividade entre as empresas levaram o 

auditado a buscar, no trabalho do auditor, subsídios para garantir a otimização do 

processo gerencial e, conseqüentemente, a continuidade da instituição no 

mercado. Mesmo as empresas que contam com Departamentos de Auditoria 

Interna, esperam da Auditoria Independente, não só a atestação de conformidade 

das Demonstrações Contábeis, como também a validação do trabalho da primeira 

e informações de caráter gerencial, oportunas e relevantes. Constata-se que a 

descaracterização da Auditoria como comoditie, ensejou a necessidade de que 

fosse estabelecido diferencial competitivo entre as empresas do setor, mediante a 

prestação de novos serviços. 

 

Para o cumprimento desta missão, o auditor precisa conhecer 

profundamente o Negócio do Cliente e as áreas de risco às quais está sujeito e, 

conseqüentemente, dimensionar o risco da auditoria. É importante conciliar às 

funções de consultor, o atendimento às demandas dos usuários externos sem 

perda de independência. Assim, é possível agregar valor para o cliente, sem 

desviar o foco da responsabilidade pública e social. 

 

A realidade que se apresenta para a Auditoria Independente no Brasil é a 

de mercado restrito e altamente competitivo; de uma imagem ainda em 

recuperação junto à sociedade, diante de uma fase de profundo desgaste 

capitaneada pela mídia, por ocasião da crise do sistema bancário brasileiro; o 

hiato entre as expectativas de auditores e usuários, bem como em relação ao 

modelo contábil brasileiro e o padrão de auditoria praticado; e o grande avanço 

alcançado pelas auditorias internas em termos de resposta às necessidades dos 

auditados, as quais necessariamente não passam pelos modelos contábeis 

tradicionais moldados sob a égide de visão do passado. 
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A continuação da Auditoria Independente como atividade específica e o 

exercício desta pelo contador dependem das respostas a serem dadas aos 

questionamentos que povoam a discussão deste tema, tais como o verdadeiro 

papel da Auditoria Independente no Brasil; as expectativas dos clientes e 

investidores em relação à mesma; e o nível de satisfação destes clientes, dentre 

outras. 

 

Diante das grandes mudanças organizacionais, fica claro que não basta, 

para o auditor, atuar em conformidade com as normas e padrões estabelecidos, é 

preciso continuar avaliando se estes continuam atendendo aos usuários ante a 

multiplicidade de demandas existentes hoje. O tema Independência em face das 

estratégias mercadológicas de Satisfação do Cliente é a tentativa de aliar as 

modernas práticas da Auditoria às teorias acerca de Estratégia Competitiva, 

notadamente de Michael Porter e outros autores, refletindo acerca das aplicações 

na Auditoria Independente.  

 

Este estudo tem como objetivo geral analisar a postura da Auditoria 

Independente frente à necessidade de agregação de valor para o Cliente e a 

perspectiva de perda da independência. Os objetivos específicos são:  

 

• descrever a evolução da Auditoria desde o simples processo de Testes de 

Contagem até a chamada Auditoria da Informação; 

• avaliar os efeitos dessa evolução sobre as atividades da Auditoria  de forma 

abrangente; 

• identificar as principais estratégias utilizadas pelas empresas de Auditoria 

Independente para manutenção do nível de satisfação do cliente, tendo como 

suporte as teorias da administração estratégica que versam sobre agregação 

de valor; 

• inferir o futuro da Auditoria tendo como base o atual nível de satisfação dos 

usuários. 
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Para tanto, o trabalho foi estruturado em cinco capítulos.  O primeiro 

descreve a metodologia utilizada para atingir os objetivos traçados para o estudo 

em questão. Estabelece o tipo de pesquisa adotado, a população examinada, o 

plano amostral, as hipóteses e variáveis de estudo e o método e instrumentos 

para coleta dos dados. 

 

O segundo capítulo procura situar o leitor quanto à natureza da Auditoria, 

os principais conceitos com os quais trabalha e a evolução desta atividade no 

Brasil, ao longo dos anos. As atribuições do auditor e a regulamentação da 

atividade também constituem o foco deste capítulo; contudo a delimitação entre 

ética e independência e a discussão acerca da Instrução Normativa 308/99 da 

CVM serão os pilares para as assertivas contidas no capítulo IV. 

 

O terceiro capítulo aborda as teorias que fundamentam a necessidade da 

criação de estratégia competitiva para as organizações, notadamente aquelas com 

Foco no Cliente, passando desde o conceito de cadeia de valor até estratégias de 

conquista e fidelização de clientes. O esforço de investigação deste capítulo 

sinaliza a concepção de estratégia que contemple as especificidades de uma 

empresa de auditoria, dentre estas, a existência de duas dimensões estratégicas: 

venda de serviços e venda de fidúcia.   

 

O quarto capítulo apresenta o resultado da pesquisa realizada e analisa os 

principais aspectos levantados, bem como as implicações decorrentes dos 

mesmos.  Propõe ainda a realização de pesquisas futuras deste gênero em outras 

regiões e até em outros países, considerando que esta questão é global. A 

percepção deste fenômeno pode se dar pelo acompanhamento das discussões 

que vêm ocorrendo, no âmbito das entidades profissionais acerca da recente 

proibição da prestação de serviços de consultoria a clientes de auditoria pela 

Securities & Exchange Commission (SEC), nos Estados Unidos.  
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O quinto capítulo trata da necessidade de uma estratégia para a atividade, 

como forma de criar vantagens competitivas que assegurem a sobrevivência dos 

profissionais nela envolvidos, pela prestação de serviços que agreguem valor para 

os clientes e que não só gerem satisfação para os mesmos como também 

mantenham constante esse nível de satisfação. A definição dessa estratégia 

deverá estar fundamentada na necessidade de manutenção da independência do 

auditor, mas passa também pela discussão quanto à fonte da qual deve emanar o 

poder regulatório de todo este processo. Envolve inclusive depoimentos de 

profissionais tais como o Superintendente de Normas Contábeis da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), o Vice-Presidente Operacional do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), O Diretor de Controle Interno do Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB) e de um consultor da Booz Allen & Hamilton. 

 

As discussões do último capítulo levam à formulação, na parte final do 

trabalho, de algumas conclusões, as quais foram confrontadas inicialmente com 

as hipóteses secundárias levantadas, de forma a comprovar a aceitabilidade das 

mesmas e, por fim, a confirmação da hipótese central.  
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CAPITULO I � ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
 
1.1 Definição do problema 

 

Diante de cenário altamente competitivo, do aumento do nível de 

exigência dos clientes frente à crescente complexidade do mundo econômico, da 

rapidez das mudanças e da oferta de serviços profissionais, os mais diversos 

possíveis, torna-se fundamental refletir sobre a atuação da Auditoria 

Independente. A convergência dessas forças tem ido ao encontro das práticas e 

crenças arraigadas no seio da profissão e à inflexibilidade das normas vigentes. A 

manutenção da independência do auditor tem sido o cerne da questão, haja vista 

que referidas posturas podem se constituir numa ameaça à mesma.  Diante do 

exposto, surgem as seguintes questões: 

 

• É salutar para a Auditoria Independente trabalhar sob os parâmetros da 

Estratégia Competitiva? 

• É possível agregar valor para o cliente sem distorcer ou descaracterizar 

as funções essenciais da Auditoria independente de forma concomitante 

à manutenção da independência? 

• Os clientes vêm sendo ouvidos no tocante à qualidade dos serviços de 

Auditoria Independente? 

• O tempo de relacionamento entre auditados e empresas de Auditoria 

Independente é indicador do grau de satisfação desses clientes? 

• O fator preço contribui para que sejam galgados ganhos de 

competitividade na atividade de Auditoria? 

• Quais técnicas de marketing de relacionamento estão sendo utilizadas 

pelos auditores para obtenção da satisfação e fidelidade do cliente? 
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Emergem da visão superficial e limitada, estudos que versem sobre esta 

temática, cuja investigação busque obter unicamente o respaldo legal para 

definição dos parâmetros da Independência do Auditor e restrinjam o produto da 

auditoria à ótica limitada de satisfação das necessidades de informação do 

investidor. 

 

Compreende-se, portanto, não haver elementos suficientes para medir 

estes fenômenos numa simples análise extraída do teor das resoluções emanadas 

do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), do Banco Central (BACEN) e da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É preciso ainda, ouvir as partes 

envolvidas, ou seja, empresas de auditoria e clientes, de forma a conferir 

profundidade às conclusões alcançadas.  

 

Portanto o espectro que caracteriza a manutenção da independência, em 

face das estratégias mercadológicas emergentes de satisfação do cliente, carece 

de investigação cuidadosa de forma a orientar melhor o segmento e até mesmo 

legisladores e órgãos reguladores da atividade. 

 

De certo, a independência, o principal atributo do auditor, precisa ser 

preservada, contudo o diferencial competitivo abarca outros elementos. Desta 

forma, esta pesquisa contribuirá para esclarecer quais os aspectos que 

efetivamente precisam ser considerados e qual o nível de interação entre os 

mesmos, subsidiando assim a adoção de uma postura, por parte do auditor, 

arrojada, mas balizada pela ética e independência. 

 
 
1.2. Metodologia 

 

1.2.1 Delineamento da Pesquisa 

 

De acordo com os objetivos da pesquisa, diferentes tipos de 

procedimentos são adotados para coleta e análise de dados. GIL (1996:45-46) 
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estabelece dois tipos de classificação, ou seja, quanto aos objetivos e quanto aos 

procedimentos. De acordo com o autor, quanto aos objetivos, as pesquisas 

dividem-se em exploratórias, descritivas e explicativas. E quanto aos 

procedimentos em pesquisa bibliográfica, documental, experimental, de 

levantamento, dentre outros. 

 

MATTAR (1996:18) classifica as pesquisas de acordo com o grau de 

definição do objetivo e do problema a ser investigado e, num segundo momento, 

de acordo com a natureza do relacionamento entre as variáveis estudadas. Desta 

concepção resulta a classificação em pesquisas do tipo exploratórias e pesquisas 

descritivas. 

 

Não obstante a taxonomia utilizada, observa-se que as diferentes 

classificações dos diversos autores apresentam semelhanças entre si, embora 

com algumas variantes e subclassificações. O conhecimento das diversas 

tipologias possibilita melhor definição da pesquisa aqui delineada, bem como dos 

instrumentos utilizados. Desta forma, realizou-se o estudo exploratório-descritivo, 

de caráter conclusivo e com a coleta de dados realizada de forma estanque, 

visando estabelecer o relacionamento existente entre as variáveis. 

 

Inicialmente foi realizada a revisão bibliográfica sobre o assunto. Esta 

leitura incluiu autores nacionais e estrangeiros, de Auditoria e da Administração 

Estratégica; Anais do XVI Congresso Brasileiro de Contabilidade; artigos 

publicados em periódicos tais como HSM Management, World Accounting Report, 

Revista Brasileira de Contabilidade, Revista Brasileira de Auditoria, Boletim do 

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON; além de sites da 

internet, tais como o CPA Journal Online, Managerial Auditing Journal, as home-

pages de empresas multinacionais de auditoria; e Boletins on line do American 

Institute Certified Public Accounting (AICPA), American Accounting Association 

(AAA), Financial Accounting Standard Board (FASB) dentre outros. 
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 Foi desenvolvida também pesquisa de campo buscando identificar, junto 

às empresas de auditoria, as estratégias de agregação de valor para o cliente, 

utilizadas pelas mesmas, bem como a percepção destas quanto à intensidade da 

regulamentação da atividade. Também foram obtidas informações acerca do grau 

de satisfação alcançado com esses serviços. 

 

Na pesquisa de campo utilizou-se como instrumento o questionário. Foi 

elaborado um para as empresas de auditoria e outro para os clientes de auditoria 

dessas empresas, os quais constam nos anexos A e B deste trabalho.  As 

perguntas centrais foram preponderantemente fechadas, utilizando variáveis 

ordinais e aquelas que visavam estabelecer o perfil do entrevistado, semi-abertas, 

objetivando captar as especificidades da população em estudo.  

 

1.2.2 População 

 

A população considerada na primeira etapa da pesquisa foi o Cadastro 

Geral de Auditores Pessoa Jurídica, com registro na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), tendo por base levantamento realizado, em março de 2001. A 

subpopulação a ser estudada foi constituída de empresas de auditoria com sede 

e/ou filiais nos municípios de Fortaleza, Salvador e Recife, totalizando 29 

empresas. 

 

A escolha da subpopulação prende-se ao fato de se tratar dos três 

maiores centros urbanos da Região Nordeste e por abrigarem, em uma ou outra 

praça, representantes das cinco maiores empresas de auditoria do mundo, além 

de algumas nacionais com atuação em nível de país e outras com origem e 

atuação locais. 

         

Desta forma, por se tratar de população pequena, a opção mais adequada 

foi o uso do censo. De cada empresa, foram também entrevistados alguns 
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clientes, conforme definido no parágrafo seguinte, visando mensurar o nível de 

satisfação dos mesmos.  

 

Foram consideradas como clientes de auditoria para formação desta 

população, exclusivamente as companhias abertas, atendidas pelas empresas 

localizadas na área geográfica supracitada, perfazendo o total de 151 empresas, 

das quais 61 foram submetidas à pesquisa.  

 

Justificou-se tal escolha pelo fato de que para este tipo de empresa, as 

preocupações, com transparência das Demonstrações Contábeis e Independência 

do Auditor, se tornam mais evidentes, assim como, neste segmento, para as 

empresas de auditoria, há concorrência bastante acirrada e forte necessidade de 

assegurar a satisfação destes mesmos clientes. 

 

1.2.3 Plano Amostral 

 

Na elaboração do plano amostral detectou-se que muitas dentre as 151 

empresas que constavam no cadastro de clientes de auditoria, estavam 

desativadas. Dentre estas, algumas em processo de liquidação, outras por 

suspensão ou cancelamento. Desta forma, o número de empresas aptas para a 

pesquisa foi de 61 (sessenta e um). Por se tratar de população pequena, criou-se 

assim a necessidade de, mais uma vez, ser trabalhado o todo, ou seja, foi adotado 

também o censo entre os clientes pesquisados.  

 

Conforme a tabela 01, algumas empresas que compõem a subpopulação 

das empresas de auditoria, apresentam número de clientes igual a zero. Isto se 

deve ao fato de que, na carteira de clientes das mesmas, não constavam 

companhias abertas ou ainda que as existentes estavam localizadas em outras 

praças, ou mesmo, desativadas. 
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 Embora estas tenham participado da pesquisa, não foram ouvidos os 

clientes das mesmas, de forma a evitar tanto o viés da ausência da figura do 

investidor como formador de opinião quanto o da captação de outras realidades 

regionais. 

 

EMPRESAS CÓDIGO No.de CLIENTES PARTICIPAÇÃO RELATIVA
Adcon Auditores A 0 0,00 
Arc&Associados. B 0 0,00 
Arthur Andersen S/C C 10 16,39 
Audicont Auditores D 0 0,00 
Audimec Auditores E 0 0,00 
Audin Auditores F 1 1,64 
Audiplac Auditores G 0 0,00 
Boucinhas &Claro S/C I 0 0,00 
Controle Auditores J 1 1,64 
Controller Auditores L 0 0,00 
Deloitte T. T. Auditores M 5 8,20 
Directivos S/C N 1 1,64 
Ernst&Young Auditores O 10 16,39 
Ferreira & Associados. P 0 0,00 
Fonteles Auditores Q 1 1,64 
Gama& Cia. Auditores R 4 6,56 
Guimarães & Associados Auditores S 0 0,00 
HLB Audilink T 1 1,64 
KPMG Auditores U 5 8,20 
Magnus Auditores V 0 0,00 
Marpe Auditores X 0 0,00 
Performance Auditores Z 2 3,28 
Price WaterhouseCoopers K 15 24,59 
Raac Auditores Y 0 0,00 
S.A Leitão Auditores W 1 1,64 
Santana &Sousa S/C Alfa 0 0,00 
Sistema Auditores. Beta 0 0,00 
Veeck &Cia. Auditores Delta 3 4,92 
TOTAL  61 100,00 

 
Tabela 01 - Participação das empresas de auditoria atuantes nos municípios de Fortaleza, Recife e Salvador.  

Fonte: CVM 
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1.2.4 Coleta de dados 

 

Em ambas as amostras, o questionário foi preenchido pelos respondentes, 

e enviado via correio, fax ou internet. Os questionários foram previamente 

identificados e foi assegurada aos entrevistados a confidencialidade das respostas 

e colocado à disposição dos mesmos, número de telefone e endereço eletrônico 

para dirimir dúvidas. Embora o método implique baixo índice de respostas, 

apresenta, como vantagem, baixo custo, maior rapidez de aplicação e índices de 

sinceridade na resposta próximos ao da entrevista pessoal. Na apresentação da 

análise, houve cruzamento de informações entre respostas de clientes e auditores, 

objetivando consolidar a análise do problema. 

 

O questionário aplicado entre as empresas de auditoria foi composto por 

trinta questões, divididas em três blocos, a saber: Informações gerais; Satisfação 

do Cliente e Conhecimento de suas necessidades; e Independência. 

Responderam, ao questionário, os responsáveis técnicos das matrizes e os das 

regionais, para os casos de empresas com sede fora da área geográfica da 

pesquisa. 

 

Quanto ao questionário aplicado entre os clientes de auditoria, constam 

doze questões que visam obter informações quanto ao nível de satisfação 

alcançado pelos serviços. Neste caso, os respondentes foram os diretores de 

relações com o mercado, gerentes de controladoria ou função equivalente. 

 

Segundo MALHOTRA (2001:365) a pesquisa de campo pode se 

desenvolver de forma direta no campo por meio de contato de rua, entrevista, 

observação ou, a partir da base, por telefonemas, correio, fax, e-mail, internet.  

 

Buscando atingir a totalidade da amostra, a pesquisa se realizou mediante 

contato inicial, via telefone, e envio dos questionários por correio, e-mail ou fax 

aos entrevistados. A posteriori, foi feito o acompanhamento por contato telefônico 
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garantindo, desta forma, a compreensão das perguntas, preenchimento e 

devolução. Nesse sentido, pôde-se assegurar o entendimento das instruções, 

explicar questões mais complexas e conseguir dados ou impressões mais 

completas. 

 

1.2.5 Pré-teste 

 

Para testar a qualidade do instrumento, aplicou-se teste em 5 empresas 

de auditoria independente, sediadas no município de Fortaleza. As empresas 

participantes do pré-teste não estão contidas na população em estudo, ou seja, 

foram escolhidas as não cadastradas na CVM. Tal escolha prende-se ao fato de o 

tamanho da população ser pequeno e ao baixo índice de respostas alcançado 

nesta forma de pesquisa. Notadamente o uso de referido instrumento tem a 

finalidade de evitar desvios nas respostas obtidas e assegurar a confiabilidade das 

mesmas.  

 

O pré-teste ou pesquisa-piloto tem o propósito de conferir maior 

segurança e precisão para a execução da pesquisa, garantindo a medida exata do 

que se pretende. GIL (1996:96-97) enumera cinco aspectos importantes 

considerados no pré-teste: clareza e precisão dos termos utilizados, quantidade de 

perguntas, forma e ordem das perguntas e introdução adequada à pesquisa. 

LAKATOS & MARCONI (1983:129-130) apresentam ainda aspectos relativos às 

reações de os entrevistados e possibilidades destes esquivarem-se de responder 

a questões �delicadas�, que são captadas pelo pré-teste. Eliminadas essas 

possíveis distorções ou vieses, o teste-piloto poderá, segundo tais autores, 

evidenciar a existência de três elementos considerados de suma importância no 

processo de pesquisa: 

 

1. fidedignidade: os mesmos resultados serão obtidos independentemente 

de quem aplica o instrumento de pesquisa; 
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2. validade: os dados obtidos são necessários à pesquisa e nenhum dado 

ou fenômeno foi deixado de lado na coleta; e 

3. operatividade: o vocabulário é acessível a todos os entrevistados ou 

informantes e o significado das questões é claro. 

 
1.2.6 Tratamento dos dados 

 

Quanto ao processo de tabulação, os dados dos questionários foram 

digitados e tabulados no SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 

para Windows 10.0, a partir do qual se produziram as análises estatísticas 

definidas. 

 

Conforme observa LEVIN (1987:317) a seleção dos procedimentos 

estatísticos deve considerar certo número de fatores, como, por exemplo, o que se 

procura testar ou constatar e que nível de mensuração foi conseguido (tipos de 

escala). Sugere que cabe ao pesquisador a escolha do procedimento estatístico 

que lhe pareça mais adequado à situação em estudo. Por seu turno, expõe 

MATTAR (1996:187) que a incorreta escolha do método de análise dos dados 

compromete a qualidade, a precisão e confiabilidade das conclusões do estudo.  

 

A partir desses autores, portanto, um conjunto de fatores deve ser 

considerado, destacando-se, para os propósitos desta pesquisa: tipo de escala 

das variáveis, nível de conhecimento dos parâmetros da população, tipo de 

análise desejada, número de variáveis a serem analisadas conjuntamente e 

relação de dependência entre as variáveis.   

 

Nesse sentido, os procedimentos estatísticos utilizados foram os de 

caráter descritivo, como a média, o desvio padrão, a mediana e as proporções, 

cujas possibilidades estatísticas são pertinentes para a escala ordinal utilizada. 

Complementarmente, lançou-se mão de algumas técnicas estatísticas 

consideradas adequadas para se realizar um melhor entendimento do fenômeno 
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em questão. Essas técnicas se restringiram à obtenção das correlações entre as 

variáveis. 

 

1.3. Hipóteses e Variável de estudo 
 

Conforme RICHARDSON (1999:110-111), a função importante das 

hipóteses é a determinação da adequação de determinadas teorias como 

fundamentos explicativos. Essas se classificam segundo o número de variáveis e 

a relação entre as mesmas, e segundo a natureza. Para este estudo, as hipóteses 

foram multivariadas, classificando-se, segundo a natureza, como de trabalho ou 

de pesquisa. Foram baseadas em marcos referenciais teóricos e cada hipótese 

possui mais de uma variável, tendo a confirmação ou rejeição operacionalizada 

por meio de medidas quantificáveis. 

 

A hipótese central formulada é de que os serviços que não de auditoria 

prestados pelos auditores independentes agregariam maior valor tanto para o 

cliente quanto para o investidor, contribuindo, dessa forma, para melhoria do 

trabalho realizado e maior competitividade para o profissional da área. As 

hipóteses secundárias consideradas e testadas foram: 

 

a) há o temor generalizado quanto à perda de independência do 

auditor na prestação destes serviços; 

b) os clientes demandam cada vez mais este tipo de serviço; 

c) profissionais e usuários consideram que a atividade regulatória 

deveria ser exercida unicamente pelas forças de equilíbrio do 

mercado.   
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As variáveis de estudo para comprovar estas hipóteses, são três, a saber: 

estrutura e participação no mercado das empresas de auditoria, o nível de 

satisfação do cliente obtido pela empresa e a independência da mesma.  

 

O processo de medição é fundamental numa pesquisa e, segundo 

MATTAR (1996:81), consiste em associar números ao objeto, que segundo uma 

regra estabelecida, passam a representar as quantidades de suas características 

ou atributos. Conforme o autor, há quatro tipos de escalas de medidas: nominais, 

ordinais, intervalares e razão. 

 

Para captar as opiniões favoráveis ou não às afirmações que se 

configuravam nas variáveis construídas, afetas às hipóteses formuladas, optou-se 

pela escala ordinal proposta por Rensis Likert1 em 1932. A escolha da escala de 

Likert se fundamenta na posição de RICHARDSON (1999:271) o qual defende que 

esta determina mais diretamente a existência de uma ou mais atitudes, no grupo 

de itens considerados. 

 

Notadamente, referida escala não se aplicou à variável estrutura e 

participação no mercado. No questionário aplicado entre as empresas de 

auditoria, tal escala foi representada por seis pontos, excluindo-se assim o 

elemento central: 

! Existência da evidência apontada: escala de 1 a 6, de 

extremamente fraca até extremamente forte (questões de 7 a 

18) 

! Importância para o cliente da evidência apontada: escala de 1 

a 6, de extremamente fraca até extremamente forte (questões 

de 7 a 18) 

                                                        
1 Escalas somatórias para medir atitudes que compreendem uma série de afirmações relacionadas com o 
objeto pesquisado. 
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! Conseqüência da evidência apontada: escala de 1 a 6, de 

extremamente ruim até extremamente boa (questões de 19 a 

30) 

 

Para a elaboração de cada item de pergunta dos blocos acima, procurou-

se defini-las segundo as respectivas teorias, com as devidas adequações ao 

contexto da Auditoria.  

 

Quanto ao questionário aplicado entre os clientes, foi utilizada esta mesma 

escala, sendo desta vez, analisado o grau de concordância quanto à afirmação lá 

colocada: 

! Concordância quanto à afirmação: escala de 1 a 6, de não 

concordância até concordância plena (questões de 1 a 12) 

 

Justifica a promoção da abordagem com múltiplas variáveis o fato de que 

muitos estudos, acerca de auditoria, terem considerado apenas a perspectiva 

unidimensional do fenômeno, qual seja o ponto de vista das entidades reguladoras 

da atividade. A promoção da abordagem unidimensional não é suficiente para 

captar a orientação de uma empresa de forma a garantir vantagem em ambiente 

altamente competitivo, como é o caso das auditorias, consultorias e assessorias.  
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CAPITULO II � AUDITORIA E INDEPENDÊNCIA 
 
 
 
 
2.1 Processo histórico-evolutivo 

 

 

Por se tratar de atividade que forçosamente deve acompanhar a evolução 

das atividades econômicas do homem, tanto o conceito como o enfoque e a 

metodologia da auditoria sofreram modificações ao longo do tempo.  A aplicação 

desta técnica, em outras dimensões organizacionais, que não a contabilidade, ou 

seja, controle da qualidade, sistemas e, até mesmo, gestão ambiental também se 

constituíram em fator para as referidas evoluções conceituais. 

 

O conceito desenvolvido por FRANCO & MARRA (2000:24) consegue 

sintetizar de forma clara, o atual estágio da auditoria das demonstrações 

contábeis, a saber: 

 
�Auditoria é a técnica que consiste no exame de documentos, livros e 

registros, inspeções, obtenção de informações e confirmações 

Independentes e internas, obedecendo a normas apropriadas de 

procedimento, objetivando verificar se as demonstrações contábeis 

representam adequadamente a situação nelas demonstrada, de acordo 

com os princípios fundamentais e normas de contabilidade de maneira 

uniforme�. 

 

 

Consoante o conceito acima, a auditoria tem desempenhado, nos últimos 

tempos, função opinativa acerca do que é julgado atualmente como melhor forma 

de Evidenciação2. 

 

                                                        
2 Evidenciar significa tornar evidente, mostrar com clareza. Em Contabilidade, Evidenciação ou �Disclosure�  diz respeito 
à qualidade das informações contábeis. 
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Segundo MOTTA (1988:13), os primeiros indícios de auditoria, no sentido 

similar ao atualmente empregado, datam da civilização suméria, identificáveis a 

partir da prática da conferência dos bens oriundos da atividade pastoril. Para 

SANTI (1988:17), a origem é imprecisa e provavelmente surgiu dentre os guarda-

livros, prestadores de serviços aos comerciantes italianos, para assessorar os 

demais especialistas, na atividade de escrituração das transações.  

 

Para PEREZ JÚNIOR (1998:13), a origem, na Itália deve-se às demandas 

do clero, detentor de grande fortuna, nos séculos XV e XVI. Embora seja difícil 

obter o consenso entre os estudiosos do assunto, acerca da origem desta técnica, 

está bastante claro que esteve presente, desde o início da atividade econômica do 

homem, não obstante o estágio de maturação, ser completamente diferente do 

que é vivenciado hodiernamente. 

 

O termo auditor, conforme SÁ (1980:5), surgiu na Inglaterra, no reinado de 

Eduardo I, para designar aquele que realizava o exame de contas públicas e cujo 

testemunho poderia levar à punição de possíveis infratores. 

 

Ainda na Idade Média, muitas instituições se incumbiram de executar as 

funções de Auditoria. SÁ (1980:15) destaca as seguintes: os Conselhos Londrinos 

(em 1310); o Tribunal de Contas (em 1640), em Paris e o Collégio dei Raxonati 

(em 1581), na cidade de Veneza, e a Academia dei Ragionieri, (em 1658), nas 

cidades de Milão e Bolonha.  

 

A Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, veio 

consolidar a necessidade da auditoria nas entidades, devido ao aumento da 

complexidade societária, pela abertura do capital a terceiros e, segundo FRANCO 

& MARRA (1982:30), pela instituição da taxação do imposto de renda, com base 

no lucro, pela Inglaterra.  
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SANTI (1998:17) afirma que, da Inglaterra, a Auditoria chegou aos 

Estados Unidos quando da instalação das companhias de estradas de ferro, fato 

que levou à necessidade de oferecer informações aos acionistas impossibilitados 

de acompanhar, de perto, os investimentos e daí expandiu-se pelo mundo. 

 

Segundo MOTTA (1988:14), a partir de 1850, surgiram as associações de 

classe visando proteger a integridade moral dos auditores, fiscalizando o exercício 

da profissão e habilitando-os legalmente. Destas, permanece até hoje, de forma 

destacada, o American Institute of Certified Public Accountants � AICPA, fundado 

em 1886, seguido pelo Institute of Chartered Acountants in England and Wales  - 

ICAEW, de 1880. 

 

Para o mesmo autor, no Brasil, o processo, embora retardatário, ocorreu 

de forma semelhante, quando da chegada das multinacionais, de forma maciça, 

por volta da década de 40. O esforço de pesquisa para resgate histórico do 

assunto é relativamente pequeno, destacando-se o trabalho desenvolvido pelo 

professor José Rafael Guagliardi para tese de doutoramento, pela Universidade de 

São Paulo (USP) em 1987.  

 

SANTI (1988:18) relata que o primeiro parecer de auditoria brasileiro, 

emitido pela Clark & Cross, data de 1903, relativo à São Paulo Tramway and 

Power Company. O autor cita ainda uma alteração contratual da Mc-Auliffe, Davis 

Bell & Co. a qual mostra a existência de escritório da firma, no Rio de Janeiro, 

desde 1909. MAGALHÃES, LUNKES & MÜLER (2001:18), complementam 

afirmando que as duas primeiras empresas de auditoria a se instalarem 

oficialmente no Brasil foram a Mc-Auliffe em 1911, hoje Andersen, e a 

PricewaterhouseCoopers em 1915. A Deloitte Touche Tohmatsu, por meio da 

assessoria de comunicação, informou que também se instalou no Brasil, em 1911, 

com escritório na cidade do Rio de Janeiro, visando atender aos clientes da 

época: as companhias de navegação inglesas, as quais usaram o porto da cidade 

como o primeiro sul-americano. 



 21

A partir da década de 60, os auditores brasileiros começaram a se 

organizar em classes, embora a predominância ainda fosse de empresas 

multinacionais de auditoria e de funcionários de confiança, com a mesma 

nacionalidade de origem da empresa. Nessa época, surgiu o Instituto dos 

Contadores Públicos do Brasil, que em 1971, transformou-se no Instituto dos 

Auditores Independentes do Brasil e depois Instituto Brasileiro de Contadores - 

IBRACON. Em junho de 2001, voltou a adotar o nome de Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil, mantendo a sigla IBRACON. 

 

A participação do poder público, na difusão da auditoria, foi decisiva por 

intermédio das diversas leis que obrigaram a existência da auditoria e da figura do 

Auditor Independente. Segundo FRANCO & MARRA (1982:36), a lei no. 4.728, de 

14 de julho de 1965, primeira lei do mercado de capitais, é o texto legal e histórico 

pioneiro em tratar desta prática  e torná-la obrigatória. 

 

A partir dessa lei, surgiram inúmeras disposições legais que 

estabeleceram a obrigatoriedade da Auditoria para segmentos específicos da 

economia e instituições a estes ligadas. Dentre tantos outros, leis, decretos, 

decretos-lei, resoluções do Banco Central tratavam da obrigatoriedade da 

auditoria, por exemplo, para sociedades de economia mista, sociedades 

seguradoras, associações de poupança e empréstimo, bolsas de valores etc. 

 

Para FRANCO & MARRA (1982:40), a lei no. 6.385/76, que criou a 

Comissão de Valores Mobiliários e a lei no. 6.404/76 representaram importante 

marco na história da Contabilidade e da Auditoria. No que diz respeito à Auditoria, 

referidas leis ampliaram consideravelmente o leque de atuação da mesma, 

considerando que, até então, estava restrita às atividades que envolviam a 

economia popular, tais como instituições financeiras e assemelhadas. 

 

A exemplo do que acontecia em outros países, o Brasil editou normas de 

Auditoria e vem buscando aperfeiçoá-las por meio de novas resoluções, as quais 
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substituem parte ou o todo das anteriores. Tal trajetória pode ser acompanhada 

conforme  o seguinte: 

 

• Resolução 317/72 que reconheceu o Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil e instituiu o cadastramento dos auditores nos 

Conselhos Regionais de Contabilidade. Era ilegal, pois exigia-se 

idoneidade política para tal.  

• Resolução CFC no. 321 de 1972, composta por Normas de Execução 

dos trabalhos e Normas relativas à pessoa do Auditor, ambas para 

Auditoria Independente; 

• Resolução CFC no. 700 de 1991, que tratava das Normas para 

Execução dos trabalhos de Auditoria Independente; 

• Resolução CFC no. 701 de 1991, que tratava das Normas para 

Pessoa do Auditor Independente; 

• Resolução CFC no. 780 de 1995, que trata das Normas de Execução 

dos trabalhos para a Auditoria Interna; 

• Resolução CFC no. 781 de 1995, que trata das Normas para Pessoa 

do Auditor Interno; 

• Resolução CFC no. 820 de 1997, que trata das Normas para 

Execução dos trabalhos de Auditoria Independente; 

• Resolução CFC no. 821 de 1997, que trata das Normas para pessoa 

do Auditor Independente; 

• Interpretações Técnicas que desdobram a Resolução 820 e 821, 

detalhando itens específicos e contribuem para o aprimoramento do 

processo de auditoria. Incluem as Resoluções 828, 830, 836, 839, 910, 

914 e 915. 

 

O equilíbrio de forças no mercado de trabalho pode ocorrer mediante 

regulação governamental, conhecida como top down regulation, ou pela auto-

regulação profissional. A auto-regulação denota o estágio de maturidade no qual 

se encontra uma categoria de profissionais. Neste caso, estes profissionais 
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definem as normas que conduzem o exercício da profissão, bem como o código 

de ética ao qual se submetem e as punições previstas para os infratores.  A ação 

do governo se restringe à fiscalização do modelo proposto, cabendo à própria 

categoria a responsabilidade pelo aprimoramento técnico e credibilidade dos 

integrantes e, conseqüentemente, do mercado.  

 

Depreende-se que a evolução sistematizada da auditoria tenha ocorrido, 

principalmente no Brasil, sob a égide do poder público e dos organismos de 

classe, denotando muito mais o aperfeiçoamento, sob o aspecto legal e 

normatizador, que exatamente técnico.  Entretanto observa-se que a dinâmica dos 

negócios tem impactado os profissionais e empresas de Auditoria, levando-os a 

incrementar novas tecnologias não só informacionais, bem como mercadológicas 

e de gestão empresarial. Esse crescimento parece não estar sendo 

suficientemente captado pelo aparato legal existente para o exercício da profissão, 

evidenciando anacronia entre a prática isolada das empresas e as normas em 

vigor. Esta constatação pode ser confirmada, no capítulo IV, no qual foi elencada a 

lista de serviços oferecidos pelas maiores empresas de auditoria, no país, em 

confronto com o que estabelecem as normas em vigor. 

 

O desenvolvimento de novos paradigmas se iniciou com a referência do 

AICPA, em 1947, ao termo Auditoria Interna. Ressalte-se que a Auditoria Interna 

já havia galgado espaço há algum tempo. A partir da quebra da Bolsa de Nova 

York, em 1929, o Comitê May criou uma série de normas para que as empresas 

tivessem ações comercializadas em bolsa, inclusive a auditoria contábil passou a 

ser exigida visando à proteção dos investidores. A necessidade de conter custos 

levou as mesmas a contratar auditores para compor o quadro funcional, lançando 

assim as bases da auditoria interna. Inicialmente a atuação foi a mesma da 

Auditoria Independente, mas, ao longo do tempo, foi se adaptando à estrutura e 

necessidades das empresas. A Auditoria Interna, por ser atividade de auxílio à 

gestão, veio a atender, de forma satisfatória, às necessidades da administração da 
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empresa pela ausência de preocupação com a auditoria de atestação de 

conformidade, ligada a propósitos meramente legais. 

 

Desencadeou-se a partir daí, o processo de ruptura entre Auditoria e 

Contabilidade, com o surgimento da auditoria operacional e o conseqüente 

desdobramento em outros tipos de auditoria, passando a requerer conhecimentos 

multidisciplinares e profissionais de diversas formações acadêmicas. Os auditores 

internos buscaram atender a necessidades de melhoria dos controles da entidade 

como um todo, ficando a verificação de registros contábeis como o aspecto 

secundário a ser tratado pelos auditores externos. A preocupação com a 

competitividade, a qualidade, e até com o meio ambiente, desviou o foco de 

atenção dos saldos contábeis para as estratégias de ação. 

 

De forma paralela à intensificação do uso da informática, pela sociedade 

nos últimos doze anos, acirrou-se este processo que fez surgir a Auditoria 

Automatizada, a qual, segundo CANEPA & SHRIVES (1997:138), é realizada a 

partir das informações do cliente, guardadas em computador. Isso exigiu o 

trabalho de profissionais familiarizados com o instrumental e fez surgir 

procedimentos de auditoria específicos para este trabalho.  

 

Para referidos autores, as funções em que a automação vem ocorrendo 

com mais sucesso são as seguintes: 

 

• Planejamento da Auditoria: documentação dos sistemas do cliente, 

com fluxogramas, por exemplo; 

• Análise de Risco: sistemas de pontuação para identificar áreas-chave 

da auditoria; 

•  Trabalho de Campo: documentos de trabalho da auditoria, por 

exemplo, cronogramas; 

• Consulta de Arquivos: estratificação, amostragem, antiguidade, 

repetição, análise estatística, comparação de arquivos; 
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• Geradores de Programas: produção de demonstrativos financeiros 

tais como processadores de balancetes de verificação de saldos; 

• Gerenciamento e Controle da Auditoria: gerenciamento de recursos 

humanos tais como relatórios de tempo de trabalho, determinação do 

custo do tempo de trabalho, preparação de orçamento; 

• Desenvolvimento de Pessoal e Suporte Técnico: treinamento - 

multimídia, treinamento por computador; geração de checklists 

técnicos; informação de backups, por exemplo, manuais de auditoria 

armazenados eletronicamente, normas contábeis e de auditoria 

gravadas em disco. 

 

As técnicas apoiadas em computadores, por serem de uso mais eficaz 

que as manuais, vêm substituindo estas últimas e controlando, de forma mais 

efetiva, o Risco da Auditoria, tanto oriundo do negócio do cliente quanto o 

específico e de detecção. Desta forma, a Auditoria visa a atender ao �tripé� da 

excelência dos serviços, isto é, pela melhoria da qualidade e segurança das 

informações aliada à minimização de custos; pela adaptabilidade e velocidade de 

respostas às necessidades do cliente, e pela busca contínua de inovações que 

assegurem melhorias contínuas. 

 

CANEPA & SHRIVES (1997:139) advertem que os objetivos desejados 

para automação da Auditoria devem ser considerados antes de serem adotados, 

tais como: 

 

• melhorar a eficiência e diminuir os  custos; 

• melhorar a qualidade  do trabalho de auditoria e sua eficácia, 

reduzindo  assim os níveis de risco de detecção, em conseqüência, o 

grau de risco da auditoria; 

• melhorar o tempo de resposta  da correspondência  entre Auditor e                   

cliente e também entre auditor e terceiros. 
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A determinação do custo-benefício para a automação da Auditoria torna-

se problemática pela dificuldade de se determinar a data do retorno dos 

investimentos. CANEPA & SHRIVES afirmam ainda que estudos recentes têm 

revelado que, na segunda ou terceira visita ao cliente, se o software for específico, 

o retorno já pode ser determinado e, se o software for generalizado para todos os 

clientes, na segunda ou terceira aplicação. Entretanto, com a rápida evolução 

neste campo, entende-se que os investimentos deverão ser constantes, sem 

expectativas de ganhos líquidos imediatos. 

 

CANEPA & SHRIVES (1997:41) enumeram os custos e benefícios da 

automação. Esses autores asseveram que embora se apresente a supremacia 

dos benefícios em relação aos custos, devem ser ponderados pelas empresas, 

quando da tomada de decisão, aspectos tais como, o porte e a clientela. Observe-

se o seguinte: 

 

Custos: 

• Treinamento de pessoal e superação de qualquer resistência à    

tecnologia; 

• Decisão de quais tarefas devem ser automatizadas primeiro; 

• Avaliação e automação de software/ hardware; 

• Gerenciamento de arquivos eletrônicos: dispositivos de segurança e    

  back-up. 

 

Benefícios: 

• Maior transparência de conhecimento entre as partes envolvidas, por 

exemplo, transferência eletrônica de arquivos; 

• Redução do tempo gasto em reuniões; 

• Independência das limitações impostas pelos arquivos de auditoria 

em papel; 

• Economia de tempo nas atualizações; 

• Melhor qualidade na apresentação; 
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• Liberação dos funcionários mais experientes para que se concentrem 

nas áreas mais técnicas e de maior risco; 

• Possibilita que o auditor desempenhe análise mais profunda e 

obtenha melhor compreensão das atividades do cliente, aumentando 

o valor agregado pelo trabalho de auditoria; 

• Ampliação do âmbito da auditoria e da flexibilidade no desempenho 

de suas tarefas. 

 

Observações empíricas sugerem que, no ambiente das empresas 

menores, a Auditoria Automatizada ainda é uma realidade distante, não obstante o 

uso de computadores em parte do processo auditorial. Esta situação difere 

bastante do que poderia se chamar de automatização. É preciso avaliar, portanto, 

até onde essas estariam sendo prejudicadas em termos de competitividade frente 

a empresas mais bem aparelhadas e quanto os clientes necessitariam de fato e 

estariam dispostos a pagar pelo emprego dos recursos. 

 

A perspectiva de criação de valor para o cliente pela Auditoria 

Independente não se resume ao uso de avançados recursos tecnológicos, mas à 

antecipação de necessidades. As organizações que utilizam tais serviços, 

precisam garantir a continuidade das atividades  em face da grande reviravolta 

ocorrida no mundo dos negócios, a exemplo da desregulamentação de mercados, 

comércio eletrônico, dentre outros.   

 

 Atentas ao processo pelo qual os administradores têm direcionado as 

auditorias internas para a postura opinativa sobre o negócio da empresa 

relegando as auditorias Independentes à função legalista, as empresas 

tradicionalmente voltadas para a Auditoria Independente, com enfoque contábil-

financeiro, têm mudado as formas de atuação. Desta maneira, pelo menos entre 

as grandes empresas de Auditoria, o papel e o prestígio da Auditoria Contábil vêm 

sendo resgatados.  
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SENGER (1998:24-28) relata a experiência das "big six", hoje apenas 

"big five",3 as quais, a partir do reconhecimento da necessidade de mudança, 

redimensionaram o enfoque de auditoria, sem perder o referencial das 

Demonstrações Contábeis. Logo, é possível manter a atividade de Auditoria 

Contábil, adaptando-a aos novos tempos, e acrescentando, à oferta, serviços 

adicionais que agreguem valor para os clientes. 

 

A reunião de depoimentos coletados por esse autor leva a identificar as 

linhas gerais que norteiam a Auditoria Contábil moderna: 

 

• Preocupação com a visão do cliente; 

• Planejamento da auditoria com base  na análise de áreas de risco; 

• Extrapolação da análise das Demonstrações Contábeis estendendo- 

se até a análise da adequação do negócio do cliente ao ambiente  

econômico ; 

• Enfoque maior nos sistemas e não nas transações; 

• Uso intensivo de Tecnologia da Informação. 

 

A simples citação dessas linhas gerais pode, a princípio, não demonstrar, 

de fato, o impacto que as mesmas têm sobre os �Pilares da Auditoria�, entretanto 

SENGER (1998:51) enumera algumas destas mudanças: 

 

• A segregação de funções: Os sistemas integrados derrubaram em 

parte o princípio básico. A reengenharia veio a reforçar esta tendência, ao 

pregar que o trabalho deve ser visto como processo e não, como série de 

funções seqüenciais; 

• O sistema de autorização cai com a redução dos níveis hierárquicos, 

atribuindo ao nível operacional maior responsabilidade e absorção de 

parte do serviço antes realizado pelos gerentes; 

                                                        
3 Cinco maiores empresas de auditoria do mundo. 



 29

• O sistema de registro deve adaptar-se à nova realidade na qual, por 

exemplo, a utilização de sistemas tais como o Just-in-time, Controle Total 

da Qualidade, reduz estoques, melhora a qualidade e produtividade, 

simplifica os controles da fábrica, permite maior fluidez das informações 

com redução do volume de papéis em circulação. Logo o enfoque do 

controle passa a ser no processo e não no resultado. 

 

O impacto da automatização, além de afetar o processo das empresas e o 

de auditoria, tem modificado também a natureza dos controles contábeis. Estas 

evoluções levaram os órgãos reguladores como AICPA e SEC, a emitirem 

pronunciamentos com regras específicas, a exemplo do SAS 48 (The effects of 

Computer Processing on the Audit of Financial Statements).  

 

O AICPA, citado por SENGER (1998:55), por intermédio da Divisão de 

Tecnologia de Informação listou, as dez mais importantes tecnologias que afetarão 

ou estão afetando o trabalho dos profissionais de contabilidade e, 

conseqüentemente, o trabalho dos auditores, conforme o que segue: 

 

• Eletronic Data Interchange (EDI); 

• Processamento de imagens: o processo de conversão de 

documentos impressos em documentos eletrônicos por meio de 

"scanner"; 

•  Redes Locais; 

• Processamento distribuído: a distribuição das funções de 

processamento entre dois ou mais computadores; 

• Tecnologias de Informação; 

• Comércio eletrônico, como o comércio pela Internet; 

• Computação cooperativa: o uso da tecnologia para compartilhar os 

pensamentos e idéias de vários trabalhadores entre si; 
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• Reengenharia de processos: um enfoque na melhoria de processos 

de negócio que tem como um dos alicerces, a utilização maciça de 

tecnologia da informação; 

• Sistemas especialistas: programas de computador que incorporam o 

conhecimento e capacidade de julgamento derivados de fontes 

humanas. 

• Tecnologias de fluxo do trabalho: transferência automática do 

trabalho ou documentos para a próxima pessoa manipular a 

informação. Inclui autorização digital, assinaturas digitais e fluxo de 

trabalho baseado em documentos eletrônicos.  

 

Para MCALLISTER, citado por SENGER (1998:59), é importante focar 

também o uso da informação que está sendo produzida pelas tecnologias, ao 

invés de atentar apenas para o método de execução.  Antes de tudo, a ênfase 

deste trabalho é evidenciar esta mudança e não exatamente as novas ferramentas 

utilizadas. É leviano afirmar que as mudanças que a Auditoria vem atravessando 

se devem simplesmente à utilização de papéis de trabalho em planilhas 

eletrônicas ou ao mero uso de notebooks, no campo de trabalho. A mudança que 

as Auditorias experimentam é mais profunda, ou seja, nas grandes corporações se 

opina sobre as informações. Vive-se a época da Auditoria da Informação, sob 

paradigma completamente novo, no qual a tecnologia é apenas o �pano de fundo�. 

 

Segundo SENGER (1998:58), três das normas básicas de Auditoria, 

contidas no SAS no. 01 sobrevivem, à revolução informática, feitas as devidas 

adaptações: 

 

• Adequado treinamento técnico do auditor; 

• Estudo e avaliação dos controles internos; 

• Obtenção de evidências adequadas para suportar as  conclusões do 

auditor. 
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As profundas mudanças, no cenário empresarial, não só têm afetado os 

próprios procedimentos da Auditoria, como têm levado os Auditores 

Independentes e organismos internacionais de Auditoria, tais como o AICPA e o 

International Federation of Accountants (IFAC) à revisão de posturas. A percepção 

é de que não será possível sustentar a continuidade das empresas e profissionais 

do setor, unicamente no aparato legal. A questão crucial é assegurar, para os 

clientes, a manutenção da competitividade dos mesmos e fazer com que estes 

percebam isto. 

 

2.2 Atribuições do Auditor: Resoluções CFC 820/97 e 821/97 

 

As normas têm a finalidade de estabelecer os padrões técnicos e os de 

comportamento, visando alcançar a situação coletiva e individualmente desejável.  

Na auditoria, as normas objetivam, segundo ATTIE (1998:55), qualificação na 

condução dos trabalhos e garantia de atuação suficiente e tecnicamente 

consistente do auditor e do Parecer diante dos usuários da mesma. 

 

Consoante ARAÚJO (1998:122), as normas de auditoria geralmente 

aceitas datam de 1917 e emanam do American Institute of Accountants, órgão que 

antecedeu o AICPA. Ao longo desses anos, diversos pronunciamentos sobre 

normas vêm sendo editados, evidenciando claro processo de evolução e 

preocupação com a melhoria constante. 

 

Embora o decreto-lei 9.295/46 tenha definido a auditoria como atribuição 

do contador, ratificado pela Resolução CFC 560/83, o exercício desta atividade é 

regulado por normas específicas, além do próprio Código de Ética do Contabilista, 

aprovado pela Resolução CFC 803/96 e dos Princípios Éticos, definidos pelo 

IBRACON.  
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No Brasil, as normas de auditoria seguem a tendência das normas do 

International Federation of Accountants (IFAC) e estão contidas nas resoluções 

emanadas do CFC. Considerando que as atribuições do auditor resultam da 

convergência de aspectos técnicos para execução dos trabalhos, de aspectos 

comportamentais do profissional e de aspectos atitudinais e culturais do auditado, 

foram divididas em normas referentes à atividade de Auditoria e à pessoa do 

Auditor.  

 

A Resolução 820/97, que trata da atividade de auditoria, inicialmente 

apresenta os principais conceitos utilizados, definindo o que são a própria técnica 

de auditoria, os tipos de procedimento com os quais trabalha, bem como o 

entendimento da classe quanto aos papéis de trabalho e à postura do auditor 

frente à fraude ou erro.  

 

Enfatiza questões relacionadas à importância do planejamento dos 

trabalhos, à atenção a ser dada à relevância e ao risco envolvidos nos objetos de 

exame. Prevê, ainda, os passos necessários para supervisão e controle da 

qualidade; estudo e avaliação do sistema contábil e de controles internos; 

aplicação dos procedimentos de auditoria e faz recomendações quanto à 

documentação da auditoria, ao uso da amostragem e do processamento eletrônico 

de dados, às estimativas contábeis, às transações com partes relacionadas, os 

eventos subseqüentes, carta de responsabilidade da administração e 

contingências.  Por fim, estabelece as características extrínsecas e intrínsecas do 

Parecer de Auditoria. 

 

Pelo caráter abrangente dessa resolução, o CFC editou interpretações 

técnicas para itens específicos, a exemplo da Resolução CFC no. 830 de 1998, 

que trata especificamente do parecer dos auditores; da Resolução no. 836 de 
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1998, que trata de fraude e erro e da Resolução CFC 839 de 1999, que trata do 

exame de eventos subseqüentes, dentre outras. 

 

A Resolução 821/97 aborda normas inerentes ao profissional de auditoria 

e enfatiza a essencialidade da competência técnico-profissional e da 

independência. Impõe regras quanto à fixação de honorários, guarda da 

documentação e guarda de sigilo. Estabelece, ainda, a responsabilidade pela 

utilização do trabalho de auditores internos e especialistas, as informações anuais 

a serem fornecidas ao CRC cujo detalhamento está na Resolução CFC 851/99, a 

comprovação de educação continuada e o exame de competência profissional. 

 

Como a atuação do auditor se reveste de acentuado caráter social, 

justifica-se a preocupação dos organismos reguladores em normatizar a atividade. 

Abrange, portanto, muito mais que o binômio empresa � investidor, pois extrapola 

o mercado de valores mobiliários, alcançando governo e sociedade como um todo. 

Este fenômeno fica claramente configurado no caso das instituições financeiras, 

devido ao envolvimento da economia popular. 

 

Outro aspecto a ponderar é o da fragilização das economias frente ao 

processo de globalização, potencializando o risco de auditoria e requerendo mais 

do trabalho do auditor. Até mesmo como forma de proteção ao profissional, o CFC 

deve sempre aprofundar o teor das resoluções. 

 

De forma geral, segundo TREVISAN (1995:37), as atribuições do auditor 

independente compreendem o acompanhamento da abertura de capital das 

empresas, exame da aplicação de fundos e dá, ao detentor de capital, indicações 

de como estão as aplicações de recursos, bem como a garantia de fidedignidade 

das Demonstrações Contábeis apresentadas.  

 

Assim, para o profissional da contabilidade, a preocupação do auditor 

deve ser a de, não obstante as exigências legais e fiscais, fornecer conjunto de 
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informações úteis, relevantes e adequadas. Facilitar e aperfeiçoar o processo de 

comunicação, nas diversas interações entre profissionais, empresas e sociedade, 

em geral, deve ser o objetivo precípuo das normas em vigor e atribuição do 

auditor. 

 

Um dos grandes entraves ao processo de comunicação entre auditores e 

usuários no Brasil, reside no modelo de contabilidade brasileiro, voltado para o 

fisco, ou seja, para o Balanço da Declaração do Imposto de Renda, em 

divergência ao padrão norte-americano de auditoria, cujo enfoque é a criação de 

valor para o acionista e a geração de fluxos de caixa futuros, privilegiando assim 

os normativos e pronunciamentos emanados do seio da profissão. 

 

A mentalidade desses usuários está moldada por fatores culturais, para o 

trabalho de certificação e não de opinião, associada à prática da sistemática do 

Tax Reporting cujo modelo de Demonstrações Contábeis é voltado para atender 

ao Fisco e aos órgãos reguladores. A prática norte-americana, em contraposição, 

adota o sistema de Financial Reporting, por princípios, bem mais coerente com o 

papel a ser desempenhado pela auditoria pelo fato de a prioridade de referido 

sistema ser a de dar resposta satisfatória aos investidores, no tocante à fiel 

situação estática e dinâmica do investimento.     

 

Ao longo dos anos, a atividade de auditoria tradicional aparentemente se 

tornou um serviço de comoditie, praticamente padronizado, sendo penalizada, 

portanto, pela perda de interesse do cliente. A alternativa encontrada foi a 

diferenciação dos serviços e a melhoria dos relatórios, tanto pela ampliação do 

escopo quanto pela forma de comunicá-los. Tal constatação pode ser feita no 

Capitulo IV, especificamente no item que aborda a pesquisa nos sites das firmas 

de auditoria. Observa-se a variedade de serviços oferecidos pelas mesmas e, em 

alguns casos, são adotados nomes diferenciados para o mesmo serviço na 

tentativa de melhor impressionar o cliente.   
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A dinâmica global dos negócios pressupõe profissionais sintonizados com 

este processo de evolução e atentos às necessidades de melhoria constante. 

Ressalte-se que o reconhecimento público e a maior penetração da auditoria, nas 

Organizações como elemento não só de atestação de conformidade das 

Demonstrações Contábeis, bem como integrativo das funções empresariais, 

sociais e econômicas, estão vinculados ao efetivo cumprimento do papel social 

que lhes é colocado. 

 

 

2.3 Outros Serviços: Consultoria, Assurance, Perícia e serviços correlatos 

 

2.3.1 Consultoria 
 

O AICPA define Consultoria, em tradução livre, da seguinte forma: 

�Consultoria provê valor pelo diagnóstico, estratégia, projeto, estruturação, 

integração, operação ou implementação de soluções. A Consultoria utiliza 

conhecimentos relevantes, baseada na integridade e objetividade, ao mesmo 

tempo nos papéis de especialista e consultor.� 

 

Essa definição estabelece inicialmente os principais elementos que 

compõem o processo de consultoria e ressalta a necessidade da qualificação 

técnica para o profissional, o qual deverá ser especialista em um ou mais 

elementos citados. 

 

Na interpretação do AICPA, o serviço de consultoria orienta as 

organizações para o sucesso, leia-se para melhoria de resultados.  Não considera 

que a independência seja exigível e os resultados garantidos. Autores divergem 

desta posição o que pode ser visto nos parágrafos seguintes.  
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O Instituto de Consultores de Organização, citado por KUBR (1986:3), 

define consultoria como: 

 
�serviço prestado por pessoa ou grupo de pessoas independentes e qualificadas 

para a identificação e investigação de problemas que digam respeito à política, 

organização, procedimentos e métodos, de forma a recomendarem a ação 

adequada e proporcionarem auxílio na implementação dessas recomendações�. 

 

Para OLIVEIRA (1996:21) é um processo interativo entre o agente de 

mudanças externo e a empresa, cuja finalidade é auxiliar os executivos, no 

processo de tomada de decisões. 

 

O fenômeno de crescimento da atividade de consultoria, nos últimos anos, 

se deve ao acirramento da concorrência e ao aumento da complexidade das 

organizações ante as novas tecnologias.  

 

A busca da manutenção da competitividade levou as empresas a 

buscarem auxílio externo para solução dos problemas organizacionais que as 

afligiam.  Notadamente a visão imparcial do consultor e a capacidade técnico-

profissional fazem o diferencial em relação ao melhor e mais experiente executivo 

do quadro funcional.  

 

Segundo OLIVEIRA (1999:29), o produto ou serviço que o consultor 

oferece, no mercado, contempla três componentes: 

 

- a especialidade que está sendo oferecida; 

- a competência e o nível de conhecimento do consultor; e 

- a amplitude e estilo de atuação do consultor. 

 

Referidos componentes farão o diferencial entre os diversos profissionais 

e, para tanto, esse diferencial deve ser reconhecido e respaldado pelo mercado. 

Ressalte-se que alguns princípios básicos de profissionalismo devem ser 



 37

observados para sustentação desse diferencial. KUBR (1986:39) enumera alguns 

deles: 

 

- Conhecimento e habilidades: dizem respeito à capacidade de o 

consultor analisar criticamente o próprio conhecimento e recusar 

serviços para os quais não esteja habilitado. Envolve também, além do 

conhecimento básico, a disposição para a educação continuada; 

- Objetividade: tem por finalidade evitar a tendenciosidade pela escolha 

da metodologia adotada para o trabalho. Contudo, o cliente deve ser 

informado acerca da alternativa escolhida, em detrimento de outras, e 

as razões para tal escolha; 

 

- Oportunidades de êxito nas intervenções: a avaliação quanto ao 

sucesso ou fracasso da mudança a ser implantada, bem como a 

relação custo x benefício devem ser objeto de discussão com o cliente. 

Caso o cliente insista em tais intervenções, o consultor deve pedir 

cancelamento do contrato; 

 

- Ensinar as pessoas a trabalhar sem consultores: a função da 

consultoria é também educativa, todas as informações sobre os 

métodos aplicados devem ser transmitidas. O fato de o cliente 

aprender a trabalhar com autonomia não implica ausência de trabalho 

no futuro. A relação de confiança desenvolvida permitirá que diante de 

novos problemas, o consultor seja novamente chamado e também 

indicado para outras organizações; 

 

- Confidencialidade: corresponde ao compromisso de o consultor em 

não deixar extravasar informações do cliente nem utilizar tais 

informações em benefício próprio ou de terceiros; 
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- Implicações sociais: a responsabilidade social também é foco do 

trabalho do consultor, haja vista que as decisões tomadas pela 

organização podem trazer conseqüências sociais, econômicas e 

ambientais que venham a refletir negativamente sobre a sociedade 

como um todo ou sobre algum segmento desta; 

 

- Associações profissionais e códigos de ética: a criação de 

associações de classe tem se revelado salutar na medida em que 

podem contribuir para o desenvolvimento da profissão.  Mediante não 

só a representação de interesses dos associados têm regulado a 

atividade ao estabelecerem padrões técnicos e de conduta, ao 

definirem punições para os infratores e ao garantirem o respeito e 

confiança para a profissão; 

 

- A contribuição dos clientes à ética consultorial: a contribuição 

efetiva dos clientes para consolidação de postura ética passa não só 

pela denúncia junto às associações de classe quanto a 

comportamentos que distoam do código de ética, como também  a não 

utilização de mecanismos de pressão sobre os consultores para obter 

informações privilegiadas ou  métodos  socialmente indesejáveis.  

 

O processo de consultoria envolve em quase todos os casos, um rol 

comum de serviços. KUBR (1986:14) indica como passos no processo, as 

seguintes etapas: 

 

- Diagnóstico organizacional; 

- Pesquisas e estudos especiais; 

- Elaboração de soluções para problemas específicos; 

- Assistências na implementação; 

- Aconselhamento. 

 



 39

A etapa da diagnose consiste na identificação dos pontos fortes e fracos 

da organização, bem como dos problemas que desencadeiam a insatisfação de 

agentes internos e externos quanto ao desempenho da empresa. Em alguns 

casos, o serviço pode se restringir a esta etapa, em outros, representa o início do 

trabalho. 

 

As pesquisas e estudos especiais são concernentes ao levantamento e 

análise de dados e informações, cuja finalidade é fornecer os elementos 

necessários para a etapa seguinte do trabalho, ou seja, a elaboração de 

sugestões de soluções para os problemas levantados. Se o cliente desejar ou 

ainda tiver estrutura suficiente para implementar as recomendações, o serviço é 

encerrado nesta fase. Ambas as fases devem ensejar a elaboração do relatório a 

ser discutido com o cliente. 

 

A assistência na implementação por meio de treinamento e correção de 

pequenos desvios da metodologia, garante adesão à estratégia proposta. 

Ressalte-se que esta fase não deve se estender indefinidamente, ou seja, o 

cliente deve galgar autonomia, o mais rápido possível.  

 

Alguns executivos sempre baseiam as decisões em laudos de 

consultores. O aconselhamento é a etapa cuja ocorrência depende da relação de 

confiança entre consultor e cliente. Desta forma, no processo de consultoria, esta 

pode acontecer ou não.  

 

Observa-se que, embora seja defensável o requisito independência para 

o profissional de consultoria, referido atributo se prende sempre à independência 

no sentido de operacionalização do serviço ou metodologia de trabalho adotada. 

Quanto à opinião acerca da adequação da decisão tomada ou ainda avaliação dos 

resultados alcançados com a mesma, passa-se unicamente pelo crivo do 

executivo da empresa.   
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Depreende-se que, salvo as situações em que, por motivos éticos ou 

técnicos, se recusar ou declarar-se impedido, o consultor realiza o trabalho 

solicitado pelo cliente. Notadamente essa afirmação não tem o sentido pejorativo, 

já que o atendimento ao cliente deve ser balizado pelos padrões ético e moral. A 

postura independente prende-se à identificação e seleção da melhor alternativa de 

viabilização da vontade da empresa. 

 

 

  2.3.2 Assurance Services 

 

O Comitê Internacional de Práticas de Auditoria (IAPC) da Federação 

Internacional de Contadores (IFAC), assim como o AICPA, através do Special 

Committe on Assurance Services (SCAS), têm atuado para desenvolver o tema 

Assurance Services. Conforme GELBCKE (1999:2), o termo ainda não está 

adequadamente traduzido, mas o importante é que representa serviços que 

agregam valor para o cliente, sem confundir-se com a consultoria, devido à 

manutenção da independência do auditor. Para o AICPA (1998:8), �são serviços 

profissionais independentes que melhoram a qualidade da informação, ou seu 

contexto, para os tomadores de decisão�. 

 

No entendimento do AICPA, Assurance engloba tanto serviços correlatos 

quanto aqueles denominados de New Assurance Services, tais como mensuração 

de performance nos serviços de saúde, comércio eletrônico e serviços para 

idosos. A figura 1 demonstra melhor a visão do Instituto. 
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 Figura 1- Serviços de assurance  
 Fonte: AICPA (http://www.aicpa/org/assurance/scas/comstud/defincom/index/htm.) 

 

Como Assurance Services não elimina o trabalho tradicional de auditoria 

e pela ausência de regulamentação profissional para a atividade, GELBCKE 

(1999:8) afirma que os atributos naturais do auditor, tais como independência, 

objetividade e habilidade para entender sistemas e controles, são apenas os 

argumentos básicos para que tenha vantagem competitiva perante outros 

profissionais. O mais importante, para tanto, é a capacidade de aprender sempre e 

estar sintonizado com as necessidades de conhecimento do mercado. 

 
 

O SCAS tem usado, na definição de serviços, o Value Chain Model, 4 

baseado no trabalho de Michael Porter.  Embora o estudo da Estratégia não seja 

necessariamente novidade, Porter abriu novo capítulo, ao evoluir para o conceito 

de Vantagem Competitiva, qual seja, a sustentação da competitividade pela 

agregação de valor ao cliente. Tal vantagem exige verdadeiro gerenciamento 

estratégico, pois mudanças ocorrem todos os dias, seja pela imitação de produtos 

e serviços por parte dos concorrentes, seja pelo surgimento de novas 

necessidades dos referidos clientes.  
                                                        
4 Modelo da Cadeia de Valor 
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Segundo PORTER (1997:88-89) tal teoria está baseada no levantamento 

realizado para o governo americano acerca do sucesso das empresas japonesas 

na década de 80. O estudo foi aperfeiçoado com as pesquisas e discussões 

travadas com alunos da Harvard Business School, na qual é professor do 

Mestrado em Administração. 

 

Embora referidos estudos sejam voltados para o setor industrial, as 

estratégias de obtenção da Vantagem Competitiva, ou seja, custos baixos e 

serviços diferenciados, são aplicáveis às mais diversas atividades.  

 

Ainda segundo PORTER, o desempenho da empresa está relacionado a 

dois fatores: à estrutura do setor e à posição que ocupa neste segmento. Afirma 

que, para entender a posição da empresa no setor, é fundamental conhecê-lo e 

que a estrutura do setor é determinada pelas seguintes variáveis: 

 

- Rivalidade em relação aos concorrentes existentes: diz respeito ao 

ritmo com que o concorrente cria novos produtos, diminui preços e 

aumenta a publicidade; 

 

- Ameaça de produtos ou serviços substitutos: além dos 

concorrentes do mesmo ramo de negócios, existe a concorrência 

de fornecedores de outro produto que tenham a mesma função; 

 

- Ameaça de novos concorrentes: refere-se à facilidade de entrada 

de novos concorrentes; 

 

- Poder dos clientes: clientes, com grande poder de compra, podem 

exercer pressão sobre os preços da empresa;  
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- Poder de negociação dos fornecedores: da mesma forma que os 

clientes, fornecedores influentes podem aumentar custos e até 

eliminar rentabilidade. 

 

O AICPA (1998:2) enumera os serviços para os quais já desenvolveu 

procedimentos detalhados de assurance, conforme segue: 

 
a) Avaliação de risco; 

b) Mensuração de desempenho empresarial; 

c) Confiabilidade dos sistemas de informação; 

d) Mensuração de desempenho de serviços de saúde (hospitais, médicos e 

outros); 

e) Eldercare5; 

f) Comércio eletrônico. 

 

A partir de dezembro de 1995, o Canadian Institute of Chartered 

Accountants (CICA) passou também a desenvolver, em colaboração com o 

AICPA, trabalho neste sentido, denominado Task Force on Assurance Services 

(TFAS).  O plano inicial de trabalho consistia nas seguintes etapas: 

 

a) Identificação de oportunidades de assurance services; 

b) Seleção de oportunidades; 

c) Desenvolvimento estratégico de negócios para estas oportunidades; 

d) Desenvolvimento e implementação da comunicação contínua e do plano 

de ação; 

e) Avaliação de resultados obtidos; 

f) Desenvolvimento e mecanismos para dar assistência ao profissional na 

melhoria e expansão dos serviços; e 

g) Criação de grupos de trabalho para continuar a expandir os serviços. 

                                                        
5 Serviços de cuidado de pessoas idosas. 
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O TFAS apresentou o relatório final, em janeiro de 1998, tendo, como 

recomendação final, a criação do New Assurance Services Boards (NASB), 

objetivando o desenvolvimento de trabalho permanente de acompanhamento. 

 

O IFAC tem trabalhado num projeto similar ao do SCAS, sob o respaldo de 

consultas junto a organismos vinculados ao Mercado de Capitais e representantes 

dos profissionais da contabilidade de todo o mundo, de forma a atender 

plenamente às expectativas dos interessados neste tipo de serviço, por intermédio 

do Auditing  Practices Committee � IAPC. 

 

O IFAC apresenta interpretação diferente da do AICPA quanto à 

classificação dos assurance services.  O IAPC defende que existem diferentes 

níveis de assurance e estabelece, como limite para inclusão nestes serviços, o 

nível alto, característico do trabalho de auditoria e o nível moderado, existente nos 

trabalhos de revisão. Desta forma, descarta os procedimentos pré-acordados, a 

compilação e a consultoria como Assurance Services. 

 

A figura 2 demonstra o esforço que o IFAC vem despendendo para 

esclarecer a questão, mediante discussão continuada sobre o tema. 
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7. Governança Corporativa 
G

6. Sistema de Gestão de Meio Ambiente 

2. Estatística 

Exemplos de Futuros Padrões que Podem ser Desenvolvidos

   

Figura 2: Novo Modelo de Emprego dos Serviços de Assurance 
Fonte: http://www.ifac.org/StandardsAndGuidance/ExposureDrafts/IAPC/AssuranceEngagements/index.html 

 

Para fundamentar a decisão da classificação proposta, o IFAC (1999:10) 

definiu os elementos de assurance service: 

 

- Profissional contábil: orientado pelo código de ética da profissão; 

- Assunto: pode ser apresentado sob a forma de dados, sistemas e 

processos (sistema de controles internos) e de comportamento 

(governança corporativa, conformidade com regulação, práticas de 

recursos humanos); 

- Parte responsável: pessoa ou pessoas responsáveis pelo assunto; 

- Usuários: pessoa ou pessoas que utilizarão o relatório; 

- Critérios de avaliação: padrões ou benchmarks usados para avaliar 

o assunto; 
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- Processo de contratação: metodologia sistemática para obtenção e 

avaliação de evidências a qual requer habilidade e conhecimento 

especializado; 

- Conclusão: o profissional contábil deve expressar a conclusão que 

proporcione o nível de garantia do assunto.  

  

A mensuração de desempenho desenvolvida no Assurance, conforme se 

pode observar, considera não só informações financeiras e não-financeiras como 

também o nível de atividade. Este novo tipo de serviço, muito mais que abrir 

horizontes profissionais, atribui o verdadeiro papel a ser desempenhado pela 

Auditoria Independente, haja vista que a mesma possui todo o referencial 

necessário para tal. 

 

Conclui-se que, embora estejam sendo implantadas tecnologias 

inovadoras; a eficácia e a eficiência da Auditoria estejam sendo otimizadas pelo 

uso das mesmas; o enfoque do trabalho do Auditor esteja em transformação; e 

tudo isto reflita a preocupação com a qualidade do serviço, falta ainda 

familiarização e aplicação das técnicas de conquista, satisfação e manutenção de 

clientes por parte das empresas e profissionais do ramo. 

 

Os serviços de assurance baseiam-se na necessidade de considerar-se 

que o foco no cliente ainda é o ponto crítico destas empresas e dos profissionais 

da área, e deve converter-se em estratégia de sobrevivência. É cabível a reflexão 

acerca da necessidade de postura competitiva a ser difundida entre os diversos 

atores envolvidos, seja no campo acadêmico, profissional ou em nível de 

entidades de classe e organismos normatizadores e reguladores. 

 

2.3.3 Perícia 

 

SÁ (1997:14) afirma que Perícia é a verificação dos fatos ligados ao 

patrimônio individualizado visando a oferecer opinião, mediante a questão 
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proposta que pode originar-se de fontes judiciais, administrativas ou de caráter 

especial.  

 

A necessidade deste tipo de serviço surge sempre que faltam elementos 

suficientes para o julgamento de questão controversa.  Tanto as partes litigantes 

quanto o juiz ou árbitro podem solicitar a realização da perícia que requer do 

profissional amplo conhecimento da matéria e da legislação como um todo, haja 

vista que o laudo emitido implica responsabilidade civil e criminal. 

 

SÁ (1997:19) assevera que o método básico da perícia contábil é o 

analítico e de maior abrangência, visando à confiabilidade da opinião, como prova 

que deverá ser para terceiros. Desta forma, os exames realizados pelo perito 

englobam todo o universo a ser examinado e têm caráter bastante específico. 

 

Embora utilize alguns dos procedimentos aplicados na auditoria, difere 

desta em termos de objetivos, contexto do trabalho e natureza da conclusão. 

Enquanto o perito, embora analisando universo maior, de forma estanque, busca, 

segundo SANTANA (1999:43), obter a verdade dos fatos, o auditor por meio de 

amostra, contudo, numa visão dinâmica, opina formalmente sobre a adequação de 

determinada situação frente a parâmetros já estabelecidos.  

 

A Resolução CFC 858/99, que trata das normas para Perícia Contábil, 

estabelece que o laudo pericial e/ou parecer pericial contábil têm como limite os 

próprios objetivos da perícia deferida ou contratada. Desta forma entende-se que 

não cabe ao perito, emissão de opinião sobre a temática examinada. 

 

2.3.4 Serviços Correlatos 

 

As Normas Internacionais de Auditoria (NIAs) 900-999 tratam dos serviços 

correlatos. Embora seja utilizado o termo auditor, tais trabalhos não precisam ser 

executados pelo auditor da entidade em questão. Os trabalhos são estes: 
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- Revisão das Demonstrações Contábeis: observa se foi acatada a 

estrutura conceitual identificada para relatórios contábeis; 

- Procedimentos pré-acordados: executam procedimentos de 

auditoria pré-acordados com a entidade e emite relatórios com as 

descobertas factuais; 

- Compilação: Inclui a preparação das Demonstrações Contábeis 

mas pode incluir também a coleta, classificação e resumo de outras 

informações financeiras. 

 

2.4 Ética x Independência 

 

Sendo a atividade de auditoria marcada pelo traço da responsabilidade 

pública e social, elementos tais como ética e independência são essenciais ao 

bom profissional, até mesmo como fator de permanência no mercado. Definida de 

diferentes formas, esta palavra de origem grega, ethiké, segundo Aurélio, é �o 

estudo de juízos de apreciação referente à conduta humana do ponto de vista do 

bem e do mal.� Já Silveira Bueno define ética como a ciência da moral e 

independência como liberdade, autonomia.  

 

O IBRACON e o Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA) 

adotaram os mesmos postulados básicos da ética profissional, sem prejuízo algum 

ao cumprimento do Código de Ética do Contabilista. Para ambos os Institutos, o 

padrão de exigência é alto em termos de honestidade, objetividade, diligência e 

lealdade. São os seguintes: 

 

- Independência profissional; 

- Independência de atitudes e de decisões; 

- Intransferibilidade de funções; 

- Eficiência técnica; 

- Integridade; 
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- Sigilo e discrição; 

- Imparcialidade; 

- Lealdade de classe. 

 

O código de ética do IFAC destacou seis sessões, destinadas 

exclusivamente aos auditores. Nessas sessões estão contidas normas referentes 

à independência, competência profissional, uso do trabalho de não contadores, 

honorários e comissões, atividades incompatíveis com prática de auditoria, 

numerário de clientes, relações com outros auditores e publicidade e angariação 

de clientes. 

 

Por se tratar de órgão filiado ao IFAC, as resoluções emanadas do CFC, 

contemplam as posições do código de ética. Saliente-se que referido código, no 

item que aborda a prestação de outros serviços pelo auditor, mais 

especificamente, na seção que congrega as normas de independência, apresenta 

o seguinte comentário: 

 
�A independência de um auditor não é prejudicada pela oferta de serviços de 

consultoria, desde que não haja envolvimento nas decisões administrativas ou 

responsabilidade assumida por tais decisões. A                                   

prestação de outros serviços profissionais em princípio não é um fator para 

determinar se o auditor é  independente�.  

 

Mais adiante, na seção 11, acrescenta: 

 
�o envolvimento simultâneo em negócio, ocupação ou atividade não relacionado 

a serviços profissionais, que tenha o efeito de não permitir que o auditor conduza 

apropriadamente um  atendimento  como auditor, de acordo com os éticos 

fundamentais da profissão contábil, deve ser considerado inconsistente com o 

exercício da auditoria�. 

 

 

Observa-se que, neste código, a perda de independência está ligada ao 

conflito de interesses, ao contrário da posição adotada no Brasil, não há uma 
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posição extremada acerca da impossibilidade de prestação de outros serviços por 

parte do auditor. Não obstante o posicionamento há o mesmo zelo pela 

manutenção da independência do profissional, objetivando a garantia da qualidade 

e credibilidade do trabalho do mesmo.  

 

Em audiência pública, encerrada em 30 de junho de 2001, foi submetido, 

aos profissionais contadores e demais interessados, documento aprovado em abril 

do mesmo ano, pelo IFAC Board, cujo teor era uma proposta para revisão do 

Código de Ética do profissional de Contabilidade, particularmente na seção oito6. 

Embora tratasse do surgimento de novas ameaças à independência do auditor, 

em momento algum, foi posta alguma restrição explícita à prestação de algum tipo 

de serviço.  

 

Essa proposta sugere apenas critérios de identificação do nível de 

independência do auditor, ao transcrever parte da proposta do International 

Standard on Assurance Engagements, no que diz respeito aos elementos 

essenciais, mencionados no item 2.3.2 deste capítulo, para que o serviço seja 

considerado assurance.  

 

Na mesma linha de sugestão, define as formas de identificação da 

independência: 

 

- Independência de mente: imparcialidade, integridade, objetividade e 

ceticismo profissional; e 

- Independência na aparência: evitar que fatos ou circunstâncias 

permitam que a terceira parte tenha dúvidas acerca da integridade, 

objetividade ou ceticismo profissional do auditor ou da firma. 

 

O AICPA apresenta regras menos rigorosas para considerar a perda de 

independência, admitindo que o auditor possa prestar outros serviços 

                                                        
6 Voltada par o auditor. 
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considerados que não de auditoria, mas não exercer funções administrativas ou 

tomar decisões em nome do cliente. A ênfase está na ética como parâmetro para 

a independência.  

 

A explicação, para estas diferenças, reside no grau de envolvimento da 

instituição com a atividade regulatória. Cada país adere a estas normas de forma 

parcial ou integral, de acordo com a característica de cada povo e dos respectivos 

dirigentes. A tendência é que o IFAC passe a ser o regulador em nível 

internacional, na área de auditoria, e que conseqüentemente as regras sejam mais 

limitadoras. 

 

A sociedade brasileira, além de não ter cultura de auditoria, apresenta 

baixo nível de crença na ética alheia, embora isto esteja mudando. Ética é aspecto 

pessoal e não uma condição imposta; na verdade, a ética contém a 

independência. Se há forte sentimento ético, as normas referentes à 

independência do auditor podem ser mais flexíveis, pois haverá relativa 

tranqüilidade quanto à postura do profissional. 

 

HOLLAND (1999:8-10) afirma que diversos fatores históricos, econômicos 

e legais conduziram a situação de desestímulo a uma atitude ética e inúmeras 

transgressões foram cometidas. Entende-se que o ambiente propiciou o 

surgimento de regras mais rígidas no Brasil, em comparação às internacionais. 

 

Em suma, a independência do auditor deve estar pautada na ética 

profissional e na conscientização acerca do papel social que deve exercer, ou 

seja, na accountability7.  Referido papel diz respeito não só ao zelo pela perfeita 

Evidenciação das informações contábeis e à acurácia das mesmas, bem como 

pela contribuição efetiva ao negócio dos clientes, perplexos diante das acentuadas 

mudanças tecnológicas e organizacionais e da dinâmica das transformações.    

 

                                                        
7 Responsabilidade de prestar contas. 
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Enseja-se que ética e independência orientam os relacionamentos 

mantidos pelo auditor com diversos agentes do processo auditorial e podem 

agregar valor.  Desta forma, os demais elementos exigidos pelas normas, tais 

como processos de trabalho, escopo do parecer, dentre outros, são meras 

ferramentas utilizadas para alcançar o patamar desejável para a auditoria. 

 

 

2.5 Discussão da IN CVM 308/99 

 

A edição da IN CVM 308, em 14 de maio de 1999, se constituiu num 

esforço de adaptação das normas brasileiras à experiência internacional, a 

exemplo do que já se discutia no âmbito da SEC, principalmente, no que diz 

respeito aos conflitos entre prestação de serviços de auditoria e de consultoria ao 

mesmo cliente. 

  

O envolvimento de empresas de auditoria no episódio da quebra de 

bancos, em 1996, suscitou as primeiras reflexões sobre a necessidade de rever as 

atividades do auditor independente. Ensejou também, segundo COSTA JR. & 

SILVA (1998:03), proposta por parte da CVM, em 1996, junto ao Conselho de 

Reguladores de Valores Mobiliários da Américas (COSRA), no sentido de que 

fossem criados princípios que norteassem a supervisão do trabalho de auditores 

independentes. 

 

A aprovação do documento final dos princípios COSRA, em Santiago do 

Chile, em 1997, levou a CVM a envidar todos os esforços necessários para 

substituir a Instrução Normativa 216/94, dentre outras metas.  

 

Assim, com a IN 308/99, veio à tona antiga polêmica, ou seja, a 

coexistência de atividades conflitantes nas empresas de auditoria, a saber, 
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consultoria e a própria auditoria. Emergiram também novos elementos, tais como 

o rodízio de auditores, a cada cinco anos, e o peer review.8 

 

No artigo 23 da Instrução supracitada, foram explicitadas as situações que 

caracterizam a perda de independência do auditor e enumerados os serviços que 

se dizem incompatíveis com a atividade. Cinco artigos foram acrescentados aos 

trinta e cinco da Instrução anterior. Tratam do exame de qualificação técnica, da 

rotatividade dos auditores, do controle de qualidade interno, do controle de 

qualidade externo e do programa de educação continuada. 

 

O artigo, que tratava da perda de independência, na Instrução anterior, 

sustentava que, se enquadrado nas situações definidas pelas resoluções do CFC, 

o trabalho do auditor estaria caracterizado como não independente. 

 

Nessa instrução, além dos vínculos e interesses conflitantes com a 

instituição, foi acrescentado item referente à prestação de serviços de consultoria, 

explicitados nominalmente no parágrafo único. Espelha-se na interpretação da 

SEC, a qual pressupõe que serviços de consultoria também afetam a 

independência do auditor. A redação é a seguinte: 

 

Art. 23. É vedado ao Auditor Independente e às pessoas físicas e 

jurídicas a ele ligadas, conforme definido nas normas de independência do CFC, 

em relação às entidades cujo serviço de auditoria contábil esteja a seu cargo: 

 

I � adquirir ou manter títulos ou valores mobiliários de emissão da 

entidade, suas controladas, controladoras ou integrantes de um mesmo 

grupo econômico; ou 

II � prestar serviços de consultoria que possam caracterizar a perda da 

sua objetividade e independência. 

                                                        
8 Revisão dos controles de qualidade dos trabalhos por outro auditor. 
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Parágrafo único. São exemplos de serviços de consultoria previstos no 

caput deste artigo: 

I �   assessoria à reestruturação organizacional; 

II �  avaliação de empresas; 

III �  reavaliação de ativos; 

IV � determinação de valores para efeito de constituição de provisões ou 

reservas técnicas e de provisões para contingências; 

V �  planejamento tributário; 

VI �  remodelamento dos sistemas contábil, de informações e de controle   

        interno; ou 

VII � qualquer outro produto ou serviço que influencie ou que possa vir a   

        influenciar as decisões tomadas pela instituição auditada. 

 

  Embora essas medidas revelem o zelo para com investidores e a busca 

de credibilidade para o setor, vieram tão somente acirrar os ânimos da discussão. 

Isto porque, para o grande público, ficou generalizado o sentimento de que todo e 

qualquer serviço adicional ao de auditoria seria uma incompatibilidade. Nesta 

perspectiva, o artigo 23 conteria equívoco, ao deixar de mencionar os tipos de 

serviços que não fossem alcançados pela proibição, e estaria cerceando a 

ampliação do escopo da auditoria. 

 

A alternativa de salientar a existência de serviços que não de auditoria os 

quais não conduzem à perda de independência e que, por isto mesmo, podem ser 

realizados por auditores, não foi adotada pelos legisladores. Veja-se, nas 

definições de assurance, que a possibilidade é concreta. O código de ética do 

IFAC assevera que, no caso das pequenas empresas, por exemplo, é até salutar a 

prestação de serviços de consultoria por parte do auditor, em face do profundo 

conhecimento que tem destas. 

 

No âmbito das big five, observações levam a crer que as consultorias 

nasceram como departamentos de suporte à auditoria, os quais evoluíram e 
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ganharam independência, pois os produtos dos mesmos supostamente 

apresentariam maior valor agregado. 

 

Na verdade, com a IN CVM 308/99, houve a tentativa de simplificar o 

trabalho do órgão fiscalizador da profissão por meio do artigo de redação bastante 

abrangente, quando, na verdade, poderiam ser aprimorados os controles de 

comprovação da existência de atividades conflitantes. Notadamente estes se 

aplicariam inclusive, às grandes empresas de auditoria que possuem 

personalidades jurídicas distintas para a prestação de serviços de consultoria e 

auditoria. 

 

Por outro lado, poderiam ser estudados mecanismos mais efetivos que 

protegessem o auditor de retaliações de empresas quando da emissão de 

pareceres desfavoráveis. Desta forma, o pagamento e a livre escolha de auditores 

por parte dos próprios auditados, deixariam de ser forma de ameaça à 

independência.  

 

Tais medidas ensejariam sistema eficiente e justo de indicação de 

auditores, bem como mais rigor técnico no planejamento, aplicação de 

procedimentos e no aprofundamento do nível de Evidenciação dos pareceres de 

auditoria. O próprio parecer poderia ser o instrumento para verificação do rigor 

técnico do planejamento e execução da auditoria. 

 

Outro ponto polêmico, levantado pela IN 308/99, diz respeito ao artigo 31, 

o qual estabelece a rotatividade obrigatória dos auditores a cada cinco anos. Para 

o auditor, a renovação é salutar no sentido de que abre possibilidades de 

diversificar experiências profissionais. Quanto à empresa, é possível vislumbrar 

aspectos negativos e positivos. A eliminação de vícios, a introdução de novas 

metodologias, o rompimento da rotina, dentre outros aspectos, se constituírem em 

algo extremamente benéfico. Entretanto o custo da construção de novo 

relacionamento de confiança e a fase de conhecimento da empresa por parte dos 
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auditores e de adaptação dos auditados com a nova situação, podem se tornar  

um entrave ao bom andamento do trabalho.  

 

Tais possibilidades devem ser analisadas caso a caso e auditores e 

clientes devem buscar a melhor forma de otimizar os efeitos bons e contornar os 

ruins. A rigor, dada a independência do auditor, quanto maior o tempo de 

relacionamento e conhecimento adquirido do cliente, melhor será a qualidade 

técnica do serviço. 

 

Os artigos 30, 32,33 e 34 encerram velhas aspirações do mercado de 

capitais quanto à garantia de qualidade, nos trabalhos e da competência do 

auditor. Tratam, respectivamente, do exame de qualificação técnica, do controle 

interno e externo de qualidade e do programa de educação continuada.   

 

O exame de qualificação técnica será específico e difere do exame de 

suficiência aplicado pelo CRC. O estabelecimento de experiência mínima, fixada 

em termos de quantidade de anos no exercício da auditoria, aliado à comprovação 

de conhecimentos, consolida o cumprimento das condições mínimas para 

exercício da profissão. 

 

O programa de controle interno de qualidade deverá ser aplicado 

consoante a estrutura da empresa de auditoria e os serviços que executa. Embora 

possa ser desenvolvido em parceria com outras empresas de auditoria ou 

instituições especializadas, referido programa deverá ter um sócio responsável 

pelo mesmo.  A Resolução CFC 914, de outubro de 2001, vem ao encontro do 

previsto no artigo 32 da IN CVM 308/99 e estabelece as formas de implementação 

de referido controle. 

 

Quanto ao programa de controle externo da qualidade, foi previsto para 

ocorrer a cada quatro anos e consiste na revisão do controle de qualidade da 

empresa, por outro auditor independente. Para cada revisão realizada, deverá ser 
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emitida cópia do relatório à CVM. Notadamente esta matéria carecia de 

regulamentação criteriosa, cabendo à recém-publicada Resolução CFC 910, de 

setembro de 2001, a incumbência de evitar situações nas quais pudessem ocorrer 

a troca de favores e o corporativismo entre as empresas de auditoria e também o 

desnível técnico e estrutural entre auditor revisor e revisado. Tanto uma quanto a 

outra ocorrência, frustrariam os objetivos almejados quando da adoção da medida 

e distorceriam os resultados apurados. 

 

O programa de educação continuada fecha o ciclo no que concerne à 

garantia da qualidade dos trabalhos e da competência técnico-profissional.  Desta 

forma obriga o auditor, além de atender às condições mínimas para ingresso no 

mercado, à manutenção da condição pelo aprimoramento constante. 

 

Considera-se que os pontos da IN 308/99 sejam imprescindíveis para a 

mudança tanto na imagem quanto nas posturas do profissional de auditoria e, 

acima de tudo, para assegurar a credibilidade e confiança do mercado. Todavia, 

por se tratar de aspectos extremamente delicados, os quais envolvem interesses 

diversos e elementos de difícil avaliação, demandam tempo maior para 

regulamentação. 

 

Diante dessas considerações, verifica-se que a IN CVM 308/99 veio ao 

encontro dos receios do órgão regulador no tocante a um maior rigor na condução 

dos trabalhos de auditoria independente, mas ainda não logrou êxito completo,  

em face da grande polêmica gerada, resultando em ações impetradas por diversas 

entidades contra a mesma. O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de 

Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas, no Estado de São Paulo 

(SESCON-SP), cuja liminar foi deferida, teve recurso interposto pela CVM, que 

aguardou julgamento de dezembro de 1999 até outubro de 2001, quando o 

Supremo Tribunal Federal decidiu manter a liminar que beneficiava as empresas 

de auditoria. O mandado de segurança interposto pela Andersen e Ernst Young, 

de efeito restrito ao Estado de São Paulo, também teve liminar deferida e o 
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recurso da CVM, requerendo a suspensão da mesma, foi negado em setembro de 

2001. Já o mandado de segurança interposto pela PricewaterhouseCoopers teve a 

liminar concedida, caçada por recurso da CVM requerendo o efeito suspensivo da 

mesma. 

 

 

De forma geral, apesar das restrições antes comentadas, a Instrução em 

epígrafe conseguiu identificar os fatores críticos de sucesso para conferir a 

estabilidade necessária para o setor, diante da crise moral que atravessava, e 

buscou atingi-los conforme o que sustenta a lei. Observa-se, ainda, que, a 

despeito das boas intenções declaradas pelos reguladores, toda forma de 

imposição suscita resistência. Outro exemplo próximo é o da Resolução 2.267/00 

do BACEN que estabelece para o âmbito das instituições financeiras, a 

rotatividade dos auditores, a cada quatro anos, e, com isto, vem enfrentando 

alguns mandados de segurança contra a medida.  
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CAPITULO III - ESTRATÉGIAS MERCADOLÓGICAS DE SATISFAÇÃO DO 
CLIENTE 

 

 

 

3.1 Satisfação do cliente na produção de bens 

 

Em ambiente de constantes mudanças, propiciado pela relativa facilidade 

de acesso às informações e pela proliferação de empresas, o nível de exigência 

dos clientes tem se elevado significativamente e alterado as condições de 

mercado. No campo profissional, atividades têm sido totalmente redesenhadas 

para adaptar-se a essas mudanças e conseqüentemente atender a tais exigências 

em termos de tempo, custo e qualidade. 

 

Segundo GALE (1996:8) durante muito tempo, os especialistas 

americanos, em qualidade, acreditaram que a razão da superioridade dos 

produtos japoneses, na década de 70, vinha do rigor empregado na obtenção da 

conformidade dos produtos com as especificações da produção, resultante do 

aprendizado, na década de 50, com W. Edward Deming e J. M. Juran. 

 

Embora desconhecessem o processo de produção japonês, atribuíam a 

qualidade dos produtos, exclusivamente, às ferramentas de produção. Ressalte-se 

que, entre as décadas de 50 e 80, os japoneses também aprenderam a ouvir os 

clientes e este foi o grande diferencial que levou o Japão a alcançar credibilidade 

para os produtos nacionais. 

 

Nos últimos anos, os especialistas descobriram que a qualidade é 

determinada pelo cliente e que a satisfação pode ser medida tão objetivamente 

quanto se mede a especificação de um produto. 

 

Essa descoberta ocorreu a partir da constatação de que a ampliação das 

fatias de mercado não mais se constituía em garantia de lucros crescentes. 
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Grandes empresas, detentoras de grandes parcelas de mercado, encontram-se 

com o lucro estagnado porque a concepção do negócio não acompanhou a 

evolução das regras do jogo.   

 

SLYWOZKY & MORRISON (1998:4) afirmam que as empresas podem 

optar entre administrar para aumento do volume ou para aumento de valor. O foco 

do primeiro caso é o produto, já no do segundo, o cliente e o lucro.  

 

Embora, na visão clássica, o aumento de receita ajude a camuflar as 

falhas da empresa, esta forma de administrar está superada, haja vista que a 

concorrência é intensa e o poder dos clientes ilimitado. Os investidores já 

entenderam a necessidade da mudança e estão direcionando o capital para 

empresas com a nova abordagem. 

 

As economias com altas taxas inflacionárias, por sua vez, também geram 

valores monetários fictícios e problemas para os gestores, na hora da avaliação 

dos demonstrativos contábeis e na análise do desempenho das empresas. 

 

Os autores acrescentam, ainda, que a perspectiva não é baseada na 

pesquisa tradicional de satisfação do cliente, na qual se buscam apenas mensurar 

algumas variáveis eleitas pelo pesquisador. Trata-se de processo interativo, 

identificando as prioridades do cliente, a partir da visão do mesmo.   

 

Em algumas empresas, a perspectiva vai além e procura se antecipar ao 

cliente, pela identificação do sistema de economia do mesmo. O sistema de 

economia do cliente compreende a capacidade de financiamento, o custo do ciclo 

de vida do produto, a tolerância frente às imperfeições, etc. 

 

Para SLYWOZKY & MORRISON (1998:28-32) a simplificação de um 

produto, a abertura de canal de financiamento, dentre outros, podem abrir ampla 
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oportunidade de lucro para o fornecedor. Contudo a visão deve ir além do cliente 

imediato, deve compreender a visão do fabricante, do distribuidor, etc. 

 

Desta forma, sobressaem as estratégias fundamentadas na análise da 

cadeia de valor9 em decorrência do diferencial de abordagem no qual a análise 

não é baseada unicamente na atividade vendas e sim na análise de todas as 

atividades da empresa, no pressuposto de que, potencialmente, todas podem 

agregar valor. Apresentam ainda flexibilidade para mediante análise dos 

condutores de custo e de singularidade, da cadeia de valores dos concorrentes e 

do próprio cliente, reconfigurar a própria cadeia de valores da empresa.  

 

Segundo PORTER (1990:2) a vantagem competitiva surge do valor que a 

empresa pode criar para os compradores que consegue ultrapassar o custo de 

fabricação da empresa. O valor é o preço pelo qual os compradores estão 

dispostos a pagar, já o valor superior, criado pela empresa, é decorrente de preço 

mais baixo, obtido por liderança de custos ou de benefícios singulares cujo preço 

elevado é tolerado em virtude da diferenciação.  

 

A compreensão da cadeia de valor, para identificação das atividades de 

valor,10 representa importante etapa para obtenção de vantagens competitivas e 

definição da estratégia genérica a adotar. A partir dessa definição, a empresa 

deve voltar-se para a concepção do negócio e o modelo de lucro a ser adotado. 

 

PORTER (1990:13) considera ainda a existência de outra estratégia 

genérica, ou seja, a de enfoque. Para o autor, trata-se de estratégia bastante 

diferente das outras, pois se restringe a um ou mais segmentos. O enfoque poderá 

ser no custo ou na diferenciação.  Os segmentos-alvo devem ser detentores de 

demandas específicas, do contrário, a estratégia não logrará êxito. Outro fator 

                                                        
9  Representação das atividades de valor executadas por uma empresa. 
 
10 Atividades físicas e tecnologicamente distintas através das quais a empresa cria um produto valioso para o    
  comprador. 
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importante é que o segmento deve ser lucrativo para justificar a escolha como alvo 

da empresa. 

 

Para otimizar o desempenho, a empresa deve fazer opção e concentrar-

se numa dessas estratégias, sob pena de não obter nenhuma vantagem 

competitiva.  PORTER (1990:15-16) acrescenta ainda que conseguir a liderança 

de custos e de diferenciação, em geral, é inconsistente, pois a diferenciação exige 

custos elevados. 

 

Conforme o autor, redução de custos não é a mesma coisa que liderança 

de custo. Se a empresa enfrenta a concorrência também empenhada nessa 

liderança, o máximo que pode ser obtido é redução maior que as demais 

empresas do segmento, exigindo, com isso, sacrifício na diferenciação. 

 

A existência de empresas que alcancem, simultaneamente, a liderança de 

custo e a diferenciação é possível mediante as seguintes condições: 

 

- Concorrentes estão no meio termo: neste caso, os concorrentes não 

fizeram opção estratégica e ninguém está posicionado para forçar a 

empresa a atingir o ponto de inconsistência entre liderança de custo 

e diferenciação.  

- O custo é intensamente afetado pela parcela de mercado ou inter-

relações: a vantagem competitiva pela liderança de custo e pela 

diferenciação pode ser obtida simultaneamente, quando existem 

inter-relações importantes que podem ser exploradas por um 

concorrente e por outros não. Segundo PORTER (1990:297), 

entendem-se as inter-relações como oportunidades de compartilhar 

atividades na cadeia de valor; a transferência de know-how gerencial 

entre cadeias de valores independentes; ou a existência de rivais 

que competem de fato ou potencialmente com uma empresa em 

mais de uma indústria. A parcela de mercado pode assegurar a 
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redução do custo da diferenciação ou usufruto dos custos agregados 

em outras atividades, mantendo a liderança no custo líquido. 

- Uma empresa é pioneira em importante inovação: a inovação 

tecnológica permite o alcance de ambas as estratégias, contudo esta 

posição só será mantida enquanto for a única. No momento em que 

os concorrentes começam a imitá-la, a empresa novamente entra em 

situação de conflito entre as duas estratégias, sendo obrigada a 

fazer opção.   

 

Na adoção de estratégias genéricas, deve estar inserida a premissa de 

que estratégias diferentes exigem culturas diferentes. Há diversidade de maneiras 

de alcançar vantagem competitiva, variando de acordo com a estrutura da 

empresa. Segundo PORTER (1990:19) as três estratégias podem coexistir na 

empresa, desde que sejam escolhidas bases diferentes de aplicação. Na empresa 

diversificada, a adoção de uma única estratégia pode ser desastrosa, dadas as 

grandes diferenças entre as atividades. 

 

O comportamento das atividades de valor resulta de fatores estruturais, 

denominados por PORTER (1990:62) de condutores de custos ou cost drivers. Os 

condutores variam de empresa para empresa e a atividade pode ser influenciada 

por combinação de condutores. 

 

Na estratégia de liderança de custos, são identificados dez condutores de 

custo. Os principais condutores de custos, segundo o autor, são: 

 

- Economia de escala; 

- Aprendizagem; 

- Padrão de utilização da capacidade; 

- Elos; 

- Inter-relações; 
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- Integração; 

- Oportunidade; 

- Políticas discricionárias; 

- Localização; e 

- Fatores institucionais. 

 

Economia de Escala resulta das habilidades para executar atividades de 

forma diferente e mais eficiente em volume maior. Distingue-se do aumento de 

produção advindo da expansão da capacidade instalada, pois significa produzir 

mais na mesma planta. 

 

O custo da atividade de valor pode reduzir-se, devido à Aprendizagem, pelo 

aumento da eficiência. Geralmente corresponde ao acúmulo de pequenos 

aperfeiçoamentos e não de grandes rupturas. Contudo a vantagem de custo 

sustentável resulta da Aprendizagem patenteada.  

 

Como a Utilização da Capacidade, em determinado espaço de tempo, é 

função de flutuações sazonais, o Padrão de Utilização é o condutor adequado. 

Quando a atividade tem custo fixo substancial, a Utilização da Capacidade afetará 

o custo desta, pela necessidade de expansão e mais contratação. 

 

Geralmente o custo da atividade de valor é afetado pelo modo como outras 

atividades são exercidas. Existem dois tipos de Elos: 

 

- Elos horizontais, ou seja, dentro da cadeia de valor entre atividades 

diretas e indiretas. 

- Elos verticais, fora da cadeia de valor, com fornecedores e canais. 

 

A exploração de elos cria oportunidades de redução de custos de forma 

sutil e de difícil percepção para os concorrentes.  
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Quanto ao condutor Inter-relações, a forma mais comum de ocorrência é o 

compartilhamento de atividades com unidade empresarial irmã. Compartilhar a 

atividade de valor eleva a produtividade e reduz os custos unitários. 

Potencialmente alcança escala e confere rapidez, no processo da curva de 

Aprendizagem. 

 

O nível de Integração vertical em uma atividade de valor pode reduzir o 

custo desta mesma atividade. Em alguns casos, o custo pode se elevar, 

dependendo da atividade em questão e do insumo. A possibilidade de 

desintegração também pode ser considerada na análise deste direcionador. 

 

A entidade pode obter vantagens de custo, tanto sendo a primeira a mover-

se quanto deixando para mover-se posteriormente. Como os primeiros podem 

enfrentar algumas desvantagens, é preciso ponderar os custos e os benefícios na 

análise do direcionador Oportunidade, principalmente quanto ao início da 

Aprendizagem. 

 

As escolhas políticas feitas pela entidade desempenham papel vital na 

determinação do custo da atividade. Escolha de políticas arbitrárias reflete a 

estratégia da empresa e freqüentemente envolvem conflitos deliberados entre 

custo e diferenciação. 

 

A localização geográfica da empresa e em relação a outras atividades de 

valor podem afetar o custo de quase todas as atividades. Fatores como mão-de-

obra e matérias-primas, energia, dentre outros, são altamente susceptíveis a este 

condutor de custos. 

 

Fatores institucionais incluem regulamentação governamental, tarifas e 

tributos, dentre outros. Tais fatores influenciam o custo final do produto. Embora 

estejam fora do controle da empresa, podem ser influenciados ou ter o impacto 

minimizado sobre a estrutura de custos. 
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A sustentabilidade decorre das barreiras de entrada ou mobilidade 

impostas aos concorrentes, tem a característica de variabilidade que tanto 

depende dos diferentes condutores de custos, como do tipo de empresa. Porém 

alguns condutores, de acordo com PORTER (1990:103), costumam ser mais 

sustentáveis, tais como: 

 

- Escala � A escala é considerada barreira-chave de 

entrada/mobilidade, porém o custo para replicá-la é normalmente 

alto tendo em vista que os concorrentes precisam comprar parcela. 

- Inter-relações � As inter-relações, quando realizadas com unidades 

empresariais-irmãs podem forçar o concorrente a diversificar-se, de 

modo a equiparar-se à vantagem de custo. Se existirem barreiras de 

entrada para indústrias afins, a sustentabilidade pode ser alta. 

- Elos � Normalmente não é algo fácil de ser identificado pela 

empresa. Os elos exigem coordenação entre linhas organizacionais 

ou com canais e fornecedores independentes. 

- Aprendizagem patenteada � Aprendizagem, na prática, é algo difícil 

de ser obtido. É importante considerar que poderá ser difícil para os 

concorrentes equipararem-se quando a aprendizagem é patenteada. 

- Escolhas de políticas para criar tecnologia de processo ou produto 

patenteada � Se as inovações em produtos ou processos de 

produção estiverem patenteadas ou confidencializadas, isso 

representa grandes dificuldades para o concorrente. As inovações no 

processo são, normalmente, mais sustentáveis do que as 

relacionadas a produtos. 

 

Existem ainda outras fontes de vantagem de custo sustentável, tais como: 

 

- A oportunidade e a integração � A principal vantagem é a dificuldade 

em copiá-las. Para aumentar a sustentabilidade, devem-se traduzir 

em vantagens de escala ou aprendizagem. 
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- A localização, o padrão de utilização da capacidade, os fatores 

institucionais e as escolhas políticas � Apesar de criarem vantagem 

de custo menos sustentável, em média, do que outros condutores, 

podem constituir ótimas barreiras caso interajam com condutores 

mais sustentáveis ou sobre si mesmos. 

- Criação da cadeia de valores nova e reconfigurada � Trata-se de 

importante fonte de sustentabilidade tendo em vista que os 

concorrentes deparam-se com alto custo para equipararem a cadeia 

reconfigurada. 

 

Apesar da importância das fontes da vantagem de custo, a 

sustentabilidade não provém exclusivamente destas, mas também do número. 

Líderes de custos, em geral, acumulam vantagens de custo, ganhas de 

numerosas fontes, na cadeia de valores que interagem e reforçam-se 

mutuamente. Isso torna difícil e caro para os concorrentes responderem a posição 

dos custos destes líderes. 

 

 

Na estratégia de diferenciação, os condutores de singularidade equivalem 

aos condutores de custos, da estratégia de liderança de custos. PORTER 

(1990:115-118) acrescenta que se constituem na razão da diferenciação e, sem 

identificá-los, a empresa não pode criar novas formas de diferenciação nem 

avaliar o nível de sustentabilidade da estratégia.   

 

Consoante a ordem de importância estabelecida pelo autor, os condutores 

de singularidade são: 

 

- Escolhas de políticas: as empresas escolhem políticas com relação 

às atividades a serem executadas e ao modo de execução das 

mesmas. Representam talvez o condutor de singularidade mais 

importante. Algumas escolhas que resultam em singularidade 
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incluem: desempenho e características do produto oferecido; 

serviços complementares fornecidos; intensidade da atividade 

adotada; conteúdo da atividade; tecnologia empregada na execução 

da atividade; qualidade dos insumos adquiridos pela atividade; 

procedimentos que governam as ações de pessoal; especialização e 

nível de experiência do pessoal empregado e treinamento oferecido; 

informações empregadas para controlar a atividade. 

- Elos: em geral podem resultar em singularidade se o modo como a 

atividade é executada afeta o desempenho da outra. Estes elos 

podem ser: 

-  Dentro da cadeia de valores: quando envolve a coordenação de 

atividades ligadas. 

- Com fornecedores: o valor gerado para o cliente pode ser gerado na 

coordenação de atividades com os fornecedores. 

- Com canais: ocorre através da coordenação das atividades com os 

canais ou da otimização conjunta pela divisão de atividades entre a 

empresa e os canais.   

- Oportunidade: A adoção pioneira da imagem do produto pode levar a 

uma singularidade. 

- Localização: desde quando possa trazer conveniência ao cliente, a 

localização pode ser um condutor de singularidade. 

- Inter-relações: o compartilhamento entre unidades empresariais 

irmãs pode atribuir singularidade à atividade de valor. 

- Aprendizagem e vazamento: a singularidade pode ser resultado de 

aprendizagem que conduza a um patamar de qualidade consistente. 

Assim como nos condutores de custo, o vazamento desta 

aprendizagem reduz a contribuição para a diferenciação. 

Semelhantemente à liderança de custos, somente a aprendizagem 

patenteada é sustentável. 
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- Integração: a integração pode propiciar o controle aprimorado do 

desempenho das atividades, assim como aumentar a quantidade de 

fontes de diferenciação.  

- Escala: o volume maior pode levar à singularidade da atividade, o 

qual não seria conseguido em volume menor. Por outro lado, a 

escala pode também ser a estratégia contra a singularidade da 

atividade. 

- Fatores Institucionais: com freqüência, fatores institucionais podem 

tornar a empresa singular, como o bom relacionamento com outras 

entidades. 

 

Analogamente à liderança de custos, a empresa deve identificar os 

condutores de singularidade e quais destes oferecem maior sustentabilidade. Da 

mesma forma, podem variar de atividade para atividade e de empresa para 

empresa. A interação dos diversos condutores conferirá as características 

singulares de cada empresa. 

 

Saliente-se que condutores de custos e de singularidade normalmente 

interagem, ora reforçando, ora se neutralizando mutuamente. A identificação das 

interações é etapa necessária para obtenção de vantagem sustentável. 

 

O quadro I, a seguir, resume os riscos enfrentados pela empresa na 

adoção das estratégias genéricas. Por intermédio do mesmo é possível perceber 

que nenhuma barreira é intransponível, e conseqüentemente nenhuma estratégia 

é perene.  
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ESTRATÉGIA/ 

NATUREZA 

DO RISCO 

RISCOS NA LIDERANÇA 

DE CUSTO 

RISCOS DA 

DIFERENCIAÇÃO 

RISCOS DO 

ENFOQUE 

Ponto de 

Inconsistência 

Proximidade na 

diferenciação é perdida 

Proximidade do custo 

é perdida 

Concorrentes com 

alvos amplos 

dominam o 

segmento: 

1. as diferenças 

de segmento 

em relação a 

outros 

segmentos 

estreitam-se. 

2. as vantagens 

de uma linha 

ampla 

aumentam 

Limitações Enfocadores de custo obtêm 

custo ainda mais baixo em 

segmentos 

Enfocadores na 

diferenciação obtêm 

diferenciação ainda 

maior em segmentos 

Novos enfocadores 

subsegmentam a 

indústria. 

Quadro I: Riscos das Estratégias Genéricas 

Fonte: Adaptado de Porter (1990:18) 

 

Como toda estratégia genérica, é ameaça potencial aos outros, PORTER 

(1990:18) sustenta que a empresa deve oferecer, aos concorrentes, um alvo 

móvel por meio de investimentos contínuos para melhorar a posição estratégica, 

de forma a dificultar a imitação da estratégia.   
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Depreende-se que a empresa deve elaborar estratégia ofensiva, 

mesclada à defensiva, visando aos concorrentes entrantes e aos que já estão 

estabelecidos, mas desejam se reposicionar. A defesa pode ocorrer segundo 

PORTER (1990:463-470) mediante dos instrumentos de detenção, construídos a 

partir do conhecimento: 

 

- das formas de barreira existentes; 

- dos concorrentes insatisfeitos com a posição que  ocupam; 

- dos entrantes potenciais; 

- dos concorrentes substitutos; e 

- das prováveis vias de ataque.  

 

No caso de a detenção falhar, a reação ao ataque se constitui na outra 

forma de estratégia defensiva. A resposta deve estar baseada nos princípios de: 

 

- Rapidez da reação; 

- Detecção antecipada dos movimentos reais dos desafiantes; 

- Adequação da resposta ao ataque; 

- Desvio dos desafiantes além da tentativa de refreá-los; 

- Tratamento respeitoso ao poder do desafiante; 

- Interpretação da resposta como forma de galgar nova posição. 

 

RILEY, citado em SHANK & GOVINDARAJAN (1993:19-25) adota a 

nomenclatura de direcionadores de custos e define duas categorias, a saber: 

 

- Custos estruturais; e 

- Custo de execução.  

 

Os direcionadores de custo estruturais, de acordo com SHANK & 

GOVINDARAJAN (1993:22-24) E SILVA (1999:20) determinam o custo do 
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produto. Procuram limitar a abrangência de estudos às capacidades de fabricação 

existentes, apóiam o processo de decisão empresarial para investir ou desinvestir 

e estão relacionados com os fatores estruturais selecionados pela empresa, tais 

como:  

- escala;  

- escopo; 

- experiência;  

- tecnologia;  

- complexidade. 

 

A escala refere-se ao montante de investimento realizado em produção, 

em pesquisa e desenvolvimento, em recursos de marketing, etc. Possibilita 

associar vantagens de custo à vantagem de diferenciação. O escopo diz respeito 

ao grau de integração vertical. A integração horizontal é mais relacionada à 

escala. A experiência é quantas vezes, no passado, a empresa já fez o que está 

fazendo na atualidade; pressupõe o aperfeiçoamento do processo produtivo. A 

tecnologia refere-se, às de processo utilizadas em cada etapa da cadeia de valor 

da empresa. É caracterizada pelas inovações introduzidas na indústria. Por fim, a 

complexidade representa qual a amplitude da linha de produtos e serviços 

oferecidos aos clientes. 

 

Para os condutores estruturais, �mais� não significa �melhor�. Tanto pode 

ocorrer economia de escala como também deseconomia. Pode-se citar o exemplo 

de YAMAGATA (1995:63) dos custos do aço de uma pequena usina que são 

equivalentes ou inferiores aos custos da grande usina de aço, mesmo 

considerando a diferença dez vezes na escala de produção. Desta forma, muita 

experiência, em ambiente de grandes transformações poderá ser tão ruim quanto 

pouca experiência. 
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Os condutores de execução são aqueles que determinam a posição de 

custos da empresa, a partir da capacidade de executar a missão de forma bem 

sucedida, ou seja, são diretamente relacionados com o desempenho da empresa.  

 

Alguns direcionadores de execução são, conforme SHANK & 

GOVINDARAJAN (1997:22-24): 

 

- Envolvimento da força de trabalho; 

- Gestão da qualidade total; 

- Utilização da capacidade; 

- Eficiência do layout das instalações; 

- Configuração do produto; e  

- Exploração de ligações com os fornecedores e clientes. 

 

 O direcionador envolvimento da força de trabalho refere-se ao 

comprometimento da força de trabalho com a melhoria contínua. Quanto ao de 

gestão de qualidade total, refere-se às crenças e realizações para melhorar 

qualidade do produto e do processo. Tanto o primeiro quanto este último envolvem 

a construção de clima organizacional favorável, desafiante e recompensador. A 

utilização da capacidade é estar de acordo com as escolhas de escala na 

construção da unidade. A eficiência do layout das instalações refere-se à melhoria 

de eficiência em relação às instalações atuais. Quanto à configuração do produto 

trata-se da eficácia do projeto do produto, reconhecendo toda a importância deste 

sobre o custo final.  Por fim, a exploração de ligações com os fornecedores e 

clientes é a cadeia de valor da empresa, ou seja, quão eficiente é a exploração 

dos elos da cadeia de valor, as ligações entre as atividades de valor e com os 

fornecedores e/ou clientes.  

 

Para os direcionadores de execução, �mais�, geralmente, indica �melhor�. 

YAMAGATA (1995:63) assevera que quanto maior o comprometimento da força 

de trabalho na melhoria contínua, melhor será a redução de custo e a melhoria de 
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qualidade. Ou, quanto melhor forem explorados os elos da cadeia de valor, 

possivelmente será melhor a capacidade de compreender e modificá-los de forma 

a perseguir a estratégia adotada. 

 

As estratégias mercadológicas de satisfação do cliente buscam identificar 

o que realmente agrega valor, considerando que está cada vez mais difícil obter 

bons lucros. O monitoramento dos condutores é excelente ferramenta, cujo uso ao 

conjunto de outras ferramentas estratégicas, oferece ao gestor oportunidades de 

sucesso e lucratividade. O esforço das empresas deve ser redobrado, haja vista 

que as necessidades e prioridades do cliente são mais efêmeras.  

 

O fenômeno da migração de valor tanto ocorre por circunstâncias 

pessoais do cliente, quanto por influência dos concorrentes. Quando a estratégia é 

sustentável, a empresa cria mecanismos que impedem ou retardam, ao máximo, a 

ação destes últimos.  A experiência da própria empresa de auditoria, na fidelização 

dos clientes, é decisiva na orientação a ser dada para os auditados, quando da 

formulação da estratégia competitiva. 

 

OHMAE (In: MONTGOMERY & PORTER, 1998:68) esclarece que as 

realidades competitivas formam o ambiente para que sejam testadas as 

estratégias, contudo a estratégia é definida na perspectiva do cliente. O embate 

entre concorrentes corresponde ao aspecto secundário da estratégia, mas a 

estratégia real equivale ao empenho em conhecer profundamente as 

necessidades dos clientes. 

 

Certamente a administração focada no cliente não é tarefa fácil, pois 

requer acompanhamento contínuo. Na economia caracterizada pela migração 

constante de valor, as prioridades dos clientes mudam a cada instante e, para 

tanto, é preciso criar  fluxo permanente e aberto de informações. 
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Esses autores alertam que essas mudanças não significam 

necessariamente novos produtos e sim soluções ainda não pensadas para 

problemas crônicos do consumidor. Em segundo momento, é preciso adaptar a 

concepção do negócio ao modelo de lucro adequado. Constata-se ainda ser 

impossível mudar o foco sem alterar a estrutura operacional da empresa. Quando 

não há os elementos necessários para atender às prioridades do cliente, resta, 

ainda, a terceirização, o aluguel, o licenciamento, etc. 

  

Saliente-se que a estratégia de satisfação do cliente não implica perda da 

perspectiva do lucro e ainda, da ética nos negócios. Antes de tudo, a finalidade 

precípua é manter-se no mercado e isto só pode ser obtido com a geração de 

lucros à luz da ética.  

 

A dificuldade em pensar em continuidade diante de ambiente de 

constante migração de valor origina-se no desconhecimento da visão orientada 

para o cliente. A vantagem competitiva é algo possível, mesmo diante da 

instabilidade. Devem-se eleger os clientes que representam o perfil médio do 

cliente do futuro, não pelo volume de receitas que geram ou pelo avanço 

tecnológico que experimentam, mas pelos problemas e práticas que apresentam 

hoje. A partir deste padrão, é construída a concepção do negócio, notadamente 

limitada a um período de tempo. 

 

A armadilha a essa estratégia é a própria ampliação de mercado com 

conseqüente diversificação de atividades, o que faz a empresa voltar-se para si 

mesma na solução dos diversos problemas gerenciais, desviando o foco do 

cliente. É preferível a atuação menos abrangente, mas caracterizada pela 

excelência. Contudo SLYWOZKY & MORRISON (1998:43) asseveram que, 

quando a diversificação ocorre por especialização seqüenciada, é altamente 

lucrativa. Neste caso, a empresa gradativamente vai se especializando em 

soluções para os segmentos verticais e avançando para os seguintes. 
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Conforme afirmado, toda e qualquer estratégia centrada no cliente não 

pode perder de vista a perspectiva da lucratividade.  SLYWOZKY & MORRISON 

(1998:49) alertam que o foco deve ir além do modelo de custo; é preciso identificar 

mecanismos de geração de lucro no nível do cliente. Para tanto, deve-se conhecer 

quem são os clientes mais lucrativos, quais os que têm maior potencial de 

crescimento e qual o mix e nível de investimentos necessários para satisfazê-los.  

 

Abandona-se o foco organizacional da contenção de gastos e 

oportunidade de preços para a análise do perfil do cliente. A análise de 

lucratividade do cliente calcula a relação custo-benefício, redirecionando várias 

decisões que a empresa tomava anteriormente. Com essa análise, revela-se o 

montante de recursos consumidos por cliente e o retorno gerado pelo mesmo.  

 

Em alguns casos, é possível constatar que clientes que têm o nível de 

exigência significativamente elevado conduzem a empresa a custos proibitivos, 

caracterizando-se como não rentáveis. Os clientes de ponta, com tecnologia mais 

avançada podem se constituir em armadilhas para a empresa, porque 

necessariamente não representam o futuro. A partir deste diagnóstico, a empresa 

pode definir a estratégia para conquistar ou desenvolver novos clientes, assim 

como que tipo de cliente deseja manter, conquistar, desenvolver e fidelizar.   

 

Em suma, as concepções de negócios baseadas nos princípios de 

satisfação do cliente são altamente recompensadoras. SLYWOZKY & MORRISON 

(1998:56-68) enumeram alguns modelos de lucro centrados no cliente, os quais 

podem variar de acordo com as características do empreendimento, a saber: 

 

- Soluções para os clientes: com base no investimento para 

conhecimento do cliente, na criação de soluções e no 

desenvolvimento de relacionamentos.   

- Pirâmide de produtos: busca satisfazer as preferências dos clientes 

quanto a estilo, modelo, preço, etc. Na base da pirâmide estão os 
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produtos de preços baixos e alto volume e, no ápice, os produtos de 

preço alto e baixo volume. Embora a lucratividade esteja no topo da 

pirâmide, a base funciona como uma barreira aos concorrentes, 

geralmente uma versão básica do produto principal. 

- Multicomponentes: quando o negócio-base apresenta margens 

baixas, são criadas alternativas de negócios paralelos mais 

lucrativos, visando ao equilíbrio. 

- Painel de Controle: quando o mercado se caracteriza pela existência 

de muitos compradores e muitos vendedores, pode ser criado 

intermediário que controle o fluxo de informações entre os mesmos, 

mediante pagamento de taxa. Quanto mais usuários, mais benefícios 

serão obtidos, dada a queda dos custos. 

- Tempo: corresponde à estratégia de tomar a iniciativa e obter as 

vantagens do negócio até que ocorram as imitações por parte dos 

concorrentes. 

- Inovação: trata-se do modelo no qual, a cada novo produto, é exigido 

um projeto inovador, cujo custo elevado é vantajosamente 

compensado pelos lucros. 

- Multiplicador de lucro: aplicável em empresas com marcas fortes, as 

quais são exploradas repetidamente, variando as formas de 

apresentação. O risco desse modelo está em levar a marca a locais 

nos quais estas deixem de atingir os clientes. 

- Espírito empreendedor: visando reduzir os problemas com as 

deseconomias de escala11, o crescimento das despesas indiretas e 

principalmente o distanciamento do cliente, as empresas criam 

centros de lucro e, em alguns casos, subsidiárias. Referido modelo 

visa maximizar a responsabilidade dos gestores sobre os lucros e o 

preço da ação, e também, aproximar- se  do cliente.  

- Especialização: as empresas que buscam especialização são mais 

lucrativas, haja vista que apresentam menor custo, maior qualidade, 
                                                        
11 Economia de Escala resulta das habilidades para executar atividades de forma diferente e mais eficiente em 
um volume maior. Já as deseconomias dizem respeito à ineficiência diante de um volume maior. 
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forte reputação, ciclo de vendas reduzido e melhor realização de 

preços. A especialização pode alcançar também determinados 

segmentos de clientes e não apenas produtos. 

- Base Instalada: empresas com o produto básico que, ao longo do 

tempo, têm as vendas reduzidas, passam a ganhar com os produtos 

derivados. Nesse modelo, é importante construir a maior base 

instalada possível, de forma a garantir a lucratividade dos produtos 

derivados. 

- Padrão de fato: o detentor do padrão atrai, para a órbita 

gravitacional, desde fornecedores até usuários. Neste caso, todo o 

sistema passa a produzir para o produto padrão. Quanto mais 

empresas se agregam ao sistema, maiores os retornos para o 

detentor do padrão. 

- Marca: este modelo é representado pelos altos investimentos para 

criação de conscientização, de reconhecimento, de confiança e 

credibilidade em relação à determinada marca. À medida que essa 

marca se incorpora à experiência do cliente, este paga mais pela 

satisfação de consumi-la. 

- Produtos especialistas: decorrem do lançamento de novo produto, o 

qual usufrui grande percentual de lucros até que os concorrentes 

comecem a imitá-lo ou expire a patente do mesmo. Ao longo do ciclo 

do produto, o resultado do faturamento cai progressivamente, 

contudo a duração da lucratividade vai depender dos projetos 

desenvolvidos. 

- Liderança local: ocorre quando a empresa busca inicialmente 

consolidar a primazia local para depois, disciplinadamente, instalar-

se em outras praças. 

- Escala de Transação: considerando que o custo da transação não 

aumenta proporcionalmente ao porte da mesma, permanecendo 

praticamente igual ao da transação pequena, algumas atividades 

concentram o modelo de lucro naquelas de maior escala financeira.  
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- Posição da cadeia de valor: consiste na identificação de quais elos 

da cadeia de valor concentra-se o lucro e em quais se ausenta. 

- Ciclo: neste caso, os lucros ocorrem em determinados ciclos. 

Embora o nível de lucro seja limitado pelo ciclo, cabe aos gestores 

estabelecerem estratégias de custo e de precificação de forma a tirar 

o máximo proveito sobre a lucratividade da empresa. 

- Novos produtos: consiste na criação de novos produtos que atendam 

melhor às prioridades dos clientes, à medida que os lucros de um 

produto maduro começam a declinar. 

- Participação de mercado relativa: o aumento da participação relativa 

no mercado traz vantagens de preço e economias de custo, 

resultantes da experiência de produção e da capacidade de compra, 

bem como redução dos custos fixos e com publicidade. 

- Curva de experiência: a lucratividade advém da redução do custo por 

transação, decorrente da experiência na fabricação do produto ou na 

prestação de serviço. 

- Concepção do negócio de baixo custo: a forma de superar a  curva 

de experiência do concorrente pela de uma concepção  de baixo 

custo permite galgar espaços e garantir lucratividade. 

 

Do entendimento dos diversos modelos de lucro, depreende-se que a 

estratégia empresarial a ser adotada dependerá da avaliação do segmento 

econômico. Quando essa avaliação inexiste, a empresa deve responder a duas 

perguntas básicas, propostas por CRAIG & GRANT (1999:30): 

 

- Quais são as necessidades do cliente? 

- Como sobreviver à concorrência? 

 

As respostas a esses questionamentos conferirão à empresa a 

possibilidade de identificar os elementos básicos para concepção da estratégia 

mais adequada à situação. 
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 Satisfação do cliente na prestação de serviços 

 

TÉBOUL (1999:252-254) lança o seguinte questionamento: a inovação e 

as novas tecnologias estão aptas a melhorar a produtividade e fornecer vantagem 

competitiva nos serviços, como foi o caso da indústria? Esse autor assevera que a 

automatização, a robótica, a concepção com auxílio do computador ou o estudo 

de dados via informática podem ser usados em qualquer atividade, inclusive no 

setor de serviços. Propõe ainda as tecnologias que permitirão responder aos 

desafios pertinentes à estratégia centrada no cliente, a saber: 

 

- Focalizar a comunicação e desenvolver o marketing individualizado: 

consiste no uso das tecnologias de informação para estudo dos 

dados sobre clientes objetivando a mudança de uma comunicação 

de massa indiferenciada da comunicação com receptores bem 

definidos, e ainda, mudar da relação estereotipada com o cliente 

para a relação personalizada. 

- Incrementar a base de clientes: consiste na ampliação da base de 

clientes, extrapolando limites físicos e geográficos, com oferta de 

serviços específicos, que beneficiem as economias de escala e a 

melhor utilização da capacidade. 

- Realizar economias de escopo: a exigência de tratamento 

diferenciado por parte do cliente limita a aplicação da economia de 

escala. Como alternativa, é utilizada a economia de escopo, pela 

venda de mais serviços ao mesmo cliente. Graças às novas 

tecnologias, tal possibilidade não acarreta aumento significativo de 

custos. 

- Melhorar a prestação de serviço: as novas tecnologias permitem 

uma resposta mais efetiva às necessidades do cliente. Estas 

respostas envolvem aspectos tais como: uma informação mais 

acessível e completa; uma coordenação das compras com a 
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logística; um aumento do valor percebido decorrente da variedade, 

personalização e facilidade e velocidade de acesso; os serviços de 

apoio e pós-venda;a medição da qualidade e a recuperação da 

clientela; a coordenação das operações; e a melhoria da relação no 

tempo. 

- Melhorar a eficácia do pessoal de contato: novamente a tecnologia 

pode contribuir neste aspecto, ao eliminar atividades extremamente 

repetitivas e de baixa exigência intelectual, permitindo ao pessoal de 

contato, atuação mais eficaz e ao cliente maior participação. 

- Melhorar a eficácia do processo de entrega e de co-produção do 

cliente: mediante tecnologias que permitem a redução de custos da 

interação e requerem maior participação do cliente. Desta forma, é 

possível equilibrar demanda e oferta e otimizar a utilização de 

instalações e funcionários. 

- Alinhar os processos de apoio: economias de escala geralmente 

impõem determinada padronização das operações, incoerente com 

flexibilidade requerida na interface com o cliente. A informática 

permite adequar parcialmente os processos transversais à 

abordagem voltada para o cliente. 

 

No que diz respeito a serviços denominados por TÉBOUL (1999: 235-236) 

de �relativamente� puros, ou seja, aqueles realizados por profissionais liberais, são 

identificadas duas dificuldades quanto à gestão focada no cliente.  

 

A primeira ocorre quando esses profissionais estão ligados à sociedade 

ou a uma empresa, devido ao baixo nível de domínio da interação com o cliente 

por parte desta última. Outro aspecto que acentua a dificuldade é a forte 

necessidade de independência desses profissionais, dificultando a ingerência da 

empresa de serviço, na atividade dos mesmos.  
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A segunda prende-se à dificuldade em conciliar a forte orientação técnica 

dos profissionais com a sensibilidade particular do cliente, notadamente quanto à 

entrega do serviço e à qualidade no relacionamento. 

 

A figura 3 demonstra, com clareza, as particularidades e os problemas 

específicos neste tipo de interface com os clientes. Referidos aspectos variam de 

intensidade conforme o lugar que o projeto do cliente ocupa na Matriz de 

Intensidade de serviço da empresa.   

 

A Matriz de Intensidade do serviço envolve a otimização do grau de risco 

de cada projeto a ser executado mediante a alocação adequada dos profissionais 

que irão executá-lo. O autor utiliza a classificação criada por David Maister 

denominando os projetos como cerebrais, para cabelos grisalhos e os projetos 

rotineiros. A figura 4 ilustra essa classificação.  
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Figura 3 � O triângulo dos serviços profissionais 

Fonte: Teboul (1999:235) 
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Figura 4: Posicionamento na matriz de intensidade de serviço 

Fonte: Téboul (1999:236)  

 

 

TÉBOUL (1999:237) chama a atenção para o aspecto da dinâmica do 

ciclo de vida do serviço, na qual os serviços cerebrais vão se tornar serviços para 

cabelos grisalhos e estes, por sua vez, serviços rotineiros. Desta forma, no sentido 

de otimizar a matriz, não se pode permitir que consultores especialistas percam 

tempo com projetos que se tornaram padrões, além de ser preciso especializar os 

iniciantes por meio de recursos de processamento e de comunicação das 

informações. A matriz otimizada fica conforme a ilustração da figura 5. 
 

 

 

 

 

Figura 4: Posicionamento na matriz de intensidade de serviço 

Fonte: Téboul (1999:236) 
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Figura 5: Matriz otimizada 

Fonte: Téboul (1999:238)  

 

 

As empresas tentam ampliar, ao máximo, as atividades, de forma que não 

fiquem encurraladas no ângulo superior esquerdo ou no ângulo inferior direito. O 

exemplo da atividade de consultoria pode ser aplicável para as atividades 

desenvolvidas por outros profissionais liberais.   

 

Tomando ainda o exemplo dos consultores, o reconhecimento do valor do 

serviço prestado está fundamentado em proposta com os seguintes pressupostos 

básicos, segundo TÉBOUL (1999: 239-245): 

 

- O resultado de base: o cliente requer mais que uma opinião ou uma 

nova visão. Espera-se mais compromisso, compartilhamento dos 
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riscos, aplicação das recomendações sugeridas, transferência de 

habilidades e ajuda para o desenvolvimento de novas competências. 

- A interação com o processo: os consultores devem ser acessíveis. 

Devem reagir rapidamente e, por intermédio de equipes coesas, 

estar presentes nas dependências do cliente. Como elementos 

tangíveis, contam, ainda, os escritórios, as tecnologias, os 

documentos e as apresentações, quer sejam visuais ou orais. 

- A interação com os funcionários: os clientes esperam boa 

coordenação da equipe interna, a capacidade de ouvir e responder e 

clima favorável à aprendizagem. 

- Credibilidade e confiabilidade: para inspirar confiança e credibilidade, 

a empresa de consultoria deve aceitar o compromisso com os 

resultados, ou mostrar-se disposta a corrigir e melhorar as 

recomendações. Deve ainda cumprir promessas e prazos. 

- O preço: o preço deve ser coerente com o risco, com a extensão da 

solução e com o compromisso com resultados. 

 

 A formulação da estratégia para os profissionais de consultoria deve 

contemplar os seguintes aspectos: 

 

- As decisões de marketing: A concentração em número menor de 

clientes com os quais se possa desenvolver relacionamento 

profundo e duradouro, proporciona redução dos custos com 

marketing e melhor utilização dos funcionários, podendo oferecer 

aos clientes ajuste de honorários. 

- As operações: os fatores-chave para a produtividade das empresas 

de consultoria estão vinculados à utilização eficaz dos funcionários, 

tendo por base a especialização dos consultores. 

- As decisões relativas aos recursos humanos: o recrutamento e a 

promoção de funcionários são fatores relevantes para obtenção de 

resultados, no trabalho em equipe e na qualidade das relações com 
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os clientes. O desenvolvimento de competências pode ser exercido 

no convívio do grupo ou em programas clássicos de formação 

internos ou externos. Referido desenvolvimento deve abranger 

formação tanto quanto o conteúdo, como em relação à aptidão para 

trabalhar em equipe e os valores, políticas e os processos de 

funcionamento da empresa. 

-  Estilo de gerência e cultura: as necessidades pessoais e as 

ambições de carreira devem ser levadas em consideração pelos 

diretores assim como os critérios para atribuições das missões. A 

cultura desempenha o papel de propiciar a homogeneização dos 

comportamentos, o compartilhamento das experiências e o trabalho 

de equipe. 

 

Toda estrutura voltada para atender às necessidades dos clientes não 

faria sentido sem a criação de instrumentos de medição da qualidade dos serviços 

e de avaliação dos profissionais. Notadamente esta análise, no setor de serviços, 

é bastante complexa, tendo em vista que envolve aspectos multidimensionais.  

 

Para mensuração do nível de satisfação do cliente, a técnica consiste na 

elaboração de questionário que abranja todos os aspectos essenciais, sem 

negligenciar a qualidade da interação com o processo e com os funcionários. 

Preferencialmente, deve seguir a seqüência do ciclo de atividade. TÉBOUL 

(1999:244) propõe a elaboração do referido questionário consoante os seguintes 

aspectos: 

 

a) Realização: especialização, profissionalismo, implementação, 

resultados e rapidez; 

b) Interação com o processo: acessibilidade e flexibilidade, elementos 

tangíveis, relatórios e apresentação; 

c) Interação com os funcionários: capacidade de resposta/escuta, 

relacionamento, aprendizagem e desenvolvimento (co-produção). 
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No tocante à avaliação dos profissionais, o autor assevera que devem ser 

levados em consideração os seguintes aspectos: 

 

a)  O processo de consultoria e os resultados obtidos. 

b)  A organização da missão e o controle orçamentário. 

c)  O desenvolvimento profissional dos consultores envolvidos, assim 

como a participação destes no marketing e na venda, além da 

participação na gestão interna a exemplo de recrutamento, 

formação, acompanhamento dos recém-chegados, comunicação. 

 

WHITELEY & HESSAN (1996:94-96) defendem a estrutura desenvolvida 

pelos pesquisadores da Texas A&M University, a qual determina que a qualidade 

do serviço poderia ser descrita em cinco dimensões: 

 

- Confiabilidade: capacidade de cumprir o que é prometido, com 

segurança e exatidão; 

- Garantia (assurance) conhecimento e cortesia dos funcionários, bem 

como a capacidade de transmitir confiança e segurança; 

- Aspectos tangíveis: instalações físicas e equipamento e a aparência 

dos funcionários; 

- Empatia: o cuidado e a atenção dispensados aos clientes; 

- Responsividade: disposição para ajudar os clientes e prestar serviço 

eficiente. 

 

  Nesta estrutura, o mais importante é o próximo nível do mapa, cujo 

conteúdo aborda as expectativas específicas dos clientes. Ao lado de cada 

expectativa, o número de grupos de foco, em que esse fator foi mencionado pelos 

clientes. Com essas informações, os funcionários podem designar o tipo certo de 

processo, desenvolver o tipo certo de treinamento, eliminar o desperdício que 
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representa aquilo que os clientes não querem e oferecer, com eficiência, o 

desejado. 

 

Em outra forma de abordagem, as expectativas são mapeadas, contudo 

não são determinados apenas os fatores relacionados à satisfação do cliente, mas 

a importância que se atribui a esses fatores. Depois, para cada expectativa 

específica, a empresa elege a medida interna de avaliação do atendimento à 

referida expectativa. A vantagem reside no monitoramento da medida sem a 

necessidade de ficar perguntando constantemente ao cliente acerca do 

atendimento da mesma. 

 

Nesta categoria de serviços �puros�, a estratégia de satisfação do cliente 

ganha contornos inusitados. O sucesso da estratégia depende muito mais da 

otimização dos recursos humanos do que dos recursos disponíveis. O 

gerenciamento deve desempenhar mais o papel de treinamento e motivação e 

menos, de controle. Quanto mais transparente e acessível for o processo de 

avaliação e o conjunto de indicadores, melhores serão os resultados. 

 

O equilíbrio entre a forte regulamentação dessas atividades, a lealdade a 

associações de classe, a forte vinculação com a técnica e a credibilidade centrada 

no processo, em relação à estratégia de satisfação do cliente, ainda é o grande 

desafio para os profissionais. 

 

Embora a satisfação das expectativas dos clientes, em relação à 

qualidade do serviço, agregue valor, estes se ressentem de atenção maior por 

parte dos profissionais liberais quanto às necessidades que extrapolam as 

relacionadas ao processo de trabalho.      
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CAPITULO IV � A AUDITORIA EM FACE DAS ESTRATÉGIAS 
MERCADOLÓGICAS DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 
 
 
 

A harmonização entre os apelos do mercado competitivo, a clientela 

exigente e a regulamentação em vigor, são o desafio aos profissionais de 

auditoria. Versatilidade, criatividade, qualidade e ética são, certamente, 

componentes imprescindíveis. 

 
 
4.1 Estratégia de Diferenciação em Auditoria 
 
 

A era do cliente levou as empresas de auditoria independente a buscarem 

adaptação às condições de mercado. O incremento da tecnologia, notadamente 

da informação, e o aumento do risco dos negócios conduziram este processo.  

 

Embora tais empresas usufruam relativa tranqüilidade, garantida pela 

obrigatoriedade legal, estão inseridas em mercado altamente competitivo, o qual 

pode levar clientes a migrarem para outras empresas prestadoras dos mesmos 

serviços. A sobrevivência das organizações não depende mais do fator preço e 

sim, segundo GALE (1996:26) da combinação entre preço e qualidade, qual 

envolve, além da prestação de um excelente serviço, a oferta de vantagens 

adicionais ao mesmo custo. A conquista do cliente é apenas o primeiro passo a 

ser dado, pois o cerne da questão é mantê-lo com o padrão de satisfação inicial, 

tendo em vista que as rápidas mudanças alteram este patamar a todo momento. 

 

A despeito da necessidade de oferecer serviços diferenciados aos clientes, a 

IN CVM 308/99 aponta, no artigo 23, inciso II, a incompatibilidade da prestação de 

serviços de consultoria a entidades para as quais presta serviços de auditoria das 

Demonstrações Contábeis. 
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O fato de referido artigo reunir em seqüência, tanto conflito de interesses 

quanto as incompatibilidades, gera interpretação equivocada. Conflito existe 

quando o auditor tem interesse pessoal direto ou indireto sobre o negócio que 

audita. Entende-se que o objetivo de opinar sobre a fidedignidade das 

Demonstrações Contábeis não conflitua com a prestação de serviços adicionais, 

considerando que este estará oferecendo soluções para o incremento do 

patrimônio, objeto de interesse tanto de investidores quanto de acionistas. 

Ademais a confiabilidade, requerida pelo mercado, fica melhor assegurada pela 

qualidade do trabalho realizado pelo auditor.   

 

De certa forma, empresas, com histórico de relacionamentos de longa 

duração, há muito trabalham de maneira informal como consultores. Depreende-

se que a compatibilização do papel tradicional da auditoria das demonstrações 

contábeis, com serviços de consultoria, vem ao encontro da necessidade de 

atender tanto à sociedade quanto ao contratante. 

 

Afinal em face do alto custo dos serviços, infere-se que a satisfação do 

cliente não se restringe exclusivamente ao parecer de opinião acerca da 

fidedignidade das Demonstrações Contábeis. Não se pode garantir que o mercado 

deseja ter certeza apenas quanto à continuidade do empreendimento e a 

fidedignidade das Demonstrações Contábeis, consoante os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade, sem garantias de gestão eficiente e eficaz dos 

recursos. 

 

O aumento da demanda por serviços que não de auditoria levou as 

empresas a inclui-los na carteira de serviços, normalmente prestados pelas 

consultorias. Tal fato passou a suscitar desconfianças quanto à isenção das 

empresas de auditoria, considerando que estariam prestando concomitantemente 

serviços de auditoria e consultoria aos mesmos clientes. 
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 O esforço das entidades, para inserir alguns aspectos de auto-

regulamentação da atividade, como forma de inspirar credibilidade por parte da 

sociedade e superar a imagem desgastada da auditoria, notadamente evidenciado 

nos artigos 22, 23 e 30 a 34 da IN CVM 308/99, é oportuno, mas não sustentável 

por si mesmo.  

 

As regras atuais passaram a ser estudadas em 1997, na tentativa de 

garantir estabilidade e credibilidade para o mercado de capitais, agitado por uma 

série de reportagens, nas quais a atividade de auditoria foi literalmente exposta ao 

julgamento público. Contudo, passados quatro anos, a polêmica continua.  

 

Tais fatos denotam a possível influência corporativista entre os 

profissionais, com repercussão negativa junto à opinião pública.  O pior dos efeitos 

certamente seria, nestas circunstâncias, a certeza de impunidade e a perpetuação 

da negligência. Depreende-se que o problema não se esgota na questão 

regulatória. Para expandir mercados, adquirir credibilidade e garantir a 

sobrevivência, a auditoria deve recorrer aos princípios da estratégia competitiva, 

pautada no padrão ético requerido para profissão.  

 

 A defesa das empresas geralmente é a de que seguiram as normas e 

procedimentos de auditoria, aplicáveis à situação. Resta o seguinte 

questionamento: houve omissão dessas empresas ou há necessidade de revisão 

das práticas de auditoria, seja pela adoção de procedimentos mais sofisticados ou 

pela ampliação do leque de atuação do auditor? Por outro lado, a mudança de 

enfoque adotada pelas grandes empresas de auditoria, descrita por SENGER 

(1998:21) está em descompasso com as normas que regem a atividade. 

 

Referidas normas desconsideram que, dentro da estratégia de conquista 

e manutenção de clientes, coexistem além do elemento confiabilidade, o preço, a 

reputação e o valor agregado, oriundo de serviços adicionais prestados pelo 

auditor. 
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4.2 Depoimentos 
 

Visando a atribuir maior dinâmica aos aspectos ressaltados neste 

capítulo, foi incorporada à pesquisa a opinião de alguns profissionais, ligados à 

problemática em questão. Na oportunidade, são apresentadas as declarações de 

quatro que aceitaram registrar depoimentos. Trata-se de Antonio Carlos Santana, 

Superintendente de Normas Contábeis da CVM e Bruno Laskowsky, consultor da 

Booz Allen & Hamilton, Martônio Alves Coelho, Vice-Presidente Operacional do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Marcelo Pelágio Costa Bomfim, 

diretor de Controle Interno do Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 

 

O Superintendente de Normas Contábeis da CVM, Antonio Carlos Santana, em 

depoimento dado em fevereiro de 2001, assevera, em linhas gerais, o seguinte: 

 
�Deve haver uma clara segregação entre as atividades de auditoria 

independente e a prestação de outros serviços que possam comprometer a 

imagem de independência dos auditores. 

 

A Auditoria Independente, desde os primórdios, tem dado ênfase ao usuário 

externo.  Nasceu e se expandiu em função da necessidade de informar o 

investidor de capital (de empréstimo ou de participação societária) sobre a 

situação financeira e patrimonial da empresa onde esse capital foi aplicado.  No 

Brasil, essa ênfase no usuário externo é reforçada com a interferência decisiva 

do Estado ao estabelecer, em lei, a obrigatoriedade da auditoria independente 

para determinados segmentos econômicos.  De fato, essa obrigatoriedade só 

pode ter sentido se, por trás da mesma, estiver o interesse público e a 

disposição de se proteger ou de criar condições para proteção do usuário 

externo.  Esse é, portanto, o foco principal, o qual ganha maior peso, maior 

representatividade, à medida que haja um maior número de usuários externos 

interessados pela empresa auditada.   

 

Para os administradores de uma empresa, a importância ou não da Auditoria 

Independente evidentemente foge da questão da obrigatoriedade.  Aqueles que 

precisam divulgar Demonstrações Contábeis das companhias para o público 
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externo (acionistas, investidores, credores, fornecedores, cliente etc.), devem ver 

no trabalho da auditoria independente um instrumento que os auxiliem no 

processo de controle e de gestão da empresa e que, conseqüentemente, lhes 

dêem uma certa tranqüilidade, é claro.  Mas é fundamental que se enxergue o 

trabalho do auditor como algo que deva proporcionar tranqüilidade, confiança e 

segurança, principalmente, ao público externo que possui interesse direto na 

empresa administrada pelos mesmos. 

 

A Auditoria Independente, na forma em que foi estabelecida na lei societária e 

nas normatizações de órgãos reguladores, tem por objeto e, na maioria dos 

casos, como limite às Demonstrações Contábeis.  Nesse sentido, as normas 

profissionais (Conselho Federal de Contabilidade � CFC e Federação 

Internacional de Contadores � IFAC) estabelecem que a auditoria das 

demonstrações contábeis é um conjunto de procedimentos técnicos que tem por 

objetivo a emissão de parecer sobre a adequação (ou não) dessas 

demonstrações face aos chamados Princípios Fundamentais de Contabilidade. 

Dessa forma, salvo alguma declaração em contrário constante do parecer do 

auditor, entende-se que as informações divulgadas nas demonstrações 

contábeis foram consideradas adequadas e suficientes para o entendimento dos 

usuários. 

 

Essas normas enfatizam, ainda, que o parecer emitido pelo auditor independente 

tem por limite os próprios objetivos da auditoria das demonstrações financeiras, 

não representando uma garantia quanto à viabilidade futura da entidade 

auditada ou algum tipo de atestado sobre a eficácia da administração na gestão 

dos negócios. 

 

Portanto, no contexto profissional, a auditoria independente está essencialmente 

voltada para o usuário externo.  No entanto, embora as normas profissionais 

tenham delimitado o alcance, procurando distanciá-la dos aspectos relacionados 

à gestão dos negócios, o que aconteceu ao longo do tempo foi que o trabalho 

dos auditores passou também a ser utilizado pelos administradores como um 

instrumento de apoio e de controle de gestão. Até mesmo por uma questão de 

bom senso, de um melhor equilíbrio na relação custo-benefício, os 

administradores passaram a obter dos auditores serviços adicionais que iam um 

pouco além da simples emissão de um parecer sobre as demonstrações 

contábeis. 

 

O surgimento de novos tributos e a ampliação da regulação e do controle passou 

a provocar reflexos significativos na vida das empresas e, conseqüentemente, 

também na contabilidade. Com isso, os auditores voltaram também a sua 

atenção para as questões de natureza fiscal, ampliando o campo de atuação 



 95

para oferecer à administração das empresas serviços de consultoria e de 

planejamento fiscal. 

 

Além disso, com a complexidade dos negócios e dos processos industriais e 

com o desenvolvimento tecnológico, as empresas passaram a implementar 

novas formas de controle, tendo os auditores direcionado a atenção para esses 

aspectos. Constataram, então, a importância do pleno conhecimento dos 

sistemas contábeis e dos controles internos mantidos pela empresa, passando a 

reconhecer esses controles internos (administrativo, operacional, financeiro, etc.) 

como a base principal para o exame das demonstrações contábeis. 

 

A partir do exame dos controles internos, os auditores puderam oferecer, além 

do já conhecido parecer sobre as demonstrações contábeis, um novo produto � 

um relatório (normalmente chamado de �relatório de recomendações sobre os 

controles internos�) - elencando falhas e deficiências observadas no curso dos 

exames de auditoria e apresentando recomendações para corrigi-las.  Com isso, 

passaram a fornecer aos administradores um instrumento adicional para controle 

da gestão.   

 

Com o passar do tempo, algumas empresas de auditoria, vislumbrando 

mudanças gradativas nas necessidades dos clientes, foram evoluindo e se 

adaptando, de forma a satisfazer essas novas necessidades.  Novos serviços 

foram desenvolvidos, por iniciativa dos auditores ou por demanda dos clientes, 

aumentando substancialmente, principalmente nos últimos anos, a participação 

dos auditores independentes ou de pessoas ou empresas ligadas a estes, em 

outras tarefas que se distanciam do tradicional exame das demonstrações 

contábeis.  Hoje, a gama de serviços prestados é bastante extensa (e os nomes 

são bastante criativos), conforme pode ser observado: 

 

�Auditoria 

�Auditoria de Sistemas 

�Consultoria em Controle Ambiental 

Saúde e Segurança do Trabalho 

�Consultoria Fiscal e Tributária 

�Consultoria em Finanças 

Corporativas 

�Consultoria em Negócios 

�Consultoria em Tecnologia 

�Consultoria em Gestão de Pessoas 

�Controle e Gerenciamento de 

Projetos e Obras 
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�Engenharia de Avaliações 

�Auditoria Contábil e de Sistema 

�Planejamento Tributário, Legal e 

Societário 

�Avaliação Econômica de Empresas 

�Auditoria para Aquisição de 

Empresas 

�Negociação com Compradores e 

Vendedores 

�Integração Pós � Aquisição 

�Estudos de Viabilidade Econômica 

 

 

Com o crescimento desses serviços, também cresceu a discussão, já  antiga, 

sobre conflito de interesses e perda de independência. Um assunto que já 

provocava discussões desde a época em que os auditores se limitavam a prestar 

apenas serviços de consultoria tributária ou sobre a implantação de sistemas 

contábeis e organizacionais. 

 

Evidentemente, não há nada contra a prestação desses serviços, seja por 

empresas de auditoria ou por empresas ligadas aos mesmos. Pelo menos 

quando não são prestados em conjunto com a auditoria das demonstrações 

contábeis.  Mas, com essa ampliação dos serviços prestados e voltados 

essencialmente para o usuário interno, é impossível não manifestar 

preocupação, como órgão regulador, quanto ao surgimento de novos focos de 

conflito de interesses e dos possíveis reflexos desses focos na confiança que 

deve ter o parecer de auditoria. 

 

O auditor, ao emitir opinião sobre Demonstrações Contábeis, principalmente 

quando destinadas ao público externo, deve agir com objetividade e 

imparcialidade, ou, dizendo de outra forma, com independência. 

 

Nesse contexto, uma indagação que se coloca é: - Pode um auditor 

independente expressar uma opinião com imparcialidade sobre as 

demonstrações contábeis de um cliente, para o qual também presta uma gama 

de outros serviços como aqueles referidos anteriormente? 

 

Em alguns casos isto é até possível.  Apesar do aparente conflito de interesses 

ou mesmo da existência de outras pressões e riscos adicionais no trabalho de 

auditoria, a empresa de auditoria pode desenvolver mecanismos internos que 

evitem esse conflito e minimize as pressões. Apesar de, em muitas vezes, os 
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honorários de auditoria representar parcela não significativa do total dos 

honorários cobrados, ainda assim, o auditor pode agir com independência. 

 

Mas a pergunta que deve ser respondida não é essa.  A questão fundamental é: 

será que os usuários externos (acionistas, investidores, analistas, poupadores, 

depositantes, credores e órgãos reguladores) acreditarão que haja, de fato, 

independência nessas circunstâncias? 

 

O aspecto mais relevante da independência não é o fato do auditor ser  

independente ou de manter uma atitude de independência perante o cliente, mas 

sim (e este é o aspecto crucial) se além disso, aparenta ter independência.  Se 

as pessoas, que supostamente devem se beneficiar do trabalho, o vêem como 

uma pessoa ou empresa independente. 

 

Acho que o maior fator (talvez o único) que diferencia o auditor externo de 

qualquer outro profissional de contabilidade ligado à empresa (seja o contador, 

seja o auditor interno) é a independência.  Porque requisitos profissionais, tais 

como competência técnica, integridade, objetividade e responsabilidade, são 

elementos comuns a ambos.  O grande diferenciador, é o grau de independência 

a que estão sujeitos. 

 

Na medida em que a independência do auditor é colocada em julgamento pela 

sociedade, as informações geradas pelas empresas auditadas tendem a sofrer 

esse mesmo processo.  A base de tudo é a confiança, a imparcialidade.  Quando 

os usuários das demonstrações contábeis não recebem dos auditores aquilo que 

pensavam receber, a conseqüência imediata é um alto grau de insatisfação, 

gerando, inclusive, questionamentos sobre a importância e, até mesmo, sobre a 

necessidade do trabalho. 

 

É claro que o parecer dos auditores, principalmente para finalidades 

Independentes, é tão útil quanto as próprias demonstrações contábeis auditadas.  

Se as referidas demonstrações não são consideradas importantes para a 

tomada de decisão, o parecer do auditor, evidentemente, também não será 

considerado importante.  E nesse caso o próprio valor dos serviços tende a cair. 

 

Não obstante, percebe-se o surgimento de um outro enfoque na prestação dos 

serviços de auditoria.  Um enfoque em que o auditor independente não se limita 

apenas a emitir um parecer sobre as demonstrações auditadas e, às vezes, 

complementá-lo com um relatório com recomendações para melhorar a 

qualidade dos controles internos.  Sob esse novo enfoque o auditor vai mais 

além, ao ponto de, no processo de revisão, avaliar o grau de cumprimento dos 
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objetivos sociais da entidade auditada.  É o que vem sendo chamado de 

�Auditoria Integral�, �Auditoria de Negócios� ou �Auditoria com Valor Agregado�. 

 

Com base nesse enfoque, o auditor expande o trabalho tradicional para 

examinar outros aspectos relacionados à questão dos negócios, tais como o uso 

adequado dos recursos financeiros, humanos e materiais, se estes recursos 

estão sendo utilizados com a devida economia, eficácia e eficiência, e se os 

objetivos, metas e programas estabelecidos pela administração estão sendo 

cumpridos. 

 

Assim, é fundamental que haja um profundo conhecimento dos negócios do 

cliente e dos riscos a que estão sujeitos. As empresas vêm atuando em um 

ambiente econômico cada vez mais complexo, o que resulta, muitas vezes, 

oportunidades ímpares, bem como riscos sem precedentes em diversas áreas, 

tais como: sistemas de armazenamento de dados e de comunicação de 

informações, comércio eletrônico, instrumentos financeiros sofisticados, 

mercados cambiais, além da complexidade cada vez maior das estruturas das 

sociedades e de outros relacionamentos empresariais. Como análise de riscos 

de negócios é vital no mundo de hoje, o adequado gerenciamento constitui, 

conseqüentemente, enorme desafio para os administradores.  

 

Neste contexto, a auditoria poderia ser ampliada para que os exames 

tradicionais pudessem alcançar os diversos fatores de riscos, tais como: 

 

a) riscos de ambiente - ambiente político, setor de atuação, concorrentes e 

parceiros, restrições cambiais, estruturas Independentes de financiamentos, etc.; 

 

b) riscos de processo � operacionais (desenvolvimentos de novos produtos, 

satisfação de clientes, capacidade, eficiência, desempenho, segurança, recursos 

humanos estratégicos, etc.), financeiros (taxa de juros, fluxo de caixa, liquidez, 

operações casadas, crédito, derivativos, moeda, etc.), riscos de integridade 

(fraudes, atos ilegais, usos não autorizados, risco de reputação, etc.); e 

 

c) riscos de informações � definição de preços, carteira de clientes, avaliação 

de investimentos, orçamento e planejamento, relatórios financeiros e gerenciais, 

impostos, relatórios  e demonstrações contábeis, etc. 

 

 Como resultado dos exames, o auditor independente poderia emitir, além do 

parecer sobre as demonstrações contábeis, um relatório, mais amplo, em que 

comunicaria à administração da empresa a avaliação dos riscos residuais, bem 

como as recomendações para melhoria dos processos de controle de riscos. 
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 Esta é, evidentemente, uma forma de se ampliar e, principalmente, de se 

renovar o papel do auditor independente como instrumento de apoio à 

administração, minimizando, talvez, a existência de possíveis conflitos de 

interesses que possam existir.  

 

 Um outro tipo de serviço que poderia ser prestado pelos auditores e que serviria 

como instrumento de apoio à administração ou, mais propriamente, ao Conselho 

de Administração, seria o de acautelar interesses de acionistas e investidores. 

Quando acionistas e investidores não tomam parte na administração da 

empresa, é natural que desejem resguardar os interesses próprios. Neste caso, 

o Conselho de Administração pode assumir o importante papel de intermediar e 

fiscalizar o fiel cumprimento de acordos entre diversos grupos de acionistas e 

investidores, contando com o auxílio dos auditores independentes para a 

realização dessa tarefa.  

 

 Não existem informações estatísticas a esse respeito, mas a percepção é que o 

trabalho dos auditores tem contribuído significativamente para a melhoria da 

qualidade das demonstrações contábeis. O auditor independente, por si só, é um 

agente de mudança, que provoca maior grau quantitativo e qualitativo na 

divulgação das informações contábeis, em função da formação profissional, por 

estar submetido a processos contínuos de aprendizado e de atualização 

profissional e, até mesmo, pela facilidade de acesso à evolução das práticas 

internacionais. A CVM continua entendendo que a figura do auditor efetivamente 

independente é imprescindível para a credibilidade do mercado de valores 

mobiliários, representando um instrumento de inestimável valor para a proteção 

do investidor e do acionista minoritário. 

 

 Quanto à expectativa do cliente de auditoria (considerando como �cliente� quem 

contrata os serviços de auditoria) creio que existem duas grandes visões sobre o 

trabalho do auditor compostas por aqueles que percebem o valor desse trabalho 

e por aqueles que enxergam apenas uma formalidade, uma obrigação a ser 

cumprida. No primeiro caso, cabem os comentários sobre a expectativa do 

investidor. No segundo não há, evidentemente, expectativa a ser atendida (ou 

melhor, como a questão é tratada burocraticamente, a expectativa fica 

completamente atendida)�. 

 

 Das afirmações feitas por Antonio Carlos Santana, entende-se que é 

improvável a acusação de estreiteza do atual escopo de trabalho dos auditores 

independentes, implicando diminuição ou depreciação da auditoria independente, 

caracterizando-a como apenas uma formalidade ou uma imposição legal. O Brasil 
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é um país ainda muito pouco auditado e existe espaço enorme a ser preenchido, 

desde que se perceba valor nesse trabalho. É possível constatar esta situação 

pelos dados levantados por Charles Holland, os quais apontam a existência, no 

Brasil, de um auditor para cada 24.615 habitantes. (Trevisan, 1996:07) 

 

Bruno Laskowsky, consultor da Booz Allen & Hamilton, empresa 

multinacional de consultoria, com escritório em São Paulo, parte da seguinte 

assertiva: 

 
�A principal preocupação deve ser a transparência, a eliminação da inside 

information12 e do risco de assimetria, daí a necessidade deste tipo de 

regulamentação. Justifica-se principalmente porque a margem de consultoria é bem 

maior que a de auditoria, podendo o profissional incorrer no risco de ser menos 

rigoroso. Contudo, trata-se sempre de uma possibilidade e como tal, o próprio 

mercado deve julgar. 

 

As big five na prestação de serviços de consultoria não disputam nichos de mercado 

com empresas tradicionais do ramo. Estas geralmente se concentram nos seguintes 

serviços: 

 

- integração  de sistemas 

- business process engineering  (bpa) 

- executive search 

-     corporate finance 

-     taxes 

 

Os consultores tradicionais por sua vez atuam em consultoria estratégica. Alguns de 

forma bastante ampla e outros, a exemplo da Booz Allen & Hamilton e a A . T. 

Kearney, em estratégia operacional. Entende-se estratégia operacional como o 

serviço que parte da estratégia e desce até o micro-processo, trabalhando inclusive 

na implantação da mesma. Desta forma, envolve os seguintes serviços: 

- reorganização do modelo de negócios; 

- governança corporativa; 

- redesenho de processos� . 
 

                                                        
12 Informação privilegiada 
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Laskowsky relata inclusive que, por ocasião do trabalho de valuation para 

um dos interessados no Banespa, trabalhou em equipe mista composta por uma 

das big five.  Neste trabalho, a coordenação da consultoria coube a Booz Allen & 

Hamilton e não ensejou superposição de esferas de atuação. 

 

Bruno Laskowsky conclui afirmando que as empresas de auditoria, 

notadamente as big five, têm ampla e forte base de capital e de conhecimento. A 

incompatibilidade estabelecida na regulamentação é prejudicial para as mesmas, 

em termos competitivos e priva as empresas deste potencial.  

 

Martônio Alves Coelho se posiciona da seguinte forma: 

 

�Nós, enquanto conselheiros do sistema CFC/CRC estamos preocupados com o 

aumento das demandas de várias empresas de Auditoria que apesar desse 

trabalho específico de Auditoria Independente, estão a enveredar no campo da 

consultoria. Essas atividades além de ferirem o que preceitua o art. 23 da IN 

308/99 da CVM, também contrariam a Norma emanada do CFC, quando define 

a Auditoria Independente. A questão é complexa, dado o universo crescente de 

empresas em fase de adequação aos novos mercados, inclusive com uma 

grande incursão de capitais estrangeiros, exigindo cada vez mais complexidade 

nos serviços. O assunto envereda pelo campo ético, ao nosso entender, já que, 

ao assumir outras tarefas, com certeza fragilizam a independência. Na minha 

avaliação pessoal, o sistema CFC/CRC ainda não está preparado para uma 

efetiva  fiscalização. 

 

O crescente nível de exigência dos clientes está a acontecer exatamente em 

virtude da reestruturação dos mercados de capitais, onde a inserção de 

investimentos estrangeiros, obriga a que, inclusive as empresas com capitais 

puramente brasileiros, busquem melhorar a qualidade dos seus instrumentos de 

avaliação da gestão, e com isso possam efetivamente disputar mercado. Em 

relaçâo às empresas de auditoria, realmente há uma questão delicada, no 

entanto, este fato acontece em virtude da visibilidade dessas empresas. Chame-

se a atenção o fato de que essas demandas estão concentradas em pequeno 

grupo de empresas de auditoria, quase que na sua totalidade estrangeiras, cujos 

serviços não se restrigem aos serviços de auditoria, já que têm estrutura 
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complexa, atuando em várias vertentes do mercado, atinente a área contábil. 

Isso certamente cria o conflito. É de se esclarecer que a fiscalização dos 

serviços de auditoria entre as próprias empresas que atuam no ramo, que é o 

chamado peer review (fiscalização pelos pares), é uma realidade. É certo 

também afirmar que o sistema CFC/CRC tem o seu foco de fiscalização no 

profissional Pessoa Física, e muitos auditores estão a assumir 

responsabilidades, embora sob o manto das empresas, sem saber, no entanto, 

exatamente a dimensão dessa responsabilidade, bem como seus riscos e efeitos 

sobre a sua vida profissional, inclusive no campo ético. 

 

Com certeza, a questão de perda de competitividade não pode ser encarada sob 

o prisma de se deixar espaço para outros profissionais ou não. A questão é 

saber se a independência do auditor encontra-se limitada à questão da análise 

dos controles patrimoniais ou se uma assessoria com maior profundidade ou em 

outra vertente dentro da organização, inibe ou não essa independência. Em 

primeiro lugar, não entendemos a auditoria como uma função meramente 

legalista, pois seria reduzir o papel do auditor à insignificância. Na verdade a 

auditoria tem o relevante papel de proteção dos investidores, indicando e 

sugerindo adequação de rumos para um melhor desempenho do gestor. Há uma 

visão distorcida, onde se confunde o auditor com um fiscal, quando isso não é 

verdade. O papel do auditor é bem mais abrangente, na medida que não só 

aponta falhas e iminentes riscos, como sugere adequações nos procedimentos e 

controles. 

 

É verdade que a atestação da fidedignidade das demonstrações contábeis 

deveria atender plenamente às expectativas dos investidores. No entanto somos 

forçados a afirmar que em alguns casos isso não acontece, o que tem 

prejudicado sobremaneira vários investidores, refletindo negativamente no 

mercado, inclusive no campo profissional. Saliente-se que, nesses casos o 

CFC/CRC está agindo e punindo os profissionais envolvidos. Por derradeiro 

quero informar que o Conselho Federal tem várias comissões que estão 

estudando o assunto, comissões essas compostas por vários expoentes da 

nossa classe que com certeza hão de encontrar o melhor caminho para que 

possamos nos firmar cada vez mais no contexto sócio/econômico do mundo 

moderno�. 

 

Observou-se, no depoimento de Martônio Coelho, a convergência para 

uma visão de órgão fiscalizador e normatizador da atividade, porém com visão 

mais apurada das reais limitações advindas de universo de empresas e 

profissionais tão vasto e heterogêneo.  
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Marcelo Pelágio, diretor do BNB, se pronuncia da seguinte forma: 
 

�A prestação simultânea de serviços de auditoria e de consultoria por 

profissionais ligados a uma mesma empresa - ou a um mesmo grupo - é 

prática passível de avaliação,  pois poderá, em muitas circunstâncias, 

caracterizar conflito de interesses. Entendemos como salutar preceito contido no 

normativo da CVM. 

 

A independência do auditor é algo inquestionável, tal como preconizam as 

normas sobre a matéria. O exercício de suas atividades deve limitar-se aos 

requisitos previstos no contrato de prestação de serviços, os quais, por 

sua vez, devem ter como limites as atividades necessárias à emissão de um 

parecer conclusivo sobre as demonstrações financeiras. Na prática dessas 

funções, é possível que o auditor possa sugerir aperfeiçoamentos que 

contribuam para agregar valor ao negócio do cliente, principalmente para a 

melhoria do controle interno da organização com a sugestão de novos pontos de 

controle.  

 

A emissão de um parecer sobre as demonstrações contábeis, em 

conformidade com as normas de auditoria, por si só, já constitui uma 

função nobre e necessária ao desenvolvimento econômico. Cumprindo esse 

papel com dignidade e ética, estará o auditor adicionando valor à empresa, 

aos acionistas, aos investidores  e à sociedade.   É importante lembrar 

que a Auditoria Independente no exercício adequado do seu papel compõe 

importante instrumento de Governança Corporativa. 

  

Em nossa opinião, apesar da incipiência do mercado de capitais 

brasileiro e da quantidade limitada de entidades obrigadas a divulgar suas 

demonstrações contábeis acompanhadas de parecer independente, os trabalhos 

de auditoria desenvolvidos no Brasil têm boa qualidade, tanto para o 

 investidor como para o cliente. A não ser a elaboração de relatórios sobre 

adequação de controles internos, compliance de atividades e sobre outras 

questões decorrentes do trabalho de auditoria para emissão do parecer, 

entendemos não ser conveniente ao profissional de auditoria a prestação 

simultânea, para uma mesma empresa, de outros serviços.� 

 
 
        

Observa-se que os interlocutores, sob diferentes óticas, convergem na 

preocupação com os riscos da diminuição do rigor do qual deve estar revestido o 
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trabalho de auditoria. Entende-se que, na verdade, esse risco não é eliminado 

com a proibição de determinados serviços e que de certa forma, os depoimentos 

indicam a necessidade de aprofundar a discussão. 

 

4.3 Serviços oferecidos pelas auditorias 

 

Uma pesquisa pelos sites  das maiores empresas de auditoria, instaladas no 

Brasil, permite captar a diversidade de serviços oferecidos e o nível de 

competitividade, requerido para manter-se nesse mercado. Observa-se que essas 

empresas estão sintonizadas com a necessidade de agregar valor para o cliente, 

trilhando pela estratégia da diferenciação.  

 

4.3. 1  KPMG 

 

A KPMG propõe auditoria que não oferece apenas segurança quanto às 

Demonstrações Contábeis, como também a aquisição de margem competitiva, 

necessária para alcance dos objetivos dos negócios. Atua, segundo a empresa, na 

perspectiva de futuro e não como simples análise do passado. 

 

São ofertados também serviços tais como: 

 

- Information Risk Management (IRM); 

- Assurance-Based Advisory Services (ABAS); 

- Management Assurance Services; 

- Consultoria Empresarial;  

- Financial services. 
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4.3.2 Andersen 

 

A Andersen atribui a liderança que alcançou aos programas de 

desenvolvimento profissional e ao compromisso com a comunidade.  Propõe-se a 

ser parceiro para enfrentar os desafios da Nova Economia, oferecendo soluções 

estratégicas, melhorando o desempenho do negócio e fornecendo informação de 

valor para os clientes. 

 

Estes serviços incluem: 

 

- Assurance: serviços de auditoria em informações financeiras 

e não financeiras, processos e controles empresariais, 

cumprimento de regulamentação e informações utilizadas 

em transações estratégicas; 

- Business Consulting: serviços de melhoria de desempenho 

mensurável e promoção de mudanças duradouras; 

- Corporate Finance: serviços de criação, melhoria e 

maximização do valor da empresa, originando e executando 

transações com fusões, aquisições e alienações; acesso a 

mercados de capitais; planejamento de estratégias para 

otimizar o valor de ativos imobiliários; e desenvolvimento de 

programas de reestruturação; 

- E-Business: serviços de transformação dos negócios exigida 

pelo e-business incluindo estratégia, interação com o cliente, 

modelos empresariais e todas as operações dos negócios; 

- Human capital: serviços de desenvolvimento de soluções 

específicas para atrair, gerenciar e manter os profissionais, 
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bem como aposentadoria e questões atuariais e de 

benefícios; 

- Legal Services: serviços de assessoria jurídica em 

legislação comercial, de fusões e aquisições, trabalhista, 

imobiliária, bancária e financeira, de propriedade intelectual 

e de tecnologia da informação; 

- Outsourcing: serviços de implementação e operação de 

processos empresariais, financeiros e contábeis, específicos 

para possibilitar que os clientes concentrem esforços na 

estratégia das empresas; 

- Risk Consulting: serviços de gerenciamento de riscos do 

negócio, incluindo riscos relacionados com os processos 

empresariais, tecnologia, cumprimento de regulamentação, 

contratos governamentais, fraudes e atividades comerciais e 

de tesouraria; 

- Tax Services: serviços de identificação e implementação de 

estratégias abrangentes para tributação empresarial, 

internacional, local e de impostos indiretos. 

 

4.3.3  Ernst & Young 

 

A Ernst & Young busca aliar o serviço tradicional à vanguarda em termos de 

auditoria e consultoria. Oferece os seguintes tipos de serviço: 

 

- Auditoria Corporativa: inclui um alerta ao risco dos negócios que 

podem impactar nos resultados financeiros, aliando o 

conhecimento do negócio à utilização de tecnologias avançadas; 

- Terceirização da Auditoria Interna: propõe custo baixo e extensão 

do trabalho da auditoria interna. 
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- Auditoria de Sistemas e Consultoria em Segurança de 

Informações: ajuda a empresa a obter melhores níveis de 

segurança e controle sobre as informações mais críticas e 

valiosas; 

- Serviços de Due Diligence e Cross Border Transactions: refere-se 

a serviços de contabilidade, impostos, auditoria de sistemas de 

informação, gerenciamento de risco e avaliação de ativos. 

- Consultoria Tributária: responde a questões corriqueiras, 

relacionadas a impostos até questões mais complexas que 

envolvam investimentos nacionais e estrangeiros, passando 

inclusive pelo planejamento tributário; 

- Consultoria Financeira, Fusões e Aquisições, Privatizações: 

assessoria para reestruturação de negócios, através de joint-

venture, fusões, aquisições, cisões e privatizações;  

- Terceirização: administração da contabilidade, folha de 

pagamento e serviços financeiros. 

 

4.3.4  PricewaterhouseCoopers 

 

A PricewaterhouseCoopers é a única, dentre essas empresas, a propor 

soluções inovadoras aliadas à vantagem de custo. Oferece serviços de três 

naturezas, a saber: 

- Serviços de garantia; 

- Global Risk Management Solutions; 

- Suporte de operações. 

 

Os serviços de garantia incluem aconselhamento de auditoria, 

contabilidade, certificação, treinamento corporativo, auditoria e aconselhamento de 

serviços públicos e serviços para companhias de médio porte. Dentre esses estão: 
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- Auditoria estatutária e reguladora, serviços de tesouraria e 

auditorias ambientais; 

- Aconselhamento contábil e normativo, sustentado pelo Global 

Corporate Report (GCR); 

- Certificação e serviços relacionados à certificação tais como 

validação ou avaliações independentes de dados financeiros e 

não financeiros; 

- Treinamento corporativo, nas áreas de finanças e 

contabilidade, sistemas informatizados, gerenciamento de 

riscos e desenvolvimento gerencial; 

- Auditoria e aconselhamento de serviços públicos para governo 

e educação; 

- Serviços para empresas em expansão e de médio porte de 

auditoria, aconselhamento empresarial, captação financeira, 

serviços de devido zelo, ofertas públicas iniciais, dentre 

outros; 

 

No Global Risk Management Solutions, a Price utiliza a abordagem de  

equilíbrio dos riscos para baixo, associados ao desempenho negativo, aos de risco 

para cima, associados às novas possibilidades. Este serviço inclui as seguintes 

áreas: 

 

- Gerenciamento de risco de oportunidade; 

- Gerência de risco financeiro; 

- Serviços de auditoria interna; 

- Serviços operacionais e de gerência de risco; 

- Gerência de risco estratégico. 

 

Os serviços de Transactions Support da PricewaterhouseCoopers 

abrangem muitos aspectos de transações que envolvem aquisições, alienações, 
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fusões, alianças estratégicas, cisões, desmembramentos, assim como 

reestruturações. Incluem, portanto: 

 

- Devido zelo de aquisição; 

- Devido zelo de vendedor; 

- Estruturação de contratos; 

- Estruturação fiscal; 

- Negociações; 

- Integração pós-fusão; 

- Análise de benefícios de empregados; 

- Avaliações; 

- Identificação de metas de aquisição; 

- Estudos de viabilidade. 

 

O Transaction Services apresenta serviços potencialmente voltados para 

cada etapa da transação, quais sejam: 

 

- Diligência de devido zelo: analisa e valida todos os 

pressupostos financeiros, comerciais, operacionais e 

estratégicos que sustentam a transação; 

- Devida Diligência de Mercado: oferece a visão coerente do 

negócio-alvo por meio da compreensão da posição 

competitiva no mercado em que este opera; 

- Devida Diligência sem Acesso: exame realizado apenas em 

informações publicamente disponíveis; 

- Desmembramentos e Alienações: orientam a gerência 

mediante todo o processo de venda. 
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Os serviços de pós-transação oferecem gerenciamento e implementação 

do projeto para empresas que não dispõem de especialistas internos ou tempo 

para enfrentar as questões de integração pós-transação envolvida. 

 

The Accelerated Transition é a tecnologia da PriceWaterhouseCoopers 

que visa assegurar o valor da transação por meio da integração rápida. O serviço 

combina habilidades operacionais, financeiras, de recursos humanos e 

comunicações. 

 

Os serviços de transações estratégicas podem incluir: 

 

- exame independente para determinar se a estratégia  escolhida 

tem probabilidade de oferecer os benefícios almejados; 

- análise do progresso obtido até a data no que diz respeito a 

objetivos almejados; 

- busca de oportunidades para implementação realçada de um 

plano estratégico, analisar as aquisições e alienações 

planejadas e o potencial para oferecer o retorno financeiro 

exigido; 

- refinar ou desenvolver a estratégia corrente para superar no 

desempenho as metas correntes e reagir às iniciativas da 

competição. 

 

Os serviços de Consolidações e de Roll-ups incluem o aconselhamento e 

a técnica de roll-up, a qual consiste na fusão simultânea de grupo de companhias 

fundadoras com registro de novo patrimônio. 

 

Dentro dos serviços de Transaction Services, há a equipe de profissionais 

de Global Capital Markets, o qual consegue levar uma companhia aos mercados 
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internacionais, mais rapidamente do que qualquer outra organização. As 

habilidades centrais são o conhecimento íntimo da SEC, das regras internacionais 

de Contabilidade Internacional e o conhecimento especializado em gerência de 

projetos multinacionais complexos. 

 

4.3. 5 Trevisan 

 

A Trevisan Auditores não se posiciona como prestadora de serviços de 

consultoria, antes relaciona todos os serviços com auditoria.  Declara ainda que, 

em permanente treinamento e sob a égide de princípios éticos e valores 

estabelecidos pela empresa, os profissionais buscam soluções que agreguem 

valor para os clientes. 

 

Os serviços de auditoria, prestados por esta empresa, são os seguintes: 

 

- Demonstrações Contábeis; 

- Revisão Limitada; 

- Cisão, fusão, incorporação e aumento de capital; 

- Operacional; 

- Perícia Contábil; 

- Auditoria tributária e trabalhista; 

- Securitização de recebíveis para Special Purpose Company; 

- Relatórios para órgãos multilaterais; 

- Abertura de Capital; 

- Assessoria ao Conselho de Administração; 

- Auditoria ambiental; 

- Validação, circulação e verificação; 

- Serviços internacionais (US GAAP, IAS, ADR,GDR); 

- Terceirização da auditoria Interna; 
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- Projeto Future (Reestruturação); 

- Auditoria de sistemas; 

- Due Diligence. 

 

 

4.3.6 Deloitte Touche Tohmatsu 

 

A Deloitte afirma que possui metodologia própria, profissionais treinados e 

experimentados, excelência na qualidade dos serviços e integridade para 

assegurar credibilidade em todos os trabalhos que executa. Acrescenta que conta 

com profissionais especializados em todas as atividades dos segmentos 

financeiro, industrial e de serviços. Os serviços incluem: 

 

- Exame das demonstrações financeiras de acordo com as 

normas internacionais de auditoria; 

- Auditorias especiais e trabalhos específicos para fins de 

aquisição ( purchase investigation / due diligencies), venda, 

fusão, incorporação e joint venture; 

- Auditoria operacional e de áreas específicas; 

- Auditoria de sistemas de controle interno e desenvolvimento 

de controles efetivos; 

- Auditoria de sistemas computadorizados (PED) e avaliação de 

sua segurança; 

- Revisão de orçamentos e planos financeiros. 

 

Além desses serviços, presta consultorias nas seguintes áreas: 

 

- Consultoria Atuarial; 

- Consultoria Tributária & Societária, com os seguintes serviços:  
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- Obrigações Tributárias (Compliance); 

- Consultoria tributária; 

- Planejamento tributário; 

- Investimento Estrangeiro; 

- Treinamento. 

- Consultoria em Gestão do Capital Humano; 

- Consultoria Empresarial envolvendo as seguintes 

metodologias: 

- Tecnologia da Informação; 

- Reengineering for Results; 

                                  - Gestão de Custos; 

- Value Based Management (VBM). 

- Financial Advisory Services; 

- Enterprise Risk Services. 

 

 

A coleta destas informações, nos sites das empresas, leva à constatação 

da importância que estes serviços assumiram na carteira de serviços e, 

conseqüentemente, no faturamento dessas empresas e à observação de que, em 

nenhum momento, há indícios de prestação concomitante de serviços de auditoria 

e consultoria para os mesmos clientes, além do fato de que estas apresentam 

equipes diferenciadas para cada serviço oferecido.  O bom senso também aponta 

que seria a forma inteligente de socializar os benefícios de informações tão ricas, 

trazer os resultados destes trabalhos para o relatório para o qual naturalmente não 

haveria emissão de opinião do auditor. 
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4.4 O envolvimento de outras partes interessadas 
  

 

A exemplo da forma como a questão dos trabalhos que não de auditoria 

vem sendo conduzida, nos Estados Unidos, fica perceptível, no caso brasileiro, 

que as partes envolvidas, notadamente agentes reguladores, ainda não captaram 

o caráter multidimensional que caracteriza os negócios na nova economia. Todo 

um conjunto de variáveis, incluindo logicamente o próprio usuário de auditoria, 

deve ser contemplado no equacionamento do problema.  

 

Determinados aspectos que caracterizam a mudança ambiental da 

atividade de auditoria refletem notadamente a mudança mais abrangente, no 

mundo dos negócios, e ensejam soluções inusitadas. Apontar soluções arcaicas 

do tipo proibição legal, para problemas novos e complexos, além de não ser 

condizente com este estágio de evolução, não oferece garantia de efetividade aos 

resultados e é uma temeridade, se for considerado que pode desencadear efeitos 

secundários imprevistos. 

 

É patente a necessidade de restabelecer a credibilidade da auditoria, mas 

é fundamental considerar a mudança significativa na demanda por serviços desta 

natureza e o caráter irreversível desta tendência em face dos processos 

globalizados. Considere-se ainda que, sob a análise de competências críticas, o 

auditor é apontado como o profissional que potencialmente se encaixa melhor no 

perfil exigido para prestar esses novos serviços. 

 

A defesa do interesse do investidor é bandeira simpática, mas o público 

também deve ser informado de que comprovadamente os serviços que não de 

auditoria podem efetivamente melhorar não só a qualidade das informações 

financeiras e não financeiras, como também, o desempenho destas empresas. 
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As afirmações que relacionam, de forma direta, os prejuízos 

experimentados por investidores, com a perda de independência do auditor, não 

são acompanhadas de fundamentação consistente que comprove tais fatos. A 

sociedade brasileira se ressente da ausência de uma cultura quantitativa por parte 

dos formadores de opinião, ou seja, considerações não comprovadas com base 

em sentimentos pessoais e impressões são muito comuns. Faltam pesquisas e 

conseqüentemente dados que possam melhor orientar o público e, acima de tudo, 

tratamento estatístico para os mesmos. 

 

Outra realidade impossível de ignorar é a ameaça à continuidade da 

profissão. Por questões óbvias, as regras de mercado devem ser acatadas, ou 

seja, não é possível oferecer o tipo de serviço que embora continue importante, 

esteja em termos de rentabilidade em declínio. CARVALHO & ISHIKURA 

(2000:18) asseveram que as necessidades de informação cresceram muito em 

termos qualitativos e quantitativos e que as Demonstrações Contábeis atendem 

apenas a uma parte dessas. Os autores complementam afirmando que, 

conseqüentemente, significativo rol de informações que subsidiam as tomadas de 

decisão não está sendo auditado. Daí a necessidade da mudança do enfoque da 

auditoria tradicional para a auditoria sistêmica. Toda esta conjuntura propicia 

margem elevada destes serviços, a qual não pode ser menosprezada nem 

negligenciada, de forma a evitar perda de receitas e abertura do nicho de mercado 

a outros profissionais. 

 

O conceito e as regras de independência precisam ser revistos em face 

da nova realidade que se apresenta. Nesta reformulação, o usuário externo de 

auditoria não pode ser subestimado na capacidade de julgar; trata-se de erro 

crasso mantê-lo alheio à discussão e, portanto, deve ser convidado a interagir. 

Cabe ao usuário definir o grau de independência adequado ao contexto dos 

negócios e qual a tolerância a eventuais discrepâncias no nível da mesma.  
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Os usuários externos seriam alcançados também pelos benefícios 

usufruídos pelos usuários internos, resultantes de auditoria com escopo mais 

abrangente. O incremento na confiabilidade das informações contábeis decorreria 

da melhoria na Evidenciação, da identificação e controle dos riscos e da validação 

de operações não financeiras. 

 

Em sintonia com a chamada Era do Cliente, as relações entre usuários, 

clientes e auditores seriam muito mais pautadas na ética e nas forças de equilíbrio 

de mercado refutando, assim, a legislação draconiana que mina os sentimentos de 

confiança que devem existir entre parceiros. No limiar desta nova auditoria, ao 

invés de obstáculo, a ética e a independência devem se constituir em argumentos 

para alavancar a qualidade dos serviços e a satisfação dos usuários.    
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CAPITULO V � A PESQUISA 

 
 

Este capítulo se propõe a apresentar e discutir os resultados da pesquisa 

de campo, desenvolvida com empresas prestadoras de serviços de auditoria e os 

respectivos clientes, selecionados conforme o plano amostral, descrito no capítulo 

I, o qual trata dos aspectos metodológicos que caracterizam o estudo. 

 
 

5.1 Ambiência e caracterização do objeto de estudo 

 

O domínio das empresas multinacionais de auditoria e a ausência de 

maiores desafios de mercado conduziram, por muito tempo, profissionais e 

empresas do setor, a postura distanciada do conhecimento das necessidades dos 

clientes. 

  

Demandada por algumas organizações com o único propósito de atender 

aos ditames legais ou estatutários, além de ter o alcance engessado pela 

normatização, a auditoria experimentou, no Brasil, a perda da porção mais nobre 

da missão que lhe é atribuída, ou seja, opinar, de forma clara, sobre a 

consistência do objeto de exame, consoante os objetivos para os quais foi 

contratada, com autonomia para definir a natureza e a extensão do trabalho.  

 

A quebra de paradigmas, proporcionada pelos desafios globais, pelas 

dificuldades econômicas regionais e limiar de nova cultura e consciência social, 

traduzida pelo domínio crescente da cidadania, acentuou a necessidade de 

mudança de enfoque da auditoria. 

 

A dinâmica destes cenários ensejou alteração abrupta, nos mecanismos 

de trabalho em que conceitos, tais como ética, moral e principalmente 

independência, foram reincorporados, sob a ótica do órgão regulador, ao cotidiano 

daqueles que, direta ou indiretamente, estão vinculados à auditoria. Nas referidas 



 118

circunstâncias, o processo de evolução, por natureza, maduro foi interrompido 

para dar lugar à argumentação da necessidade premente de transparência e 

credibilidade. 

 

A Auditoria das Demonstrações Contábeis, centro das discussões, 

enfrenta o delicado momento de conciliar as adaptações necessárias para manter-

se competitiva com a significativa pressão pela manutenção das características 

mais tradicionais que definem a atividade. Diante da impossibilidade de 

estabelecer o estilo agressivo de concorrência, a alternativa deverá ser 

incrementar a qualidade dos serviços pelo relacionamento mais próximo com o 

cliente. 

 

Observa-se a existência de possível esgotamento do modelo de auditoria 

brasileiro, no que concerne à forma de comunicação e visão mercadológica. Se 

forem mantidos os mesmos instrumentos utilizados até hoje, será mais prudente 

manter-se dentro dos limites impostos pela regulação. Por outro lado, se referidos 

instrumentos forem substituídos por outros mais eficientes, uma nova concepção 

deverá ser forjada, no que diz respeito ao Parecer de Auditoria, à independência 

do auditor e aos produtos a serem desenvolvidos. Os dados coletados durante a 

pesquisa poderão fornecer alguns subsídios para as respostas aos 

questionamentos. 

 

No decorrer da análise dos resultados, a localização geográfica e o perfil 

dos que se sensibilizaram frente ao apelo da pesquisa, representam também um 

aspecto a ser considerado. A ausência de tradição na atividade de auditoria nas 

três capitais pesquisadas, e o baixo índice de respostas por parte das empresas 

mais representativas, como as big five, contribuíram decisivamente para que 

houvesse um pouco mais de cautela na análise. 
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5.2 Apresentação e análise de dados � Empresas de auditoria 
 

 

Os itens, a seguir, contêm os dados coletados, tratados estatisticamente, 

e a análise dos resultados da pesquisa de campo. Serão apresentados 

inicialmente aqueles pertinentes às empresas de auditoria e, no tópico 5.3, os das 

empresas clientes. Foram recebidas respostas de 11 dos 29 questionários 

endereçados às empresas de auditoria (37,93%), dentre as quais, 3 das big five,  

e 26 dos 61 questionários enviados para as empresas clientes (44,26%). 

 

Como ferramentas estatísticas de análise, foram utilizadas, dentre as 

medidas de tendência central, a média e a mediana. A média aritmética foi 

escolhida por ser a medida que representa o ponto de equilíbrio entre as 

discrepâncias positivas e negativas, além de ser de fácil compreensão. A 

mediana, além de representar uma série, serve para analisar a distribuição com a 

vantagem de não ser sensível aos extremos. 

 

Em relação às medidas de dispersão utilizou-se o desvio padrão, 

objetivando dimensionar a discrepância das respostas obtidas, em relação à 

média. Além de ser rigorosamente definido e exato, apresenta a vantagem de não 

sofrer influências das variações da amostra.   

 

 

5.2.1  Perfil das empresas de Auditoria 
 

Serão abordadas neste item as questões de 1 a 6, contidas no Bloco I � 

Informações Gerais, objetivando caracterizar o perfil das empresas participantes 

para, posteriormente, associá-los às respostas das demais seções.  
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5.2.1.1 Localização 
 

Fortaleza obteve a maior participação (6); enquanto Salvador (3), cerca da 

metade. A menor foi a de Recife (2). Ressalte-se que, dentre as empresas de 

auditoria pesquisadas, apenas duas não foram localizadas pelo endereço que 

constava no cadastro consultado. 

 

6

2

3

Fortaleza

Recife

Salvador

 
 Gráfico 1 � Participação conforme localização geográfica 

 

Observa-se que a localização geográfica foi fator decisivo no índice de 

respostas obtidas na pesquisa. Embora Salvador, que pela proximidade ao Pólo 

Petroquímico de Camaçari, conte com maior número de empresas de auditoria, 

devesse apresentar contribuição mais significativa, o acompanhamento individual 

dos clientes pesquisados conferiu, a Fortaleza, a predominância sobre as demais. 

 

5. 2.1.2 Carteira de Clientes 

A carteira de clientes é predominantemente composta por empresas 

comerciais e de prestação de serviços (7). As indústrias vêm em segundo lugar (3)  

e a menor participação foi das estatais e empresas públicas (1). 
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Gráfico 2 � Composição da carteira de clientes 

           

 

                                                                                                                                                                                              

A composição encontrada é explicável pela vocação natural da região 

para o comércio e prestação de serviços, notadamente na atividade de turismo. A 

atividade industrial, na Região Nordeste, a despeito da política de incentivos 

fiscais que busca atrair indústrias para a região, ainda é incipiente.  

 

 

5.2.1.3 Tamanho da equipe de auditoria 
 

 

Equipes com 1 a 50 auditores representam a maior incidência na 

população estudada (9), enquanto equipes compostas por 51 a 100 auditores (2) 

dão menor contribuição ao estudo. Não foram encontradas equipes na faixa entre 

100 e 300, mais de 300 funcionários, ou ainda, com mão-de-obra terceirizada. A 

existência de equipes pequenas decorre da própria estrutura do mercado, com 

baixa demanda para os serviços de auditoria. 
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Gráfico 3 � Tamanho da equipe de auditores 

 

 

 

5.2.1.4 Tempo de Relacionamento 
 

O tempo de relacionamento compreendido entre 1 a 3 anos, representa 

quase metade (5) das evidências levantadas e relacionamentos de 3 a 5 anos 

ocupam a segunda posição (3). Tanto os relacionamentos mais curtos quanto 

os que compreendem o período de 4 a 12 meses, e os relacionamentos acima 

de 5 anos e questões não respondidas apresentam um caso cada.  

0 1

53

1
1

1 a 3 meses
4 a 12 meses
1 a 3 anos
3 a 5 anos
Acima 5 anos
Não respondeu

 

Gráfico 4 � Tempo de relacionamento com clientes 
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O tempo de relacionamento se constitui em uma das variáveis mais 

importantes na determinação da satisfação do cliente. A observação do gráfico 

acima revela que não há tendência para o estabelecimento de relacionamentos de 

longo prazo. Ressalte-se que neste momento específico ainda não está presente a 

influência do rodízio de empresas, criado pela CVM. Desta forma, sob a égide da 

regulação governamental, a atividade de auditoria permanecerá distanciada de 

uma estratégia focada no cliente cujo melhor indicador é o tempo de 

relacionamento. Sobressai, cada vez mais, a necessidade da auto-regulação da 

atividade.  

 

5.2.1.5 Tipos de Auditoria  
 

A auditoria das Demonstrações Contábeis (11) é realizada por todas as 

empresas participantes. Algumas que realizam mais de um tipo de auditoria, 

declararam fazer também, auditoria operacional e de gestão (7), auditoria tributária 

(5) e auditoria de sistemas (2). 
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Gráfico 5 � Tipos de Auditoria 
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5.2.1.6. Formas de demanda  
 

 

A pesquisa revelou que a demanda por serviços de auditoria ocorre, em 

sua maioria, por obrigações contratuais (6). A obrigação legal/regulamentar (4) 

vem, em seguida, refletindo o tamanho do mercado de capitais na região. A 

demanda espontânea ocorreu em 3 casos e, quanto às outras formas citadas na 

pesquisa, com uma única resposta, foi mencionada a licitação.   

 

Observa-se que algumas empresas têm mais que um tipo de motivação 

para a demanda pelos serviços de auditoria que oferecem. A incidência de 

demanda espontânea ainda é muito baixa, caracterizando a ausência de cultura  

pró-auditoria. A resposta que coloca a licitação como forma de demanda deve ser 

desconsiderada porque, na verdade, tanto pode ser espontânea quanto por 

imposição de qualquer esfera do ambiente interno ou externo à empresa. 
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Gráfico 6 - Motivação para demanda por auditoria 
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5.2.2  Resultados relativos a Satisfação do Cliente e Conhecimento de suas 
necessidades 

  

 

As questões analisadas (de 7 a 18), a seguir, compõem o Bloco II do 

questionário e visam captar a orientação relacional existente nas empresas de 

auditoria. Para cada item, foram observados os aspectos de 

Concordância/Existência e de Importância atribuída pela empresa à variável. 

 

 

5.2.2.1 Monitoramento do grau de satisfação do cliente 

 

Descrição Concordância/Existência Importância 

Inexistente 1  
Muito fraco 1  
Fraco 1  

Forte 1 1 

Muito forte 5 3 

Extremamente forte 2 7 

Total 11 11 
Média 4,27 5,55 

Mediana 5 6 

Desvio Padrão 1,62 0,69 
Tabela 2 �Monitoramento do grau de satisfação do cliente 
Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

 

As empresas de auditoria embora considerem a importância muito forte 

(5,55), do monitoramento do grau de satisfação do cliente, vêm aplicando apenas, 

de maneira forte (4,27), esta prática. Há, portanto, a necessidade de incrementar 

essa forma de acompanhamento visando não só um trabalho tecnicamente 

superior como também, um elo mais forte com o cliente.  
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A tabela 2 revela que sete, dentre as onze empresas entrevistadas, 

acham extremamente importante o monitoramento, mas apenas duas concordam 

que existe de maneira extremamente forte, nas respectivas empresas.  

 

A mediana encontrada para a Concordância (5) e para Importância (6) 

demonstra a tendência a considerar fortes estes aspectos. O desvio padrão da 

Concordância (1,62)  indica discrepância moderada e o da Importância (0,69) 

confirma o quase consenso entre as opiniões. 

 

 

5.2.2.2 Liberdade e autonomia para encaminhamento de soluções diante de  
reclamação do cliente 

 
 

Descrição Concordância/Existência Importância

Inexistente   
Muito fraco   
Fraco   

Forte 1 1 

Muito forte 8 5 

Extremamente forte 2 5 

Total 11 11 
Média 5,09 5,36 
Mediana 5 5 

Desvio Padrão 0,54 0,67 
Tabela 3 � Liberdade e autonomia para encaminhamento de soluções diante de  reclamação do 
cliente 
Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

 

Segundo os resultados demonstrados, neste aspecto, encontra-se a 

prática coerente com as crenças da empresa. Tanto a existência com média 5,09, 

quanto a importância com 5,36, obtidas para a variável que representa o pronto 
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encaminhamento de soluções, se mostram muito fortemente presentes no 

relacionamento com os clientes. 

 

Apesar do resultado significativo, no que concerne ao atendimento 

atencioso às reclamações do cliente, a tabela 3 demonstra que, na verdade 

apenas duas declararam atingir o máximo em termos de eficiência. A importância 

desta variável, segundo a tabela 3, foi considerada extremamente forte, apenas 

para cinco das empresas entrevistadas, ou seja, pouco menos que a metade. As 

medianas (5 e 5) e desvio padrão (0,54 e 0,67) apontam a consistência  das 

respostas analisadas. Das observações realizadas, infere-se que este quesito 

ainda não foi suficientemente incorporado como parte de estratégia com foco no 

cliente, ou mesmo, que não há, entre as empresas de auditoria, sequer, 

preocupação neste sentido. 

 

 

5.2.2.3 Treinamentos que estimulam capacidade de satisfazer clientes 
 

Descrição Concordância/Existência Importância 

Inexistente 1  
Muito fraco 2  
Fraco  1 

Forte 2 2 

Muito forte 2 1 

Extremamente forte 4 7 

Total 11 11 
Média 4,27 5,27 
Mediana 5 6 

Desvio Padrão 1,85 1,1 
Tabela 4 � Treinamentos que estimulam capacidade de satisfazer clientes  
Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

Embora os entrevistados atribuam à variável importância muito forte 

(5,27), a existência desta prática é apenas forte (4,27). Constata-se, mais uma 
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vez, a discrepância entre o que as empresas consideram como prática saudável 

na manutenção dos relacionamentos com clientes e o que, de fato, executam. As 

medianas encontradas (5 e 6) fortalecem a impressão de que há a tendência a 

considerar fortes estes elementos. O desvio padrão (1,85 e 1,1) apresenta 

moderado grau de dispersão entre as respostas. 

 

A tabela 4 demonstra que, a despeito da alta competitividade do setor, há 

empresas (3) que não mantêm nenhum ou quase nenhum treinamento, voltado 

para o foco no cliente. Revela ainda mais: uma empresa dentre as entrevistadas 

considera de fraca importância tal tipo de treinamento. O fato de não atribuir 

importância a este aspecto e até desconhecer a natureza, importância e recursos 

para realizá-los, evidencia visão bastante estreita de competitividade.  

 
5.2.2.4 Atestação de fidedignidade das Demonstrações Contábeis como 
forma de agregar valor 

 
 

Descrição Concordância/Existência Importância 

Inexistente 1 1 
Muito fraco   
Fraco 1 1 

Forte 2 1 

Muito forte 3 3 

Extremamente forte 4 5 

Total 11 11 
Média 4,64 4,82 
Mediana 5 5 

Desvio Padrão 1,57 1,6 
Tabela 5 � Atestação de fidedignidade das Demonstrações Contábeis como forma de agregar valor  
Fonte: Compilado pelo SPSS 
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Embora todas as empresas entrevistadas prestem serviços de Auditoria 

das Demonstrações Contábeis, consideraram apenas forte (4,64) a agregação de 

valor trazida por esse tipo de auditoria. A importância atribuída foi de 4,84, 

revelando que existe a percepção de que este tipo de auditoria não atende 

plenamente às necessidades das empresas-cliente. As medianas (5 e 5) 

demonstram que, para os dois aspectos analisados, tal assertiva é bastante forte 

para as empresas entrevistadas, embora haja leve discrepância (1,57 e 1,6) entre 

as respostas.  

 

Conforme a tabela 5, apenas quatro empresas concordaram que a 

atestação de fidedignidade das Demonstrações Contábeis agrega valor de forma 

extremamente forte e cinco destas consideraram-na como extremamente 

importante. 

 

Apesar de as medidas estatísticas apresentarem médias razoáveis, deve-

se refletir acerca dos fenômenos envolvidos nas respostas. Denota-se a falta de 

percepção do valor agregado pela Auditoria das Demonstrações Contábeis ou 

ainda, a necessidade de incorporar mais valor ao serviço. Possivelmente as 

respostas obtidas no questionário aplicado, entre as empresas-cliente, possam 

ajudar a responder tais questões. 
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5. 2. 2.5  Conhecimento das necessidades e do negócio dos clientes 

 

 

Descrição Concordância/Existência Importância 

Inexistente 1 1 
Muito fraco  1 
Fraco 1  

Forte 3  

Muito forte 3 4 

Extremamente forte 3 5 

Total 11 11 
Média 4,45 4,82 
Mediana 5 5 

Desvio Padrão 1,51 1,72 
Tabela 6 � Conhecimento das necessidades e do negócio dos clientes 
Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

 

As médias alcançadas para Concordância (4,45) e Importância (4,82) do 

conhecimento das necessidades e do negócio dos clientes se revelam abaixo das 

expectativas de empresa do ramo de auditoria, cuja qualidade técnica do trabalho 

depende muito desse conhecimento. 

 

Observa-se, na tabela 6, que apenas três empresas afirmaram conhecer, 

de maneira extremamente forte, o negócio e as necessidades dos clientes. A 

tabela 10 demonstra que apenas cinco acham extremamente importante esta 

variável. O cálculo da mediana confirma forte concordância  e atribuição de forte 

importância à questão (5 e 5), apresentando leve desvio entre as respostas (1,51 

e 1,72).    

 

Embora a análise do perfil revele que os relacionamentos com clientes, 

entre os pesquisados, sejam recentes, por razões técnicas e mercadológicas, não 
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se justifica a ausência do conhecimento profundo sobre o cliente e as atividades 

deste. 

 

 

5.2.2.6 Melhoria da qualidade das informações pela prestação de serviços 
adicionais 

 

 

Descrição Concordância/Existência Importância 

Inexistente 1 1 
Muito fraco   
Fraco 1  

Forte 2 2 

Muito forte 3 2 

Extremamente forte 4 6 

Total 11 11 
Média 4,64 5 
Mediana 5 6 

Desvio Padrão 1,57 1,55 
Tabela 7 � Melhoria da qualidade das informações pela prestação de serviços adicionais 
Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

 

As empresas participantes da pesquisa consideram muito forte (5,0) a  

importância da prestação de serviços adicionais para melhoria da qualidade das 

informações, embora a existência dessa prestação seja apenas forte (4,64). 

Percebe-se que essas empresas estão sensíveis a esta questão mas por motivos 

diversos, não buscam incrementar a qualidade das informações mediante a 

expansão do escopo tradicional da auditoria.  A mediana encontrada para a 

Concordância (5) e para a Importância (6) demonstra que, de fato, há distorção. O 

desvio padrão (1,57 e 1,55) apresenta leve discrepância entre as respostas. 
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A tabela 7 indica as opiniões divididas quando se trata de prestação de 

serviços adicionais, embora sejam considerados importantes para o cliente. 

Pressupõe-se que isto decorra da dificuldade em discernir além do que propõe a 

regulamentação da atividade, já que a IN 308/99 faz menção a esses serviços na 

forma de proibição.  Aparentemente não há preocupação sequer de pesquisar 

serviços adicionais que não estivessem enquadrados no texto do artigo 23 da 

referida Instrução. 

 

5.2.2.7 Oferta de serviços adicionais 

Descrição Concordância/Existência Importância 

Inexistente   
Muito fraco   

Fraco 1  

Forte 1  

Muito forte 3 3 

Extremamente forte 6 8 

Total 11 11 
Média 5,27 5,73 
Mediana 5 5 

Desvio Padrão 1,51 1,72 
Tabela 8 � Oferta de serviços adicionais 
Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

 

Apesar de, no item anterior, os entrevistados concordarem apenas 

fortemente com a melhoria da qualidade via serviços adicionais, a tabela 7 

demonstra que a oferta de referidos serviços é muito forte (5,27) nessas 

empresas, e a importância que atribuem aos mesmos é também muito elevada 

(5,73). As medianas apontam concordância e importância muito fortes e o desvio 

padrão demonstra leve discrepância entre as respostas. 

 

Atribui-se a divergência entre a média alcançada no quesito anterior, e 

esta, à uma falta de percepção quanto ao valor agregado pelos serviços 
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adicionais.  Tal dedução pode ser extraída do nível de conhecimento das 

necessidades e do negócio do cliente expostos no item 5.2.2.5. Se o nível de 

conhecimento dessas necessidades fosse maior, ficaria mais fácil para a empresa 

perceber a melhoria das informações fornecidas aos clientes e certamente os 

resultados, aqui apresentados, alcançariam médias mais próximas. 

  

 

5.2.2.8 Cobrança em separado de serviços adicionais 
 
 

Descrição Concordância/Existência Importância 

Inexistente   
Muito fraco   

Fraco   

Forte 1 1 

Muito forte 3 1 

Extremamente forte 7 9 

Total 11 11 
Média 5,55 5,73 
Mediana 6 6 

Desvio Padrão 0,69 0,65 
Tabela 9 � Cobrança em separado de serviços adicionais 
Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

 

Tanto a importância (5,73) quanto a concordância (5,55) revelam o cárater 

distanciado da estratégia com foco no cliente. Na verdade, estes serviços 

adicionais são outros produtos da empresa, sem nenhuma relação com a 

estratégia de conquista, manutenção e fidelização de clientes. Daí a explicação 

para a falta de percepção entre a melhoria da qualidade das informações e a 

maior oferta de serviços adicionais. Desta vez a mediana e o desvio padrão 

indicam acentuada convergência entre as respostas. 
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Observa-se na tabela 9 que apenas uma entre as onze empresas ouvidas 

não concorda ou não cobra tais serviços e também apenas uma não atribui 

importância muito forte à cobrança dos mesmos.  

                                                                                                                                                

5.2.2.9 Solicitação de serviços adicionais pelo cliente considerados 
impedimentos 

 

Descrição Concordância/Existência Importância 

Inexistente 3 4 
Muito fraco 2  

Fraco 1 2 

Forte 2 3 

Muito forte 2  

Extremamente forte  1 

Não respondeu 1 1 

Total 11 11 
Média 2,8 2,8 

Mediana 3 3 

Desvio Padrão 1,62 1,75 
Tabela 10 � Solicitação de serviços adicionais pelo cliente considerados impedimentos 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

 

A demanda por serviços adicionais, por sua vez, é muito fraca (2,80) 

assim como a importância atribuída à mesma (2,80), conforme demonstra a tabela 

9. Acredita-se que o próprio receio, em relação à legislação impede a maior 

procura por parte dos clientes, mas a rigor os auditores não deveriam  

menosprezar a importância destas solicitações, pois representam demanda que 

enseja investigação e tratamento mercadológico adequados. A mediana para 

ambos os aspectos está muito próxima à média. O desvio padrão demonstra que 

o nível de aderência entre as respostas é moderado. 
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Os dados da tabela 10 corroboram tal resultado, demonstrando que 

aproximadamente metade dos entrevistados concorda ou atribui importância, em 

nível que vai de praticamente inexistente a fraco. A venda de braços de 

consultoria para outras empresas, realizada por algumas das big five, é o principal 

indicador do cuidado especial com o nicho de mercado. 

 

5.2.2.10 Instrumentos formais para medição do nível de satisfação do cliente 
 
 

 
Descrição Concordância/Existência Importância 

Inexistente 4 2 
Muito fraco 1  

Fraco  1 

Forte 1 1 

Muito forte 2 2 

Extremamente forte 3 5 

Total 11 11 
Média 3,45 4,45 

Mediana 4 5 

Desvio Padrão 2,25 1,97 
Tabela 11 � Instrumentos formais para medição do nível de satisfação do cliente 
Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

 

Os respondentes consideraram fraca (3,45) a aplicação de instrumentos 

formais de medição do nível de satisfação do cliente, embora atribuam forte 

importância (4,45) à mesma. Ainda que a importância atribuída esteja acima do 

nível de existência apontado pelas respostas, estas denotam falta de preocupação 

com a competitividade, certamente apoiada na obrigatoriedade da auditoria 

contábil, tendo em vista que todas as empresas respondentes oferecem este tipo 

de auditoria, e conseqüentemente, relativa tranqüilidade que esta obrigatoriedade 

proporciona. A mediana demonstra que a tendência a concordar e a considerar 

importante a proposição tende a ser forte e extremamente forte, respectivamente  
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4 e 5. O desvio padrão aponta nível de divergência significativo entre as 

respostas. 

 

Conforme pode ser constatado, na tabela 11, cinco das empresas 

entrevistadas não aplicam ou aplicam muito pouco a avaliação formal da 

satisfação do cliente. A tabela apresenta ainda duas empresas que não atribuem 

nenhuma importância a estes instrumentos.  

 

 

5.2.2.11 Alto índice de satisfação com os serviços prestados  

 

Descrição Concordância/Existência Importância 

Inexistente   
Muito fraco 1 1 

Fraco   

Forte 1  

Muito forte 6 1 

Extremamente forte 3 9 

Total 11 11 
Média 4,91 5,55 

Mediana 5 6 

Desvio Padrão 1,14 1,21 
Tabela 12 � Alto índice de satisfação com os serviços prestados 
Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

 

Segundo a tabela 12, as médias mostram a forte existência (4,91) de um 

alto índice de satisfação dos clientes e forte importância (5,53) para tal variável. A 

mediana confirma a tendência à forte concordância e atribuição de importância. 

Possivelmente esses resultados contêm o viés do entrevistado, considerando que 

os medidores de satisfação não são metodologicamente confiáveis, tomando-se 

por base as respostas do item anterior, no que diz respeito à existência de 

instrumentos formais de medição. As respostas obtidas das empresas-cliente e a 
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análise de dependência para com o perfil da empresa possivelmente contribuirão 

para elucidação dessas questões. 

 

Os dados contidos na referida tabela levam a inferir que a presunção de 

alto nível de satisfação por parte das empresas-cliente pode ainda ser a 

explicação para a não adoção de estratégia centrada no cliente, não obstante 

considerarem este aspecto extremamente forte para lhes garantir continuidade e 

competitividade.  

 

5.2.2.12  Pessoas-chave mantendo e intensificando relações comerciais 

 
 

Descrição Concordância/Existência Importância 

Inexistente   
Muito fraco 1 1 

Fraco 1 1 

Forte 1  

Muito forte 2 2 

Extremamente forte 6 7 

Total 11 11 
Média 5 5,18 

Mediana 6 6 

Desvio Padrão 1,41 1,40 
Tabela 13 � Pessoas-chave mantendo e intensificando relações comerciais 
Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

 

Em época de forte migração de valor, a obtenção de relacionamentos 

duradouros requer forte atuação da empresa, na identificação e acompanhamento 

de necessidades para retenção de clientes.  A tabela 13 demonstra que, de 

maneira muito forte (5,0), pessoas-chave dentro da empresa estão zelando por 

estes aspectos e que a importância atribuída a este trabalho é também muito forte 
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(5,18). A mediana indica que a tendência a concordar e atribuir importância é 

extremamente forte, enquanto o desvio padrão  se revela discreto na distribuição. 

 

Os dados da tabela 13 revelam que aproximadamente metade das 

empresas entrevistadas concorda ou atribui importância a esta atividade, 

evidenciando que há indícios de trabalho sistemático, no sentido de manter o 

segmento de mercado. 

 

5.2.3 Resultados relativos à Independência 
 
 

As questões analisadas (de 19 a 30), a seguir, compõem o Bloco III do 

questionário e visam captar a percepção das empresas de auditoria quanto à 

independência. À semelhança do Bloco II, para cada item foram observados dois 

aspectos: o de Concordância/Existência da variável a ser estudada e o da 

Conseqüência advinda da mesma. Assim como na análise de resultados do Bloco 

I, foram utilizadas ferramentas estatísticas envolvendo medidas de tendência 

central e medidas de dispersão. 
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5.2.3.1 Contratação da Auditoria das Demonstrações Contábeis por força 
legal 

 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima 3 3 
Muito fraco / Muito ruim  3 

Fraco / Ruim 1 4 

Forte / Boa 2  

Muito forte / Muito boa 3  
Extremamente forte / 
Extremamente boa 2 

1 

Total 11 11 
Média 3,73 2,45 

Mediana 4 2 

Desvio Padrão 1,95 1,44 
Tabela 14 � Contratação da Auditoria das Demonstrações Contábeis por força legal 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

As empresas entrevistadas consideraram fraca (3,73) a afirmativa de que 

as Auditorias das Demonstrações Contábeis sejam contratadas exclusivamente 

por obrigação legal. Consideraram ainda, muito ruins (2,45) as conseqüências de 

tal assertiva. Compreendem que a continuidade das empresas de auditoria 

depende não só das reservas de mercado, mas de expansão contínua, a qual, por 

hora, só poderá vir através da percepção de valor dos potenciais clientes de 

auditoria. A mediana está bem próxima à média, enquanto o desvio padrão se 

apresenta levemente acentuado. 

 

Observe-se, na tabela 14, que apenas duas empresas concordaram, de 

maneira extremamente forte, com o quesito, enquanto quatro destas praticamente 

desprezaram a possibilidade desta ocorrência. Reportando-se ao bloco do 

questionário que trata do perfil das empresas, mais especificamente no que trata 



 140

das formas de demanda, observa-se que dez dentre os entrevistados assinalaram 

que a forma mais comum de demanda era por obrigação legal ou contratual, logo 

esta possibilidade é plausível.  Depreende-se que a importância atribuída a esta 

variável, conforme pode ser visto na tabela 14, enseja esforço de conquista de 

clientes como forma de expandir a atividade, melhorar a margem e garantir 

sobrevivência. 

 

 

5.2.3.2 Serviços de Atestação não atendem necessidades dos clientes 

 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima 2 2 
Muito fraco / Muito ruim 1 3 

Fraco / Ruim 1  

Forte / Boa 2 2 

Muito forte / Muito boa 3 1 

Extremamente forte / boa 2 3 

Total 11 11 
Média 3,82 3,55 

Mediana 4 4 

Desvio Padrão 1,83 2,02 
Tabela 15 � Serviços de Atestação não atendem necessidades dos clientes 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

Os entrevistados concordaram fracamente (3,82) quanto à afirmação de 

que os serviços de atestação não atendem às necessidades dos clientes.  Tal 

convicção deve advir do sentimento de alta satisfação com os serviços, expresso 

no item 5.2.2.11. Consideraram também ruim (3,55) a possibilidade dessa 

afirmação estar correta.  
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A tabela 15 demonstra que as opiniões estão bastante distribuídas pela 

escala, contudo a mediana (4) confirma que, de fato, é forte a existência desta 

percepção acerca dos serviços de atestação. As respostas coletadas dos clientes, 

mais adiante, poderão ajudar a eliminar a dificuldade de compreensão.  

 

Fato curioso que chama a atenção na tabela 15, diz respeito a seis 

empresas que apontam, como boas, as conseqüências dos serviços de atestação 

de não atenderem necessidades dos clientes.  

 

5.2.3.3 Comprometimento da independência pela prestação de serviços 

adicionais 

 

 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima 5 2 
Muito fraco / Muito ruim 2 2 

Fraco / Ruim 1  

Forte / Boa  1 

Muito forte / Muito boa 2 2 

Extremamente forte / boa 1 3 

Não respondido  1 

Total 11 11 
Média 2,55 4 

Mediana 2 4,5 

Desvio Padrão 1,92 1,94 
Tabela 16 � Comprometimento da independência pela prestação de serviços adicionais 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

 

Na opinião dos entrevistados, há forte comprometimento da 

independência do auditor (4,0) quando este presta serviços adicionais ao cliente. 

Para os mesmos, referido comprometimento é muito ruim (2,55). Embora a 
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mediana (2,0 e 4,5) esteja bem próxima à média, há acentuada dispersão entre as 

respostas (1,92 e 1,94).  

 

A tabela 16 revela que não obstante a média alcançada, sete empresas 

consideraram o comprometimento inexistente ou muito fraco. A tabela 16 aponta 

ainda que a importância atribuída pelos auditores ao comprometimento divide as 

opiniões entre os profissionais. O balizador da questão, mais uma vez, deverá ser 

a opinião dos clientes cujo contato mais próximo com o investidor permite refletir 

melhor a questão. 

 

 

5.2.3.4 Ausência de maior conhecimento da auditoria por parte de 
advogados, promotores e juízes 

 
 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima 2 2 
Muito fraco / Muito ruim 1  

Fraco / Ruim  2 

Forte / Boa  1 

Muito forte / Muito boa 5 2 

Extremamente forte / boa 3 3 

Não respondido  1 

Total 11 11 
Média 4,27 4 

Mediana 5 4,5 

Desvio Padrão 1,95 1,94 
Tabela 17 � Ausência de maior conhecimento da auditoria por parte de  advogados, promotores e 
juízes 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
 
 

A iminência de litígio expõe a fragilidade dos auditores frente ao 

desconhecimento da atividade por parte dos magistrados. Esse fator cuja 
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presença é considerada forte (4,27) pelos entrevistados, pode alterar 

significativamente o desfecho da discussão judicial. O fato de a importância ter 

alcançado média forte (4,0) reforça a constatação de que se trata de séria ameaça 

à independência do auditor. Observa-se baixo nível de aderência (1,95 e 1,94) 

entre as respostas. 

 

Embora a tabela 17 apresente empresas que não concordam ou 

concordam fracamente (3), ou ainda, que vislumbram conseqüências péssimas ou 

ruins (4) diante da realidade, as demais percebem o risco que isto representa, 

caso os investidores e empresários nacionais adotem posturas semelhantes aos 

americanos quando responsabilizam judicialmente o auditor, por prejuízos obtidos 

nas transações com empresas. 

 

5.2.3.5 Usuários não mais aprovam convívio de atividades de auditoria e  
consultoria 

 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima 2 1 
Muito fraco / Muito ruim 3 1 

Fraco / Ruim 2 4 

Forte / Boa 1  

Muito forte / Muito boa 1 2 

Extremamente forte / boa 2 2 

Não respondido  1 

Total 11 11 
Média 3,18 3,7 

Mediana 3 3 

Desvio Padrão 1,83 1,7 
Tabela 18 � Usuários não mais aprovam convívio de atividades de auditoria e  consultoria 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

Este quesito indica, que na visão das empresas de auditoria, há uma 

restrição (3,18) ao convívio das atividades de auditoria e consultoria entre os 
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usuários do Parecer dos Auditores. De forma coerente com a visão distanciada do 

foco no cliente, essas empresas atribuíram também fraca importância (3,70) a esta 

variável. Raciocinam na perspectiva de que importa mais obedecer ao que 

determina a regulamentação do que atentar para o que diz o cliente. As medianas 

se apresentam muito próximas às médias mas o desvio padrão (1,83 e 1,70) 

evidencia a baixa aderência entre as respostas. 

 

A distribuição equilibrada pela escala, representada na tabela 18, enseja 

mais ponderação nas conclusões. Não é possível afirmar categoricamente que os 

usuários aprovariam o convívio de ambas as atividades e que auditores não 

estejam atentos ao apelo do mercado.  

 
5.2.3.6 Crença dos investidores que teriam prejuízos com a perda de 
independência do auditor 

 

 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima  4 
Muito fraco / Muito ruim  1 

Fraco / Ruim 1 1 

Forte / Boa 1 1 

Muito forte / Muito boa 3  

Extremamente forte / boa 6 3 

Não respondido  1 

Total 11 11 
Média 5,27 3,1 

Mediana 6 2,5 

Desvio Padrão 1,01 2,23 
Tabela 19 � Crença dos investidores que teriam prejuízos com a perda de independência do 
auditor 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
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Na opinião dos auditores, é muito forte (5,27) a crença dos investidores 

de que teriam prejuízos com a perda de independência. Consideram que esta 

afirmativa tem conseqüências ruins (3,10), pois demonstram a necessidade de 

reconstruir a imagem de credibilidade desses profissionais. A mediana confirma os 

indícios ressaltados pela média, mas observa-se forte desvio (2,23) em relação ao 

aspecto Conseqüência. 

 

A tabela 19 demonstra que nove entre as onze empresas participantes da 

pesquisa concordam fortemente com a existência de temor por parte dos 

investidores e que quatro delas consideraram, de forma surpreendente, as 

conseqüências como muito ou extremamente boas.  

 

5.2.3.7 Recomendações do Relatório de Sugestões já constituem uma 

espécie de consultoria 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima   
Muito fraco / Muito 

ruim 1 
1 

Fraco / Ruim 1 1 

Forte / Boa 1  

Muito forte / Muito boa 3 3 
Extremamente forte / 

boa 5 
5 

Não respondido  1 

Total 11 11 
Média 4,91 5,2 

Mediana 5 5,5 

Desvio Padrão 1,38 1,03 
Tabela 20 � Recomendações do Relatório de Sugestões já constituem uma espécie de consultoria  
Fonte: Compilado pelo SPSS 
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Foi levantada, conforme a tabela 20, a existência de forte teor (4,91) de 

consultoria no relatório de sugestões do auditor.  As conseqüências dessa 

constatação foram consideradas muito boas (5,2).  As medianas (5,0 e 5,55) estão 

próximas da média e há um discreto desvio (1,38 e 1,03) entre as respostas. 

 

Embora as médias obtidas caracterizem o refinamento quanto à 

percepção das necessidades do cliente, ficou demonstrado que duas empresas 

ainda não imprimiram, ao relatório de sugestões referido diferencial, e que uma, 

dentre essas, considera ruins as conseqüências deste enfoque. 

 

5.2.3.8  Obrigatoriedade da auditoria para todas as empresas e atividades 

 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima 1  
Muito fraco / Muito ruim   

Fraco / Ruim   

Forte / Boa 3 2 

Muito forte / Muito boa 1 2 

Extremamente forte / boa 6 6 

Não respondido  1 

Total 11 11 
Média 4,91 5,4 

Mediana 6 6 

Desvio Padrão 1,58 0,84 
Tabela 21 � Obrigatoriedade da auditoria para todas as empresas e atividades 
Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

O resultado da tabela 21 apresenta forte concordância (4,91) com a 

expansão da atividade de auditoria a todas as empresas e atividades e a 

percepção de que isto implica conseqüências muito boas (5,4) para a atividade e 

economia como um todo. A mediana (6) revela que a tendência é bem mais alta, 
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considerando que, para as empresas de auditoria, isto significa maior margem. 

Contudo, dentre as respostas, foi encontrada uma que não concordava com a 

obrigatoriedade. Em relação às conseqüências, a tabela demonstra o pouco 

entusiasmo das empresas com esta perspectiva; quatro dentre as dez empresas 

responderam considerar a possibilidade apenas boa ou muito boa. O desvio 

padrão para as conseqüências (0,84) demonstra a convergência entre as 

respostas. 

 

5.2.3.9 Custo elevado dos serviços é entrave à expansão da Auditoria 
Independente 

 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima 3 3 
Muito fraco / Muito ruim 1 2 

Fraco / Ruim 3 4 

Forte / Boa 1 1 

Muito forte / Muito boa 2 1 

Extremamente forte / boa 1  

Não respondido  1 

Total 11 11 
Média 3,09 2,55 

Mediana 3 3 

Desvio Padrão 1,76 1,29 
Tabela 22 � Custo elevado dos serviços é entrave à expansão da Auditoria Independente 
Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

Conforme a tabela 22, as empresas entrevistadas não concordam (3,09) 

com a afirmação de que o serviço de auditoria tenha custos elevados e que isto 

implique entrave à expansão da mesma. Consideram ainda que a possibilidade 

dessa afirmação estar correta traria conseqüências muito ruins (2,55). 
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A mediana apresenta a tendência das empresas em concordar 

fracamente (3) com este quesito e atribuir-lhe uma conseqüência ruim (3). O 

desvio padrão apresenta leve discrepância entre as respostas. 

 

5.2.3.10  Investidores temem falta de fiscalização e punição para auditores 

 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima 1 2 
Muito fraco / Muito ruim 5 2 

Fraco / Ruim 2 3 

Forte / Boa 1  

Muito forte / Muito boa  2 

Extremamente forte / boa 2 2 

Total 11 11 
Média 3 3,36 

Mediana 3 3 

Desvio Padrão 1,67 1,86 
Tabela 23 � Investidores temem falta de fiscalização e punição para auditores 
Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

Constatou-se que, sob a ótica das empresas de auditoria, há o fraco (3,0) 

temor dos investidores pela falta de fiscalização e punição para auditores que 

percam a independência. Provavelmente o resultado advém da confiança que a 

regulamentação sobre a atividade traz aos usuários. A conseqüência da 

disseminação desse temor, para as empresas, é também fraca (3,36). Certamente 

a confiança está respaldada na atuação dos órgãos reguladores, os quais têm 

buscado constantemente corresponder às expectativas de credibilidade para a 

atividade.  
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A mediana encontrada em ambos os aspectos (3 e 3) corrobora a fraca 

concordância e a percepção de conseqüências ruins, enquanto o desvio padrão se 

apresenta moderadamente acentuado. 

 

As opiniões que envolvem a concordância com esta assertiva estão 

concentradas, segundo a tabela 23, na faixa da escala compreendida entre muito 

fraco e fraco. Demonstra ainda que, entre os entrevistados, não há clareza quanto 

às conseqüências da situação proposta. Incompreensivelmente há, entre as 

respostas, quatro que consideram muito ou extremamente bom o fato de os 

investidores temerem a falta de fiscalização e punição para auditores. 

 

5.2.3.11 Proibição dos serviços de consultoria representa um retrocesso 
para o auditor 

 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima 1 3 
Muito fraco / Muito ruim   

Fraco / Ruim 2 4 

Forte / Boa 1  

Muito forte / Muito boa 2 1 

Extremamente forte / boa 5 3 

Total 11 11 
Média 4,64 3,45 

Mediana 5 3 

Desvio Padrão 1,69 2,02 
Tabela 24 � Proibição dos serviços de consultoria representa um retrocesso para o auditor 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
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A tabela 24 aponta forte concordância (4,64) das empresas de auditoria 

para com o quesito que coloca a proibição dos serviços de consultoria como 

retrocesso para o auditor. O contraponto dessa opinião está na atribuição à fraca 

(3,45) conseqüência para o fato. Talvez a obrigatoriedade legal da auditoria seja o 

fator que atenua as conseqüências de referida proibição e permite a continuidade 

das empresas, ou por outro lado, as reorganizações societárias sofridas pelas 

grandes firmas do setor são as responsáveis pela continuidade das mesmas. 

 

Oito dentre as empresas entrevistadas concordam, de maneira forte ou 

extremamente forte, com a afirmativa.  A mediana correspondente ao aspecto da 

conseqüência (3,45) evidencia que, de fato, há a tendência a considerar ruim tal 

perspectiva e a concordar fortemente (4,0) com a mesma. A dispersão entre as 

respostas, no aspecto conseqüência, se apresentou acentuado (2,02). 

 

5.2.3.12 Excessivo rigor regulatório faz auditor perder competitividade 

Descrição Concordância/Existência Conseqüência 

Inexistente / Péssima 3 1 
Muito fraco / Muito ruim 2 1 

Fraco / Ruim 1 1 

Forte / Boa 1 1 

Muito forte / Muito boa 1 4 

Extremamente forte / boa 3 3 

Total 11 11 
Média 3,36 4,36 

Mediana 3 5 

Desvio Padrão 2,11 1,69 
Tabela 25 � Excessivo rigor regulatório faz auditor perder competitividade 
Fonte: Compilado pelo SPSS 
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A concordância com o quesito perda de competitividade, em virtude do 

rigor regulatório, é fraca (3,36).  A percepção para este fator pode ser encarada 

por dois ângulos completamente diferentes. A tabela 25 demonstra que cinco das 

onze empresas consideram forte a existência, enquanto seis consideram 

inexistente ou fraca. Pressupõe que alguns devam considerar o rigor regulatório 

como garantia do escopo de trabalho bem definido, enquanto outros como um 

cerceamento à evolução do enfoque da auditoria.  O desvio padrão da 

concordância (2,11) evidenciou baixa aderência entre as respostas, evidenciando 

que as empresas devem discutir mais detidamente a questão. 

 

Causou estranheza o fato de os entrevistados apontarem como boas 

(4,36) as conseqüências advindas do excessivo rigor regulatório, no que diz 

respeito à perda de competitividade do auditor.    

 

Da tabela 26, extraem-se, em níveis gerais, as discrepâncias entre os 

aspectos analisados. Em relação aos resultados do bloco I - Satisfação do cliente 

e conhecimento de suas necessidades foi identificado um gap de 0,49  entre a 

Concordância e a Importância. Tal diferença ressalta a existência de prática 

levemente dissonante do discurso das empresas. 

 

Quanto aos resultados do bloco II, Independência, um gap de − 0,13 

indica que os entrevistados consideram fracas as repercussões das práticas da 

atividade sobre a independência do auditor propriamente dita. Entende-se que a 

independência depende de outros fatores e não unicamente das regras da 

profissão. 
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Atributos/itens Concordância/ 
Existência 

Importância/ 
Conseqüência 

Lacuna/ 
Gap 

Monitoramento satisfação cliente 4,27 5,55 1,28 
Libertade-autonomia para encaminhamento reclamação do 

cliente 5,09 5,36 0,27 
Módulos de treinamento estimular capacidade auditores 4,27 5,27 1,00 
Atestação de fidedignidade Demonst. Contábeis como 

forma de agregar valor 4,64 4,82 0,18 
Conhecimento do cliente 4,45 4,82 0,37 
Melhoria qualidade via trabalhos adicionais 4,64 5 0,36 
Oferta serviços adicionais 5,27 5,73 0,46 
Cobrança separada serviços adicionais 5,55 5,73 0,18 
Solicitação serviços adicionais 2,80 2,8 0,00 
Instrumentos medição satisfação cliente 3,45 4,45 1,00 
Índice satisfação serviços prestados 4,91 5,55 0,64 
Promoção manutenção e intensificação pelas pessoas-

chave 5,00 5,18 0,18 

B
lo

co
 I 

Média 4,53 5,02 0,49 
Contratação auditoria por obrigação legal 3,73 2,45 -1,28 
Não atendimento necessidades pelos serviços de 

atestação 3,82 3,55 -0,27 
Comprometimento independência auditor com serviços 

adicionais 2,55 4 1,45 

Ausência maior conhecimento por parte de magistrados 4,27 4 -0,27 
Aprovação convívio atividades auditoria e consultoria 3,18 3,7 0,52 
Prejuízos para investidores com perda independência do 

auditor 5,27 3,1 -2,17 
Recomendações no Relatório Sugestões como forma de 

consultoria 4,91 5,2 0,29 
Extensão da auditoria obrigatória a todas às empresas 4,91 5,4 0,49 
Elevado custo auditoria Independente como entrave à 

expansão 3,09 2,55 -0,54 
Temeridade pela falta fiscalização e punição para 

auditores 3 3,36 0,36 
Retrocesso face proibição serviços consultoria por 

auditores 4,64 3,45 -1,19 
Perda competitividade por excesso rigor regulatório da 

atividade 3,36 4,36 1,00 

B
lo

co
 II

 
 

Média 3,89 3,76 -0,13 
Tabela 26 - Gap entre as variáveis 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
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Com o objetivo de identificar as sinergias entre as variáveis que delineiam 

as posturas das empresas de auditoria frente às estratégias mercadológicas de 

satisfação do cliente e à independência, buscou-se verificar quais seriam 

significantes ao nível de 0,01 e 0,05, desprezando coeficientes que indiquem 

correlação abaixo de 0,50. As principais considerações serão postas, a seguir. 

 

As correlações mais significantes foram entre as variáveis denominadas 

por monitoramento do cliente e  índice de satisfação do cliente (coeficiente 0,669 e 

nível de significância 0,05); melhoria da qualidade e promoção e intensificação de 

relacionamentos por pessoas-chave (coeficiente 0,812 e nível de significância 

0,01); oferta de serviços adicionais e cobrança de serviços adicionais em 

separado (coeficiente 0,629 e nível de significância 0,05); oferta de serviços 

adicionais e crença de prejuízos por parte dos investidores, com a perda de 

independência (coeficiente 0,725 e nível de significância 0,05); ausência de maior 

conhecimento de auditoria por parte de magistrados e serviços de atestação não 

atendem necessidades (coeficiente 0,824 e nível de significância 0,05); crença de 

prejuízos dos investidores com a perda de independência e aprovação do convívio 

entre auditoria e consultoria (coeficiente 0,873 e nível de significância 0,01); 

aprovação do convívio entre auditoria e consultoria e o comprometimento da 

independência pela prestação de serviços adicionais (coeficiente 0,619 e nível de 

significância 0,05); e crença de prejuízos dos investidores com a perda de 

independência e aprovação do convívio entre auditoria e consultoria (coeficiente 

0,639 e nível de significância 0,05). 

 

Os casos de ausência de correlação entre as variáveis são os seguintes: 

temor dos investidores pela falta de fiscalização e punição e melhoria da qualidade 

das informações via serviços adicionais (coeficiente −0,610 e nível de significância 

0,05); e aprovação do convívio entre auditoria e consultoria e solicitação de 

serviços adicionais (coeficiente −0,705 e nível de significância 0,05). 
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5.2.4 Análise do Perfil  x  Variáveis 
 

 

Considerando que as respostas variam em função do contexto, no qual o 

entrevistado está inserido, a análise não poderia estar isolada das interações entre 

as empresas e o meio ambiente. Diante dessa assertiva foram identificados três 

determinantes os quais possivelmente exerceriam maior influência sobre as 

variáveis, a saber, a composição da carteira de clientes, o tipo de auditoria e o 

tempo de relacionamento com a empresa de auditoria. O tipo de auditoria e a 

carteira de clientes induzem a acreditar-se que o enfoque do trabalho pode afetar 

a comunicação e as atitudes do auditor. Quanto ao tempo de relacionamento, 

trata-se de fator preponderante na caracterização de estratégia voltada para o 

cliente e, portanto, fundamental para as conclusões acerca deste estudo.  

 

Nesta seção, portanto, será estabelecida a dependência entre algumas 

variáveis-chaves, com o objetivo de dar o suporte necessário à definição do 

posicionamento ideal para a auditoria, frente os desafios de mercado. O 

determinante Tipo de Auditoria foi descartado desta análise, haja vista que o fato 

de todo o questionário estar voltado para a auditoria Independente das 

Demonstrações Contábeis conduziria a resultado inócuo. A carteira de clientes, 

por sua vez, não se adequava aos propósitos do trabalho, restando, assim, o 

determinante tempo de relacionamento.  

 

5.2.4.2 Tempo de Relacionamento 
 

Foram utilizadas as variáveis julgadas como compatíveis para a 

concepção de uma estratégia de foco no cliente, apresentadas aqui em linguagem 

gráfica, objetivando fácil compreensão das relações entre estas e o tempo de 

relacionamento entre auditor e cliente.  
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Tempo de Relacionamento x Monitoramento da satisfação 
do cliente
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Gráfico 7 � Tempo de relacionamento x Monitoramento da satisfação do cliente 

Fonte: Compilado do SPSS 

 

Observa-se, no gráfico acima que esse monitoramento é forte no início do 

relacionamento, arrefece com o passar do tempo e é resgatado na fase em que 

possivelmente o bom relacionamento entra em declínio. 

 

Tempo de relacionamento x Liberdade/Autonomia para 
encaminhamento de reclamações
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Gráfico 8 � Tempo de relacionamento x Liberdade/Autonomia para encaminhamento de  
reclamações  

Fonte: Compilado do SPSS 
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O início e a maturidade do relacionamento, conforme o gráfico 8, ensejam 

relativa desatenção para com este aspecto. 
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Gráfico 9 � Tempo de relacionamento x Treinamentos para estimular capacidade de satisfazer 
clientes. 

Fonte: Compilado do SPSS 

 

Observa-se a preocupação inicial com a variável a qual diminui, quando o 

cliente é conquistado e é retomada quando o relacionamento se solidifica. 

 

Tempo de relacionamento x Atestação de fidedignidade como 
melhor forma de agregar valor
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Gráfico 10 � Tempo de relacionamento x Serviços de Atestação agregam valor 

Fonte: Compilado do SPSS 



 157

O gráfico 11 demonstra a trajetória de leve declínio e recuperação ao 

longo do relacionamento, no que diz respeito  ao conhecimento das necessidades 

dos clientes. 

Tempo de relacionamento x Conhecimento das necessidades e do 
negócio do cliente
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Gráfico 11 � Tempo de relacionamento x Monitoramento da satisfação do cliente 

Fonte: Compilado do SPSS 
 

Observa-se no gráfico 11 que a variável permanece praticamente 

constante ao longo do relacionamento. 

 

Tempo de Relacionamento x Melhoria da qualidade das 
informações via trabalhos adicionais
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Gráfico 12 � Tempo de relacionamento x Melhoria da qualidade dos serviços 

Fonte: Compilado do SPSS 
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O gráfico 12 aponta forte tendência de ao longo do relacionamento, haver 

queda na qualidade dos serviços prestados pela auditoria.  

 

Tempo de relacionamento x Oferta de serviços adicionais
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Gráfico 13 � Tempo de relacionamento x Oferta de serviços adicionais 

Fonte: Compilado do SPSS 

 

Esta oferta, conforme demonstra o gráfico 13, tende a manter-se 

constante. Neste caso em especial, não houve respostas para a faixa que 

compreende relacionamentos  com mais de 5 anos. 

 

Tempo de relacionamento x Cobrança separada de serviços 
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Gráfico 14 � Tempo de relacionamento x Cobrança separada de serviços adicionais 

Fonte: Compilado do SPSS 
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Conforme se observa no gráfico 14, a cobrança por serviços adicionais 

cai ao longo do relacionamento e volta ao patamar inicial, na maturidade do 

relacionamento. 

 

Tempo de relacionamento x Solicitação de serviços adicionais
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Gráfico 15 � Tempo de relacionamento x Solicitação de  serviços adicionais 

Fonte: Compilado do SPSS 

 

Observa-se no gráfico 15, a tendência à queda nas solicitações deste tipo 

de serviço. 

 

Tempo de relacionamento x Aplicação de instrumentos de 
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Gráfico 16 � Tempo de relacionamento x Instrumentos de medição da satisfação do cliente. 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
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A aplicação desses instrumentos cai, conforme demonstra o gráfico 16, 

com a convivência mas é reativado na fase de saturação do relacionamento. 

 

Tempo de relacionamento x indice de satisfação com serviços 
prestados
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Gráfico 17 � Tempo de relacionamento x Índice de satisfação com serviços prestados 

Fonte: Compilado do SPSS 

 

O gráfico 17 apresenta a tendência crescente do nível de satisfação com 

os serviços prestados pelo auditor. 

 

Tempo de Relacionamento x Promoção, manutenção e 
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Gráfico 18 � Tempo de relacionamento x promoção de relacionamentos por pessoas-chave 

Fonte: Compilado do SPSS 
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Observa-se, no gráfico 18, que o entusiasmo com o cliente e o 

acompanhamento do relacionamento vão arrefecendo à medida que o 

relacionamento se consolida. 

 

Tempo de relacionamento x Contratação da auditoria por 
obrigação legal

3
4 4

1
0
1
2
3
4
5

4 a 12 meses 1 a 3 anos 3 a 5 anos Acima de 5
anos

Contrataçao da auditoria
por obrigação legal 

 

Gráfico 19 � Tempo de relacionamento x Contratação de auditoria por obrigação legal 

Fonte: Compilado do SPSS 

 

O gráfico acima leva à inferência que, ao longo do relacionamento, vai se 

acentuando a percepção de agregação de valor e a obrigação legal passa a ser 

aspecto secundário. 

 

Tempo de relacionamento x Serviços de atestação não 
atendem necessidades

5
3,6 4

1
0
1
2
3
4
5
6

4 a 12 meses 1 a 3 anos 3 a 5 anos Acima de 5
anos

Serviços de atestação não
atendem necessidades

 

Gráfico 20 � Tempo de relacionamento x Serviços de atestação não atendem necessidades 

Fonte: Compilado do SPSS 
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Aparentemente surge, ao longo do relacionamento, a frustração em 

relação aos serviços de atestação, conforme sugere o gráfico 20. 

 

Tempo de Relacionamento x Comprometimento da 
independência com serviços adicionais
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Gráfico 21 � Tempo de relacionamento x Comprometimento da independência com serviços 
adicionais 

Fonte: Compilado do SPSS 

 

O gráfico 21 induz a acreditar que, à medida que o relacionamento se 

aprofunda, diminui o temor dos usuários quanto à perda de independência. 

 

Tempo de Relacionamento x Aprovação do convívio entre 
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Gráfico 22� Tempo de relacionamento x Aprovação do convívio auditoria x consultoria 

Fonte: Compilado do SPSS 
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Aparentemente os usuários passam a entender, com o passar do tempo, 

que a convivência não é ameaça e sim uma vantagem. Com a maturidade do 

relacionamento, esse entendimento volta aos patamares iniciais, o que é 

corroborado pelo gráfico 23. 
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Gráfico 23 � Tempo de relacionamento x Crença dos investidores de prejuízos com perda de 
independência . 

Fonte: Compilado do SPSS 

 

O gráfico 23 evidencia que o inicio e a maturidade do relacionamento 

ensejam o receio de que o auditor perca a independência.   
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Gráfico 24 � Tempo de relacionamento x relatório de sugestões como forma de consultoria 

Fonte: Compilado do SPSS 
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Observa-se, no gráfico 24, tendência à ampliação no escopo da auditoria, 

ao longo do relacionamento. 

 

5.3 Apresentação e análise de dados � Empresas-cliente de auditoria 

 

As questões analisadas neste tópico envolvem as respostas obtidas dos 

clientes das empresas de auditoria, entrevistadas no anterior. Além da análise da 

média atribuída pelos mesmos aos aspectos abordados no questionário, foi 

traçada a correlação entre as variáveis.  Para tanto, foram utilizados a média 

aritmética, a mediana e o desvio padrão. 

 

5.3.1 Perfil dos entrevistados 

Objetivando análise mais apurada das respostas, foi levantado o perfil dos 

entrevistados, envolvendo basicamente dois aspectos, a saber: cargo que ocupa e 

tempo de serviço na empresa. 

 

5.3.1.1 Cargo que ocupa 

 

8

3
5

5

2
3

Presidencia/Diretoria
Controllers
Gerentes
Contadores
Outros
Não respondeu

 

Gráfico 25 � Ocupação dos entrevistados 



 165

O gráfico 31 demonstra que dezoito dos vinte e seis respondentes 

ocupam funções de presidência ou diretoria (8), gerência (5) e de contabilidade 

(5). Os controllers (3) e outros (2), que se identificaram como assessores, 

representaram a menor contribuição. Deixaram de responder ao quesito três dos 

entrevistados. A maior incidência de pessoas diretamente ligadas à auditoria 

Independente garante uma visão mais apurada do pensamento da empresa. 

 

 

5.3.1.2 Tempo de Serviço na empresa 

 

4
1

3

2
12

4
0 a 2 anos
3 a 5 anos
6 a 10 anos
10 a 15 anos
Mais de 15 anos
Não respondeu

 

Gráfico 26 � Tempo de Serviço na empresa 

 

 

Observa-se que doze, dentre vinte e seis entrevistados, trabalham há 

mais de 15 anos na empresa; dois, entre 10 e 15 anos, e três entre 6 e 10 anos. 

Dentre os que têm menos tempo de serviço estão os que trabalham entre 3 e 5 

anos (1) e entre 0 e 2 anos (4). Deixaram de responder ao quesito, quatro dos 

entrevistados. Mais uma vez, vislumbrou-se o fator crítico na pesquisa, ou seja, o 

do profundo conhecimento que os entrevistados possuem sobre o relacionamento 

com a auditoria, decorrente do tempo que trabalham na empresa. 
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5.3.2 Aspectos de satisfação sob a ótica do cliente 

 

A tabela 27 apresenta os resultados obtidos, nos quesitos aplicados entre 

os clientes de auditoria. Conforme a escala de valores estabelecida na 

metodologia de trabalho, foram alcançadas as seguintes médias: 

 

 

Quesitos Média
 

Mediana 
Desvio 
padrão 

Manutenção de contato constante com o cliente 4,96 
 

5 
 

0,87 
Reclamações ouvidas atentamente e
encaminhadas prontamente 4,65 

 
5 

 
0,85 

Interesse em manter relacionamento de longo
prazo com auditoria 5,27 

 
5 

 
0,72 

Conhecimento por parte do auditor de
negócios/necessidades 5,35 

 
6 

 
0,80 

Agregação de valor pela empresa de auditoria 4,52 5 0,92 
Trabalhos adicionais melhoram qualidade da
auditoria 4,46 

 
5 

 
0,99 

Comprometimento da independência por haver
serviços adicionais 3,31 

 
3 

 
1,64 

Serviços de atestação não atendem plenamente
às necessidades 4,5 

 
5 

 
1,77 

A empresa faz solicitação constante de serviços
adicionais 1,77 

 
1 

 
1,31 

Aplicação constante de instrumentos formais de
medição do nível de satisfação 3,08 

 
3 

 
1,70 

Transtornos por rotatividade obrigatória de
empresas de auditoria 3,12 

 
3 

 
1,80 

Empresa de auditoria demonstra preocupação em
satisfazer o cliente 5,19 

 
5 

 
1,06 

MÉDIA 4,18 - 1,20 
Tabela 27 - Aspectos de satisfação sob a ótica do cliente 

 Fonte: Compilado pelo SPSS 
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De forma abrangente, a mediana acompanhou os resultados alcançados 

pela média aritmética, com leve tendência a enfatizar mais a concordância com as 

proposições, exceto na questão relacionada à solicitação de serviços adicionais. O 

desvio padrão na média apresentou-se levemente acentuado. 

 

Observa-se que os aspectos indicadores de satisfação do cliente oscilam 

entre fortes e muito fortes, exceto no que diz respeito à aplicação de instrumentos 

formais de medição dessa satisfação, com média 3,08 (fraca). Fica constatada 

esta situação quando se compara o resultado com o gerado pelas empresas de 

auditoria (3,45) no item 5.2.2.10. Embora estas últimas tivessem considerado a 

ferramenta de forte importância (4,45), evidencia-se aqui que não a têm utilizado. 

 

Destaca-se, como propulsor de estratégia de orientação relacional, o 

interesse da empresa-cliente em manter relacionamento de longo prazo com 

média 5,27; o conhecimento do negócio e das necessidades do cliente com 5,35; 

e a demonstração de preocupação em satisfazer o cliente com 5,19.  

 

Apesar de praticamente não haver demanda por serviços adicionais 

(1,77), fato ratificado pelas respostas dos auditores (2,80) posta no item 5.2.2.9, 

os clientes concordaram fortemente (4,5) com a afirmação de que os serviços de 

atestação não atendem plenamente às necessidades do auditado e que tais 

serviços melhorariam a qualidade da informação (4,46).  

 

A variável agilidade e presteza no encaminhamento de soluções diante de 

uma reclamação é forte para os clientes (4,65), e extremamente forte para as 

empresas de auditoria (5,09), conforme item 5.2.2.2.  A divergência enseja a 

ausência de um canal formal para encaminhamento destas reclamações. 
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O conhecimento dos negócios e necessidades pelo auditor é 

extremamente forte (5,35) na visão dos clientes, contudo os auditores 

consideraram no item 5.2.2.5 deste trabalho que conhecem apenas fortemente 

(4,45). Há, neste caso, o aspecto positivo e outro negativo, ou seja, a elevada 

percepção de valor por parte do cliente e o desconhecimento das empresas de 

auditoria das próprias habilidades. 

 

Observa-se ainda que os clientes consideram fraca (3,31) a posição de 

que há o comprometimento da independência do auditor, por haver prestação de 

serviços adicionais ao de auditoria, enquanto os auditores consideraram, no item 

5.2.3.3,  muito fraca (2,55).  

 

Na percepção do cliente, a preocupação das empresas de auditoria em 

satisfazê-lo é extremamente forte (5,19), mas não são implementados de maneira 

correspondente (4,27), conforme o item 5.2.2.3, treinamentos específicos para 

viabilizar esta postura.  Pressupõe-se que não haja a prática sistemática de zelo 

para com esse aspecto, sendo a boa avaliação recebida dos clientes, decorrente 

de fatores aleatórios, ou mesmo, da qualificação técnica da equipe. 

 

Serão analisadas, a seguir, as distribuições de freqüência das respostas, 

obtidas das empresas-cliente. 
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5.3.2.1 Manutenção de contato constante com o cliente 
 

Descrição Freqüência 
Forte 10 
Muito Forte 7 
Extremamente forte 9 
Total 26 

Tabela 28- Grau de Concordância: Manutenção de contato constante com o cliente  

 Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

A tabela 28 demonstra que as empresas-cliente concordam com que há, 

por parte das empresas de auditoria, forte ou extremamente forte disposição para 

manter contato constante com estas e, desta forma, ratificam os dados fornecidos 

pelas primeiras, no item 5.2.2.1.  

 

5.3.2.2 Reclamações ouvidas atentamente e encaminhadas prontamente 
 

Descrição Freqüência 
Fraca 2 
Forte 9 
Muito Forte 11 
Extremamente forte 4 
Total 26 

Tabela 29 - Grau de Concordância: Reclamações ouvidas atentamente e encaminhadas 
prontamente  

Fonte: Compilado pelo SPSS 
 

Dentre as vinte e seis empresas participantes, vinte e quatro situaram, 

entre forte e extremamente forte, o grau de concordância quanto ao 

encaminhamento adequado, dadas as reclamações feitas junto aos auditores. 

 

 



 170

5.3.2.3 Interesse em manter relacionamento de longo prazo com auditoria 
 

Descrição Freqüência 
Forte 4 
Muito Forte 11 
Extremamente forte 11 
Total 26 

Tabela 30 - Grau de Concordância: Interesse em manter relacionamento de longo prazo com 
auditoria 

Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

Observa-se, na tabela 30, forte ou muito forte interesse em manter o 

relacionamento de longo prazo com as empresas de auditoria, denotando provável 

satisfação com os serviços prestados pelos auditores. 

 

 

5.3.2.4 Conhecimento por parte do auditor de negócios/necessidades 

 

Descrição Freqüência 
Forte 5 
Muito Forte 7 
Extremamente forte 14 
Total 26 

Tabela 31 - Grau de Concordância: Conhecimento por parte do auditor de negócios/necessidades 

Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

A percepção do cliente quanto ao conhecimento do auditor, acerca do 

negócio e necessidades do mesmo, situou-se na faixa compreendida entre 

concordância forte e extremamente forte, o que se apresenta significativo para as 

conclusões deste estudo. 
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5.3.2.4 Agregação de valor pela empresa de auditoria 
 

Descrição Freqüência 
Muito fraca 1 
Fraca 1 
Forte 10 
Muito Forte 10 
Extremamente forte 3 
Total 25 
Não respondido 1 

Tabela 32- Grau de Concordância: Agregação de valor pela empresa de auditoria 

Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

Os dados da tabela 32 apontam a promoção, por parte das empresas de 

auditoria, de valor agregado para os clientes em níveis que variam de fortes a 

extremamente fortes. Essas informações são essenciais para elaboração de 

estratégia competitiva sustentável.  

5.3.2.5 Trabalhos adicionais melhoram qualidade da auditoria 
 

Descrição Freqüência 
Muito fraca 1 
Fraca 3 
Forte 8 
Muito Forte 11 
Extremamente forte 3 
Total 26 

Tabela 33 - Grau de Concordância: Trabalhos adicionais melhoram qualidade da auditoria 

Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

A análise da tabela 33 corrobora, mais uma vez, a assertiva de que é 

preciso oferecer serviço com diferencial não só qualitativo quanto quantitativo, aos 

trabalhos de auditoria. Apenas quatro, das vinte e seis empresas respondentes, 

consideram fraca ou muito fraca a melhoria da qualidade via serviços adicionais. 
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5.3.2.6 Comprometimento da independência por haver serviços adicionais 

 

Descrição Freqüência 
Extremamente fraca 5 
Muito fraca 4 
Fraca 5 
Forte 4 
Muito Forte 6 
Extremamente forte 2 
Total 26 

Tabela 34 - Grau de Concordância: Comprometimento da independência por haver serviços 
adicionais 

Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

Quatorze, dentre as vinte e seis empresas pesquisadas, consideraram 

extremamente fraco ou fraco o comprometimento da independência do auditor via 

trabalhos adicionais. Neste caso especificamente, a distribuição apresentou-se 

bem equilibrada, pois doze outras consideraram de forte a extremamente forte, 

esta possibilidade.   

 

5.3.2.7 Serviços de atestação não atendem plenamente às necessidades 

Descrição Freqüência 
Extremamente fraca 3 
Muito fraca 1 
Fraca 4 
Forte 1 
Muito Forte 6 
Extremamente forte 11 
Total 26 

Tabela 35 - Grau de Concordância: Serviços de atestação não atendem plenamente às 
necessidades 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
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Dezoito empresas concordaram, de maneira forte ou extremamente forte, 

que os serviços de atestação da fidedignidade das Demonstrações Contábeis não 

atendem plenamente às necessidades dos auditados. Novas tecnologias, 

ampliação e transformação do enfoque devem conduzir a uma mudança de perfil 

para esses serviços. 

 

5.3.2.8 Aplicação constante de instrumentos formais de medição do nível 
de satisfação 

 

Descrição Freqüência 
Extremamente fraca 6 
Muito fraca 4 
Fraca 8 
Forte 1 
Muito Forte 4 
Extremamente forte 3 
Total 26 

Tabela 36 - Grau de Concordância: Aplicação constante de instrumentos formais de medição do 
nível de satisfação 

Fonte: Compilado pelo SPSS 

 

A tabela 36 demonstra que apenas oito empresas declararam ter ocorrido 

aplicação constante de instrumentos formais de medição do nível de satisfação do 

cliente. Trata-se de ferramenta das mais importantes, mesmo sob condição de 

declarada satisfação desses clientes, observada na análise dos itens 5.3.2.3 e 

5.3.2.4. 
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5.3.2.6 A empresa faz solicitação constante de serviços adicionais 
considerados impedimentos 

 

Descrição Freqüência 
Extremamente fraca 16 
Muito fraca 5 
Fraca 3 
Muito Forte 1 
Extremamente forte 1 
Total 26 

Tabela 37 - Grau de Concordância: A empresa faz solicitação constante de serviços adicionais 

Fonte: Compilado pelo SPSS 

Apenas duas, dentre vinte e seis empresas, declararam solicitar serviços 

adicionais, considerados como impedimentos para o auditor. Tal resultado ratifica 

as questões respondidas pelas empresas, no questionário, notadamente no item 

5.2.2.9. 

 

 

5.3.2.7 Transtornos por rotatividade obrigatória de empresas de auditoria 
 

 

Descrição Freqüência 
Extremamente fraca 8 
Muito fraca 2 
Fraca 5 
Forte 4 
Muito Forte 4 
Extremamente forte 3 
Total 26 

Tabela 38- Grau de Concordância: Transtornos por rotatividade obrigatória de empresas de 
auditoria 

Fonte: Compilado pelo SPSS 
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Os clientes de auditoria não consideram problemática a rotatividade dos 

auditores, imposta pela CVM, embora tenham declarado anteriormente que teriam 

interesse em manter relacionamento de longo prazo com estas empresas. Atribui-

se essa postura ao fato de o trabalho entre as diversas empresas ser, em muitos 

casos, praticamente padronizado. Ressalte-se aqui a necessidade de estratégia 

que envolva diferenciação de produtos e proporcione ganhos de competitividade. 

 

 

5.3.2.8 Empresa de auditoria demonstra preocupação em satisfazer o 
cliente 

 

Descrição Freqüência 
Muito fraca 1 
Fraca 2 
Muito Forte 11 
Extremamente forte 12 
Total 26 

Tabela 39 - Grau de Concordância: Empresa de auditoria demonstra preocupação em satisfazer o 
cliente 

Fonte: Compilado pelo SPSS 

 
 
A tabela 39 revela que o cliente percebe, na empresa de auditoria, o 

empenho dos funcionários, sob a égide da ética e do profissionalismo, em 

satisfazê-lo. Tal percepção, embora não caracterize a estratégia centrada no 

cliente, estabelece elo importante para manutenção de relacionamentos saudáveis 

e duradouros. 

 

Com o objetivo semelhante ao da análise das correlações desenvolvida 

junto às de empresas de auditoria, promoveu-se a identificação das sinergias 

entre as variáveis que delineiam a percepção das empresas-cliente, frente às 
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estratégias mercadológicas, implementadas pelas primeiras. Nesta seção também 

se buscou verificar quais seriam significantes ao nível de 0,01 e 0,05, 

desprezando coeficientes que indiquem correlação abaixo de 0,50. As principais 

considerações serão postas a seguir. 

 

De forma geral, não foram encontradas muitas correlações relevantes 

entre as variáveis e ausência de correlações que justificassem destaque na 

análise. As principais correlações envolveram as variáveis denominadas por 

aplicação sistemática de instrumentos formais de avaliação, e reclamações são 

ouvidas e soluções são encaminhadas (coeficiente 0,571 e nível de significância 

0,01); empresa demonstra preocupação em satisfazer o cliente e agregação de 

valor com serviços de auditoria (coeficiente 0,549 e nível de significância 0,01); 

empresa demonstra preocupação em satisfazer o cliente e reclamações são 

ouvidas e soluções são encaminhadas (coeficiente 0,658 e nível de significância 

0,01); e agregação de valor com serviços de auditoria e trabalhos adicionais 

melhoram qualidade do serviço (coeficiente 0,646 e nível de significância 0,01). 
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CONCLUSÕES 
 
 
 
O novo paradigma que emerge, no contexto da auditoria, pelos resultados 

da pesquisa regionalizada levada a cabo neste trabalho acadêmico, indica a 

necessidade de incorporar, ao rol de atributos convencionais, tais como o domínio 

do conhecimento sobre os princípios fundamentais de contabilidade e sobre 

normas de auditoria, por exemplo, que lhe são peculiares, as competências 

pessoais, a tecnologia e a compreensão estratégica do negócio. Às expectativas 

predefinidas para o trabalho do auditor, deve ser somado o diferencial nos 

serviços, captado a partir de profundo conhecimento das necessidades dos 

clientes. 

 

Os esforços de conquista e manutenção de clientes notadamente deverão 

ser balizados pela ética e qualidade técnica do profissional. Não se trata de teoria 

vazia, de incentivo à cordialidade nas relações, mas sim da identificação de o que 

efetivamente gera valor para os usuários. A resposta certamente virá também na 

forma de valor, entendendo-se, como tal, margens elevadas, credibilidade e, por 

fim, sustentabilidade. O desafio que emerge desta atuação é o de manter a 

independência e atender às expectativas do contratante dos serviços de auditoria. 

 

No que diz respeito ao atendimento de expectativas, a análise estatística 

de correlações entre as variáveis da pesquisa demonstrou a importância de 

iniciativas simples, tais como dar um telefonema para o cliente, ouvir atentamente 

a reclamação e buscar solucionar, de pronto, o problema; oferecer serviço de que 

o mesmo necessita, mas desconhece a existência, dentre outras formas. O 

interesse, em manter o relacionamento de longo prazo, foi a pronta resposta dada 

a essas ações, pelas empresas-cliente, participantes da pesquisa. 

  

Considerando o papel social e a responsabilidade pública da auditoria, é 

possível afirmar que, na concepção estratégica desta atividade, a cadeia de valor 
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é bem mais extensa e a formação de elos é ilimitada. Adicionalmente, percebe-se 

que a perspectiva de gerar valor envolve diversos segmentos e culturas e pode 

inclusive ultrapassar fronteiras.  

 

Neste contexto, a análise dos resultados permite formular as conclusões 

postas, a seguir, acerca da manutenção da independência do auditor em face das 

estratégias mercadológicas de satisfação do cliente. Sem constituir a ruptura dos 

pilares que sustentam a atividade, pretende-se orientar o posicionamento da 

auditoria frente a essas questões e ressaltar a importância a que os profissionais 

liderem as iniciativas no sentido de implementar as ações que satisfaçam os 

clientes. 

 

Em linhas gerais, a escala hierárquica utilizada na pesquisa demonstra 

que os entrevistados atribuem forte importância à implementação de estratégias 

voltadas para o �foco no cliente�. As preocupações constantes nas respostas das 

empresas-cliente relativas aos aspectos voltados para independência e 

regulamentação da atividade apresentaram um nível fraco dentro da escala em 

comento. 

 

As empresas-cliente, na média, demonstraram índices fortes de 

satisfação, e sensibilidade aguçada para os aspectos de agregação de valor e 

relacionamento.  Embora tenham apresentado motivação para manutenção de 

relacionamentos, confirmaram a tendência de constante migração de valor 

existente no segmento, conclusão esta influenciada pelo perfil das empresas 

pesquisadas, notadamente no aspecto do tempo de relacionamento. 

 

Inicialmente, foi observado que existem diversos níveis de compreensão 

do que seria a estratégia centrada no cliente e da importância de algumas ações 

que reforçariam a aproximação para melhor conhecê-lo. Algumas parecem ver, 

com estranheza, determinadas práticas de orientação relacional.  A falta de 

treinamentos, neste sentido, é o principal agente do desconhecimento. Auditores 
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são treinados para examinar Demonstrações Contábeis, conferir cálculos de 

apuração do imposto de renda, preparar relatórios, mas nunca para desenvolver 

empatia, ou seja, fazer auditoria na visão do cliente. 

 

Como todas as empresas pesquisadas oferecem serviços de auditoria das 

Demonstrações Contábeis cujo produto final, qual seja, o Parecer dos Auditores 

sobre Demonstrações Contábeis, tem feições relativamente padronizadas, correm 

o risco de não estarem habituadas a lidar com a expectativa dos clientes. De certa 

forma esses fatores deixam-nas despreparadas para a busca de relacionamentos 

mais profundos. Os indicadores coletados que apontam atenção maior ao cliente 

não se revestem de caráter estratégico tendo em vista que, embora ocorram com 

determinada freqüência, não são ações articuladas.  

  

Observou-se que não há evidências de um estudo analítico de demanda 

de forma a explorar melhor a prestação de serviços adicionais, sem ferir a 

regulamentação, a fim de estabelecer a diferenciação de produtos necessária para 

conquistar nichos de mercado e fidelizar clientes. A responsabilidade pela 

manutenção de relacionamentos deve ser a política coletiva e permanente, e tão 

pouco tarefa de apenas alguns dentro da equipe.  

 

Forte indicio de que os clientes se ressentem da ausência de atendimento 

personalizado e atencioso é o da manifestação de quase indiferença frente à 

rotatividade obrigatória dos auditores. Ressalte-se que estes mesmos clientes 

haviam se declarado satisfeitos e dispostos a manter relacionamentos duradouros. 

Depreende-se daí que efetivamente não foram fidelizados, mas simplesmente 

mantidos. Trata-se praticamente de relação de tolerância destes para com os 

auditores, suportável até que estes últimos frustrem as expectativas do cliente de 

maneira significativa  . 

 

A aplicação de instrumentos formais de avaliação dos níveis de satisfação 

do cliente precisa ser sistematizada. A ausência dos mesmos sinaliza a perda de 
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oportunidades de construir relacionamento sólido e proveitoso para ambas as 

partes.  Independente do nível de satisfação demonstrado pelos clientes, e de 

maneira informal no cotidiano da empresa, a não utilização de tais instrumentos é 

a confissão de inflexibilidade, pois deixa de identificar e de incorporar, em tempo 

real, as melhorias requeridas pelos clientes. 

 

A análise da dependência existente entre as respostas obtidas dos 

clientes e o tempo médio de relacionamento permitiram delinear perfil abrangente 

e bastante interessante no que concerne à percepção de valor dos mesmos. De 

forma geral, há a preocupação inicial da empresa de auditoria em estabelecer uma 

política relacional positiva com o cliente cujo nível de intensidade tende a cair, 

após o primeiro ano e se manter relativamente estável a seguir. Quando o 

relacionamento atinge a marca dos cinco anos, percebe-se a retomada dessas 

preocupações, provavelmente porque o cliente apresenta sinais de 

descontentamento.  

 

Ressalte-se que a trajetória traçada é para os aspectos de satisfação 

manifestados pelo cliente. No que tange à melhoria da qualidade dos serviços, na 

percepção dos mesmos, a tendência é decrescente. Curiosamente os aspectos 

que refletem a confiabilidade, no trabalho, revelam que, no primeiro ano a 

confiança é baixa, cresce a partir daí e tende a cair no final do terceiro ano, caindo 

ainda mais após os cinco anos de relacionamento. 

 

Tal observação revela a inter-relação do nível de satisfação e a confiança 

atribuída ao trabalho e ainda mais: para o cliente, a manutenção do patamar de 

qualidade está intimamente ligada ao fato de ser ouvido. Esta queda de confiança 

e satisfação só será percebida pela empresa de auditoria se houver 

acompanhamento sistemático. Caso não haja, o cliente irá impor de forma tácita a 

punição  devida: a migração para o concorrente.  
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De forma geral, a percepção é de que a Auditoria das Demonstrações 

Contábeis encontra, no aparato legal, o sustentáculo e o teto para sua atuação. 

Sendo assim, para firmar a base, será necessário suprir algumas lacunas 

existentes e para extrapolar o teto, será preciso romper algumas amarras. A 

regulamentação deve estabelecer o mínimo aceitável e permitir que o mercado 

defina os limites superiores. O parâmetro deve ser a competitividade que é 

definida pelas habilidades de cada empresa no uso de competências. Os usuários 

certamente reconhecem a mediocridade maquiada pela regulamentação e tem 

condição de identificar os melhores e mais éticos profissionais.  

 

O grande desafio está em reafirmar junto aos investidores, de forma clara 

e inequívoca, a independência e, conseqüentemente, a credibilidade do trabalho 

do auditor. No que diz respeito a clientes, a questão parece bem resolvida, 

inclusive com o entendimento de que a prestação de serviços outros, de forma 

concomitante à auditoria, melhora sensivelmente a qualidade das informações. 

Evidenciou-se que a integridade do grupo de profissionais não poderia ser 

questionada pela leviandade do pré-julgamento, por conclusões precipitadas; em 

suma, a perda de independência se configura quando é comprovado, de fato, o 

conflito de interesses do auditor.  

 

Enquanto a revolução não acontece, ferramentas como o Relatório de 

Sugestões, podem ser utilizadas amplamente, como forma de agregar mais e mais 

valor. O item 5.2.3.7 revela que o auditado já o vê desta forma.  Será preciso 

utilizá-lo de forma prospectiva com orientação voltada para o futuro, tendo por 

base a experiência passada e a contemporização dos problemas. A estratégia 

levada a efeito pelo cliente, e não apenas o operacional, deve ser contemplada no 

escopo do trabalho de auditoria. 

 

Os itens 5.2.2.8 e 5.2.3.9 levam a crer que os clientes não são sensíveis 

ao preço e sim à qualidade. As empresas de auditoria demonstraram nos sites 

pesquisados, maneiras diferentes de oferecer serviços como forma de conquistar 
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potenciais clientes.  Acredita-se que na medida em que o trabalho é 

comprovadamente agregador e também preservador de valor, as possibilidades 

de ganho são amplas, haja vista que os clientes não questionarão honorários e o 

mercado será receptivo. A expansão da atividade está atrelada à qualificação da 

equipe, à integração com outros profissionais, ao uso do marketing, à 

reciprocidade ao cliente, ao uso intensivo de tecnologia e à quantificação dos 

benefícios gerados.  

 

A pertinência da discussão sobre auto-regulação da atividade de auditoria 

é algo patente. A pesquisa revelou que o nível de confiança dos usuários permite 

tal presunção. A regulamentação governamental coloca a auditoria a serviço de 

determinado segmento, ou seja, investidores, o qual nem sempre é convidado a 

opinar. É louvável a preocupação com a transparência e a credibilidade que a 

mesma traduz. Houve em determinado momento, clamor generalizado de 

reivindicação desses atributos, mas há um inquestionável tolhimento ao 

desenvolvimento da atividade. 

 

A potencialidade da auditoria enseja liberdade para estabelecer escopo 

abrangente que contemple as necessidades de informação dos diversos 

stakeholders. A ética e o mercado deverão balizar todas as ações, definindo a 

qualidade técnica e a independência a serem atribuídas aos trabalhos.   

 

Notadamente o processo de construção e implantação da auto-regulação 

encerra inúmeras dificuldades e a primeira seria a barreira cultural, seguida de 

perto pela identificação de lideranças que possam congregar visão de futuro e  

amplo apoio. As academias desempenhariam papel preponderante como agentes 

de mudança cultural e no aperfeiçoamento da metodologia. O reconhecimento do 

público e das autoridades dependeria de quão transparente e bem articulado fosse 

este processo.  
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Constatada a necessidade de aperfeiçoamento da forma de inserção no 

mundo competitivo, e preparados para usar recursos equiparados aos dos 

concorrentes, sugere-se que: 

 

• os profissionais de auditoria promovam a revisão dos conceitos de 

independência e de foco no cliente, socializando as discussões com toda a 

classe e com usuários dos serviços; 

•  cada empresa de auditoria  avalie estrategicamente trabalhos que vem 

desenvolvendo e posturas assumidas, quanto ao �foco no cliente�;  

• as universidades reforcem recursos humanos e materiais voltados ao 

ensino de auditoria e sejam aliadas mais ativas de auditores e usuários na 

pesquisa de novas formas de trabalho a serem desenvolvidas pelos 

auditores; 

• as corporações  formem parcerias com profissionais e universidades  para  

construção integrada de  novo conceito; 

• as entidades de classe criem mecanismos para que, de forma livre, os 

usuários possam avaliar  a independência e a transparência do processo de 

auditoria; 

• profissionais da área de marketing desenvolvam estudos, técnicas e 

práticas voltados para profissionais como os auditores que trabalham sob a 

égide  da regulação governamental e com um produto tão �virtual� como a 

confiabilidade; 

• profissionais, academia, entidades de classe e corporações discutam e 

elaborem propostas ligadas a questões tais como, poder informacional de 

pareceres de auditoria, excelência na prestação de serviços, suporte para 

enfrentar litígios,  rotatividade obrigatória de auditores; nichos de mercado; 

e projeto de auto-regulação. 

 

Parte dos questionamentos que se configuravam no início deste estudo 

foi respondida, quando aqui foi reafirmada a importância da independência como 

fator crítico no aspecto mercadológico. A estratégia competitiva não se apresentou 
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como opção e sim como necessidade muito próxima dos auditores. Logo as 

dificuldades, quaisquer que sejam, para incorporar a nova concepção, deverão ser 

discutidas, analisadas e superadas.  Trabalhar sob a ótica do cliente parece ser 

uma dimensão nova para esses profissionais, acostumados a raciocinar como 

elementos externos ao processo. Aparentemente será preciso esforço maior para 

entender que, a partir deste momento, passam a integrar o negócio do cliente na 

consecução dos objetivos mais amplos da empresa.   

 

Naturalmente será necessário criar condições para efetiva implementação 

de critérios mínimos de controle de qualidade, no simples intuito de trazer alguma 

padronização além de construir instrumentos fortes de auto-regulamentação. Uma 

eventual mudança no Parecer dos Auditores, ampliando a profundidade e o leque 

de informações previstas para o mesmo; a definição de uma metodologia segura 

de aplicação do peer review, de forma a evitar o corporativismo, expectativa que 

se espera ver alcançada com a Resolução CFC 910/2001; a criação de relatórios 

especiais que induzam os auditores a prestar informações de natureza adicional 

àquelas contidas no Parecer e que possibilitem ao usuário conferir e cruzar 

informações, seriam provavelmente algumas dessas medidas. 

 

Dada a impossibilidade de esgotamento do tema, pois muitas outras 

perguntas e desdobramentos poderiam ser feitos, e dentro das limitações da 

pesquisa realizada, entende-se que pesquisas futuras possam aprofundar o tema 

e até mesmo que esta possa ser estendida a outras localidades do país, evitando 

assim generalizações incompatíveis com a postura científica e limitadas à visão 

regional. 

  

Reafirme-se que o referencial que não pode ser perdido é o de que na 

perspectiva da auditoria, conforme mencionado anteriormente, a visão de cliente 

não é excludente. Como clientes, se entendem também os demais usuários e 

canais que na administração de elos da auditoria também compartilham valor.  A 
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mudança de estratégia, respaldada na reciprocidade ao cliente, não pode cometer 

o mesmo erro da anterior e se concentrar num único usuário ou segmento. 
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