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RESUMO
Almeida, C. (2020). O Procedimento Analítico pelo Discurso do Auditor Externo.
(Dissertação de Mestrado). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo, São Paulo.
Este trabalho objetiva compreender a percepção dos auditores externos sobre a utilização do
procedimento analítico, sob perspectiva interpretativa de análise do discurso. A auditoria
externa exerce papel fundamental para o funcionamento dos mercados financeiros e de
capitais ao proporcionar um ambiente mais confiável por assegurar a fidedignidade das
demonstrações contábeis divulgadas pelas entidades. Decursivo disto, e ainda que o exercício
do julgamento profissional seja essencial, a prática da atividade é uma das mais reguladas,
dados os diversos diplomas legais com instruções, orientações e deveres que homogeneízam
as práticas na condução dos trabalhos. Abordamos, nesta pesquisa, o procedimento analítico
praticado nas etapas de planejamento e de conclusão do trabalho de auditoria externa devido a
sua imposição normativa. As 14 entrevistas de aproximadamente 9 horas gravadas conduzidas
com auditores das firmas Big4 nos proporcionou verificar a (des)utilidade do procedimento
em foco e a maneira como estes profissionais recebem capacitação técnica para executá-lo. A
análise de discurso de Michel Pêcheux foi aplicada para análise dos dados. Os resultados
demonstraram que, no imaginário dos auditores externos, o uso do procedimento favorece a
eficiência e eficácia do trabalho, como apontado na literatura. No entanto, na prática habitual,
os benefícios proporcionados não são usufruídos devido às falhas em seu processo de
preparação e revisão, sendo desempenhado, em muitos casos, apenas para cumprimento de
formalidades. Para a Nova Sociologia Institucional, a busca por legitimidade justifica este
fenômeno. A presente dissertação propõe reflexões acerca da disposição do trabalho de
auditoria, da real necessidade de imposição de procedimentos de auditoria por instituições
reguladoras e exposição do tema nos cursos de Ciências Contábeis. Ademais, a originalidade
deste trabalho se apoia no uso da análise de discurso como metodologia, posto que métodos
quantitativos foram utilizados na maior parte das pesquisas precedentes.
Palavras-chave: Auditoria Externa. Procedimento Analítico. Análise de Discurso. Nova
Sociologia Institucional.

ABSTRACT
Almeida, C. (2020). Analytical Procedure by External Auditor’s Discourse. (Dissertação de
Mestrado). Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São
Paulo, São Paulo.
This study aims to understand the perception of external auditors about the use of the
analytical procedure holding to interpretative perspective of discourse analysis. External
auditing plays a fundamental role in the functioning of the financial and capital markets by
providing a more robust environment that ensures the reliability of the financial statements
disclosed by the entities. Consequently, although the exercise of professional judgment is
essential, the practice of the activity is one of the most regulated, given the several rules with
instructions, guidelines, and duties that harmonize the practices of audit work. In this
research, we have approached the analytical procedure applied in the planning and completion
phases of the external auditing due to its normative imposition. The 14 interviews of
approximately 9 hours recorded with auditors of Big4 firms have enabled us to verify the
usage or not of the related procedure and how these professionals have been receiving
technical training to perform it. Discourse analysis development by Michel Pêcheux was
applied for data analysis. The results showed that in their imagination, the use of the
analytical procedure enhances the efficiency and effectiveness of the audit work, consistent
with the literature. However, in the usual practice, due to weakness in the preparation and
review process, professionals do not find pleasure in its benefits. The analytical procedure is
executed in many cases, only to meet formalities. Thus, according to the New Institutional
Sociology, the search for legitimacy justifies this phenomenon. This study advances
reflections upon the disposition of the audit work, the real need for the imposition of audit
procedures by regulatory bodies, and exposure of the theme in Accounting graduation
courses. Overall, taking into account that quantitative studies are the most common ones in
the previous studies, the originality of this research expands on the current literature with the
use of discourse analysis, an interpretative perspective as a methodology.
Keywords: External Audit. Analytical Procedure. Discourse Analysis. New Institutional
Sociology.
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1 INTRODUÇÃO
O ambiente organizacional no qual as firmas de auditoria estão inseridas é sujeitado pelas
instituições por meio de regulações, exigência de certificações específicas e imposição do
aperfeiçoamento técnico contínuo dos profissionais. Nesta conjuntura, as organizações, neste
estudo, as firmas de auditoria, são forçadas a revisitarem seus planos de trabalho e estratégias,
frequentemente, para adaptá-los à “nova” realidade, caso contrário, sua legitimidade pode ser
comprometida.
A forte regulação deste setor decorre da necessidade de confiança nas demonstrações
contábeis, que aumenta a cada surgimento de escândalo envolvendo a contabilidade. Casos
nacionais como da Aracruz Celulose, do Banco PanAmericano, do Carrefour, da Gol, da Rede
Dia e até mesmo da Petrobras alimentam preocupações sobre a condução dos trabalhos de
auditoria externa no mercado local.
Para Niyama et al., (2011), a importância atribuída à atuação dos auditores independentes é
proporcional à preocupação com a realização de trabalhos de auditoria de pouca qualidade
que venham a atestar como adequadas as demonstrações contábeis materialmente distorcidas,
tornando as informações enganosas para os usuários. Para os autores, este temor acarreta
maior regulação pelos organismos reguladores. Poderiam as regulações aumentar a qualidade
da auditoria ao inibirem que erros do tipo II sejam cometidos pelos auditores externos?
Sem intenção de resposta a questão, DeFond e Zhang (2014) apresentam que os resultados
dos estudos que examinaram os efeitos da Lei Sabanes-Oxley1 na qualidade do trabalho de
auditoria são ambíguos, dado que, enquanto alguns concluem que a intervenção regulatória
pode, de forma limitada, melhorar a qualidade da auditoria, outros apontam que pode
prejudicá-la.
Os resultados do estudo podem ser interpretados como desarmonias entre o mundo real e o
mundo normativo. À vista disto, as intervenções regulatórias podem resultar em mudanças
secundárias ao objetivo final de um trabalho de auditoria, em caso de execução de

1

Lei norte-americana de 2002 aplicável às empresas com ações negociadas na Securities and Exchange
Comission (SEC) que exige processos para aumentar os controles, a segurança e a transparência na condução dos
negócios, na administração financeira, nas escriturações contábeis e na gestão e divulgação das informações.
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procedimentos apenas para cumprimento de determinada exigência. Todavia, sob outra
perspectiva, atender aos requerimentos normativos impulsiona o alcance da legitimidade pelas
organizações, assistindo-as a sinonimizar suas marcas com credibilidade.
Durante a execução do trabalho, o auditor independente exerce julgamento profissional acerca
dos riscos de auditoria e se as evidências de auditoria obtidas são suficientes e adequadas para
suportar a sua opinião, dentre outras diversas decisões.2 Contudo, os auditores são submetidos
a execução de alguns procedimentos impostos pelas instituições.
Meyer e Rowan (1977) relatam que as organizações são direcionadas a incorporarem práticas
e procedimentos definidos por conceitos racionalizados e aceitos nos trabalhos e
internalizados na sociedade. Para eles, as organizações, ao fazerem, aumentam sua
legitimidade e suas perspectivas de sobrevivência, independente da eficácia imediata derivada
das práticas e dos procedimentos adotados.
Diante disto, a reflexão proposta é se os procedimentos impostos pelas instituições são, de
fato, necessários para os auditores expressarem uma opinião acurada sobre as demonstrações
contábeis ou são executados meramente para atender uma imposição e não afetar a
legitimidade das firmas de auditoria. Essa inquietação nos motivou a pesquisar o impacto da
aplicação do procedimento analítico para fins de planejamento e de conclusão nos trabalhos
de auditoria, dado que, além de serem requeridos por normas, se conectam com diversas
outras atividades no processo de auditoria. Este trabalho não abordou sobre os procedimentos
analíticos para fins de testes substantivos.
1.1 Problema de Pesquisa
No contexto brasileiro, a aplicação do procedimento analítico nas duas etapas extremas do
trabalho de auditoria passou a ser exigida a partir de 1º de janeiro de 2010, advinda do
processo de convergência das normas brasileiras de auditoria às Normas Internacionais de
Auditoria (International Standards on Auditing - ISA). As Normas de Auditoria Independente
das Demonstrações Contábeis (NBC-T-11), vigentes até aquele momento, foram substituídas
pelas Normas de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica (NBC-TA).
2

NBC-TA 200 (R1).
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Dado que após uma década da transição, nenhuma alteração significativa relacionada com o
modus operandi dos trabalhos de auditoria ocorreu, buscou-se compreender sobre a atual
operacionalização e utilização de um procedimento de auditoria introduzido e requerido nas
NBC-TA, o procedimento analítico na etapa de planejamento e de conclusão. Para mais,
procurou-se entender se o atendimento normativo é alcançado e se auxilia para o julgamento
profissional do auditor, sendo este construído nos treinamentos, nos conhecimentos e nas
experiências adquiridas ao longo da carreira. Destarte, o presente estudo tem a seguinte
questão de pesquisa:
Qual a percepção dos auditores externos sobre a utilização do procedimento analítico, nas
etapas de planejamento e de conclusão de um trabalho de auditoria das demonstrações
contábeis, em uma perspectiva de análise do discurso?
1.2 Objetivo Geral
Para responder ao problema de pesquisa, o estudo tem por objetivo geral analisar a percepção
dos auditores externos sobre a utilização do procedimento analítico, nas etapas de
planejamento e de conclusão de um trabalho de auditoria das demonstrações contábeis, em
uma perspectiva de análise do discurso.
1.3 Objetivos Específicos
Para atingir o objetivo geral, tem-se como objetivos específicos:
i. Verificar se o procedimento analítico é utilizado na etapa de planejamento e conclusão;
ii. Entender como são oferecidos os treinamentos aos profissionais sobre o tema.
1.4 Justificativa e Contribuições
No âmbito acadêmico, esta pesquisa apresenta-se como uma contribuição para a área, pois
poucos estudos abordam o procedimento analítico para fins de identificação e avaliação de
riscos (etapa de planejamento) e avaliação geral do trabalho e das demonstrações contábeis
(etapa de conclusão) no contexto dos trabalhos de auditoria realizados no Brasil.
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Pontes et al. (2017) realizaram um levantamento no Banco de Teses e Dissertações da CAPES
para verificar como as dissertações e as teses produzidas, no Brasil, entre 2007 a 2016, nos
cursos de pós-graduação stricto sensu da área de contabilidade, se caracterizam. Do total,
13,29% tiveram auditoria e perícia como área temática e 3,78% utilizaram a análise de
discurso como técnica de análise de dados. Porte, Saur-Amaral e Pinho (2018) relataram que
5% dos artigos publicados na Web of Science, no período de 2002-2014, tiveram
procedimentos de auditoria como temática.
Realizamos uma busca de artigos publicados, entre 2015-2019, no banco de dados da Science
Direct, utilizando ((“analytical procedure” OR “analytical review”) AND “audit”) como
string de busca. Em seguida, as publicações em journals que desviassem da temática
contabilidade e auditoria foram desconsiderados, o que resultou em 125 artigos. Nenhum dos
artigos abordou o procedimento analítico para fins de planejamento e conclusão no trabalho
de auditoria externa de maneira exclusiva.
Foi feita a busca similar no banco de dados da Web of Science, o que resultou em 4 artigos.
Destes, 2 versaram sobre o procedimento analítico, porém com abordagens distintas a deste
estudo. Dada a importância do procedimento nas auditorias baseadas em riscos (Glover,
Prawitt e Drake, 2015), almejamos contribuir para o preenchimento dessa lacuna.
Estudos similares já foram conduzidos em diversos países, sendo eles: África do Sul
(Kritzinger e Barac, 2017), Austrália (Smith, Psaros e Holmes, 1999), Canadá (Lin e Fraser,
2003), Estados Unidos (Trompeter e Wright, 2010), Egito (Samaha e Hegazy, 2010), Hong
Kong (Cho e Lew, 2000), Iêmen (Abidin e Baabbad, 2015), Iraqui (Matrood, Abd-alrazaq e
Khilkhal, 2019), Reino Unido (Mulligan e Inkster, 1999), Singapura (Mahathevan, 1997) e
Portugal (Pinho, 2014).
No âmbito literário, a contribuição deste estudo reside em entender as percepções dos
auditores externos sobre procedimentos analíticos em uma perspectiva interpretativa de
análise do discurso. Sua realização justifica-se ainda pela sua originalidade ao adotar a análise
de discurso como metodologia. Análises quantitativas foram utilizadas na maior parte das
pesquisas, anteriormente, realizadas.
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No âmbito regulatório, este trabalho discute a respeito de um dos procedimentos requeridos
pelas normas de auditoria. Os resultados deste estudo, acerca da aplicação do procedimento
analítico nos atuais trabalhos de auditoria, podem ser a base de reflexões para melhorias no
conteúdo das normas vigentes.
1.5 Estrutura do Trabalho
O trabalho foi estruturado da seguinte maneira: o próximo capítulo expõe o referencial teórico
utilizado como arcabouço para a descrição e compreensão do conteúdo do estudo. No capítulo
3 são descritos os aspectos metodológicos utilizados para obtenção e análise dos dados. O
capítulo 4 evidencia os resultados dos dados analisados, enquanto as discussões são tratadas
no capítulo 5. Por fim, o capítulo 6 apresenta os aspectos conclusivos da pesquisa e suas
limitações.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo se estrutura da seguinte forma. A seção 2.1 aborda a teoria institucional e sua
vertente sociológica, a nova sociologia institucional. A seção 2.2 discorre sobre a função da
auditoria externa e sua operacionalização. A seção 2.3 apresenta o procedimento analítico e,
finalmente, a seção 2.4 os trabalhos similares realizados em outros países.
2.1 Teoria Institucional
A teoria institucional está inserida no agrupamento teórico organizacional, explorando como
as estruturas e as ações organizacionais são orientadas pelas forças institucionais que as
cercam (Jalaludin, Sulaiman e Ahmad, 2011) embasando-se na premissa que as organizações
influenciam e são influenciadas pelo contexto onde operam (Luz et al., 2018).
O ponto central sobre o qual repousa a teoria institucional é a ideia de hábitos de um grupo de
pessoas, posto que a instituição é estruturada a partir de rotinas e as rotinas dependem de
hábitos (Guerreiro, Frezatti e Casado, 2006).
Segundo Zucker (1987), as pressões normativas, tanto internas quanto externas, influenciam
as organizações a adotarem o que é imposto pelos reguladores, abrangendo de procedimentos
operacionais padrões até exigências de certificações profissionais, tendo como efeito amiúde,
o desvio da atenção no desempenho das tarefas. As imposições pelas instituições são
aplicadas por meio de leis, regulações, normas, hábitos e costumes (Jajaludin, Sulaiman e
Ahmad, 2011).
À luz da teoria institucional, o comportamento individual é modelado por padrões criados e
compartilhados nas interações com outros indivíduos e incorporados na forma de normas e
regras objetivas solidificadas na sociedade como concepções legitimadas sobre a maneira
mais eficaz de funcionamento das organizações (Fonseca e Machado-da-Silva, 2002).
Guerreiro, Frezatti e Casado (2006) declaram que as organizações são estruturadas a partir de
rotinas dependentes de hábitos. A rotina incorpora as características de um grupo de
indivíduos, representando seus padrões de pensamentos e ações, ao passo que o hábito
abrange as características pessoais de um indivíduo (Burns e Scapens, 2000). A

23

habitualização é ação que, em um outro momento, pode ser performada do mesmo modo e
mesmo afinco econômico, além de possibilitar a tomada de decisão sem esforços (Berger e
Luckmann, 1991, p. 71).
O hábito é a propensão a um determinado comportamento condicionado a uma dada situação
(Hodgson, 2006; Burns e Scapens, 2000) e ajuda a manipular e a rotinizar a complexidade da
vida cotidiana (Carvalho e Vieira, 2003a, p. 22). Normalmente, as rotinas são adotadas pelos
grupos de maneira acachapante (Guerreiro, Frezatti e Casado, 2006), porém podem converterse em problemas ao tornarem-se barreiras no processo estratégico da organização (Browman,
1994).
Para Carvalho e Vieira (2003b), a teoria institucional é uma abordagem útil para análise das
organizações e explicam que o principal questionamento teórico é descobrir e analisar quais
são os valores que os principais atores sociais compartilham no campo, de que recursos de
poder dispõem e como os utilizam para a consecução de seus objetivos.
O enfoque institucional desenvolveu-se em três orientações distintas: uma política, outra
econômica e uma terceira sociológica, sendo tratadas neste estudo como a Velha Economia
Institucional (Old Institutional Economics - OIE), a Nova Economia Institucional (New
Institutional Economics - NIE) e a Nova Sociologia Institucional (New Institutional Sociology
- NIS), respectivamente, tendo como nascente o posicionamento de que as instituições
importam (Nee, 2005).
Tanto o velho quanto o novo institucionalismo reagiram contra os modelos de organização
baseados em concepções racionalistas e destacaram as relações entre a organização e seu
ambiente e valorizaram o papel da cultura na formação das organizações, porém divergem-se
no foco político e na luta de interesses dentro e entre as organizações que vêm ganhando
espaço na análise (Carvalho e Vieira, 2003a, p. 25).
Para Scapens (2006), a OIE concentra-se nas instituições que modelam as ações e
pensamentos do indivíduo, as quais são maneiras de pensar ou de agir que de alguma forma
tenha prevalência ou permanência e estão incorporadas nos hábitos dos grupos ou costumes
das pessoas. Por sua vez, para Carvalho e Vieira (2003b, p. 24), a abordagem de orientação
política interessa-se em questões como a autonomia relativa das instituições políticas em
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relação à sociedade, a complexidade dos sistemas políticos existentes e o papel central
exercido pela representação e o simbolismo no universo político.
A NIE faz uso do raciocínio econômico para explicar as ações das pessoas e a
institucionalização de práticas organizacionais em ambientes diferentes, preocupando-se com
as estruturas utilizadas para governar as transações econômicas (Scapens, 2006). Nesta
vertente econômica dá-se importância aos direitos de propriedade, das rendas e dos custos de
transação para o desenvolvimento e funcionamento das organizações, tendo a preponderância
da tese de Oliver Williamson, a qual considera que os aspectos organizacionais de uma
empresa podem ser compreendidos como um esforço para reduzir os custos de transação (Hall
e Taylor, 2003). As instituições passam a ser importantes mecanismos para minimizar
incertezas e reduzir o impacto causado pela racionalidade limitada e o oportunismo das
pessoas.
Por sua vez, a NIS focaliza as instituições no ambiente organizacional que modelam as
estruturas e os sistemas organizacionais (Scapens, 2006), buscando entender a razão pelas
quais as organizações em situações similares tornam-se semelhantes (Scapens, 2006; Meyer e
Rowan, 1977). A busca das organizações por legitimidade e o isomorfismo institucional são
os cernes desta vertente.
Para atender ao objetivo deste estudo, a perspectiva sociológica institucional foi utilizada por
proporcionar mecanismos que auxiliam entender o papel do procedimento analítico no
processo de auditoria.
2.2.1 Nova Sociologia Institucional
Os principais teóricos desta corrente são os sociólogos John W. Meyer, Paul DiMaggio e
Walter W. Powell, os quais redirecionaram o estudo das organizações ao analisarem como o
ambiente institucional e as crenças culturais formam o comportamento dos indivíduos (Nee,
2005). Para Perrow (1986), a principal contribuição da NIS à teoria organizacional é a ênfase
na influência do ambiente, ao posicionar a legitimidade e o isomorfismo como fatores vitais
para a sobrevivência das organizações (Carvalho e Vieira, 2003a, p. 25).

25

As organizações estão predestinadas a serem institucionalizadas (Zucker, 1987; DiMaggio e
Powell, 1983; Meyer e Rowan, 1977) por instituições representadas por fontes da própria
organização ou fontes externas (Zucker, 1987), abrangendo não só regras, procedimentos ou
normas formais, mas também os sistemas de símbolos, os esquemas cognitivos e os modelos
morais que fornecem padrões de significação que guiam a ação humana (Hall e Taylor, 1996).
A institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação recíproca de ações habitualizadas
por tipos de atores, ou seja, qualquer tipificação desse tipo é uma instituição, devendo ser
enfatizado a reciprocidade das tipificações institucionais, das ações e dos atores das
instituições (Berger e Luckmann, 1991, p. 72).
O ambiente institucional é caracterizado pela elaboração de normas e exigências que as
organizações devem aceitar para obter apoio e legitimidade (Scott e Meyer, 1983, p. 140 apud
Lammers e Garcia, 2017). Em outras palavras, é aquele que se exerce sobre as estruturas
organizacionais e o processo de trabalho ao determinar os procedimentos que devem ser
usados, as qualificações de seu staff e os tipos de habilidades que podem ser empregados
(Carvalho e Vieira, 2003a, p. 27).
A NIS aborda a legitimação da organização no ambiente que está posta, ligada à aceitação dos
procedimentos socialmente institucionalizados. As organizações ao estarem em conformidade
com as prescrições institucionalizadas são recompensadas com a conquista da legitimidade,
com acesso a recursos externos e com a redução de incertezas e aumento da transparência das
suas ações no ambiente que está inserida (DiMaggio e Powell, 1983; Meyer e Rowan, 1977).
Os elementos institucionais se dividem em três pilares: regulador, normativo e cognitivo. O
primeiro prioriza as normas, as leis e as sanções, o segundo indica a acreditação como
mecanismo de funcionamento da organização, enquanto o último considera os indivíduos e as
organizações como realidades socialmente construídas, com distintas capacidades e meios
para a ação, e objetivos que variam de acordo com seu contexto institucional (Carvalho e
Vieira, 2003a, p. 30).
Pfeffer e Salancik (2003, p. 194) conferem à legitimidade um status outorgado por atores
externos à organização, sendo notada principalmente em sua ausência, ou seja, a falta de
legitimidade torna-se mais perceptível do que sua presença. Para Nee (2005), a legitimidade é
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mister e independe se a organização almeja ou não lucros, dado que os interesses de
sobrevivência e de lucratividade nos mercados competitivos impulsionam a busca da
legitimidade pelas organizações destinadas a gerar lucros, enquanto as organizações sem fins
lucrativos objetivam o aumento da otimização do acesso a recursos escassos.
DiMaggio e Powell (1983) destacam que cada vez mais as mudanças são direcionadas pela
burocratização e não pela busca de eficiência ou eficácia e que as organizações tendem a
adotar as mesmas práticas e estruturas de outras que estão em contextos similares, em resposta
às pressões institucionais exercidas sobre elas (Luz et at., 2018). Sob a mesma perspectiva,
Hall e Taylor (1996) e Covaleski, Dirsmith e Michelman (1993) relatam que as organizações
adotam mais as práticas aceitas pela sociedade do que àquelas que poderiam gerar mais
eficiência e efetividade.
Na NIS, o isomorfismo age como mecanismo que institucionaliza as organizações (Carvalho e
Vieira, 2003a, p. 31). Esse fenômeno corresponde ao processo no qual as organizações são
obrigadas a aceitarem práticas similares àquelas adotadas pelas demais entidades do ambiente
organizacional (DiMaggio e Powell, 1983), originando o aumento da homogeneidade no
campo organizacional (Nee, 2005).
Fonseca (2003) afirma que o isomorfismo traz vantagens para as organizações, dado que a
similaridade facilita as transações interorganizacionais e favorece o seu funcionamento
interno pela incorporação de regras socialmente aceitas. Para a autora, em época de incerteza
ambiental, a competição entre as organizações volta-se para a busca tanto de recursos e
consumidores quanto de legitimidade institucional. Dessa forma, dois gêneros de isomorfismo
despontam: o competitivo, decorrente de pressões do mercado e de relações de troca entre os
integrantes de um espaço organizacional e orientado pela eficiência, e o institucional, que
inclui a luta por legitimidade (DiMaggio e Powell, 1983). O isomorfismo institucional
desmembra-se em coercitivo, mimético e normativo (DiMaggio e Powell, 1983).
O isomorfismo institucional coercitivo resulta das pressões formais e informais exercidas
sobre uma organização pelos stakeholders. Incluem-se como opressores as regulamentações
governamentais e as pressões sociais, culturais e políticas exercidas (DiMaggio e Powell,
1983). Em outras palavras, uma organização mais forte exerce pressões, formais e informais,
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sobre outra que lhe seja dependente (Lammers e Garcia, 2017; Carvalho e Vieira, 2003a, p.
32).
O isomorfismo mimético acontece quando uma organização se modela a organizações
conferidas com maior legitimidade ou sucesso no ambiente a que pertencem (DiMaggio e
Powell, 1983). Uma organização pode imitar estratégias e arranjos estruturais implantados
pelos concorrentes, a fim de atingir o sucesso por eles conquistado, além de procurar reduzir a
incerteza ocasionada por problemas tecnológicos e objetivos conflitantes (Fonseca, 2003).
A profissionalização dos atores da organização está arraigada no isomorfismo normativo,
dado a busca coletiva dos membros para definir as condições e os métodos de seu trabalho,
para controlar a produção de produtores e estabelecer uma base cognitiva e legitimação para
sua autonomia ocupacional (DiMaggio e Powell, 1983).
No esforço para garantir a sua sobrevivência, as organizações normalmente respondem a
pressões agindo em conformidade com as imposições das instituições (Zucker, 1987; Tolbert
e Zucker, 1983; DiMaggio e Powell, 1983; Meyer e Rowan, 1977).
Pela perspectiva da NIS, Fonseca (2003) e Fonseca e Machado-da-Silva (2002) consideram
que os princípios de eficiência e de competitividade de mercado são modelados dentro de uma
realidade socialmente construída. Para os autores, os empregados com direitos e
responsabilidades e os gestores com obrigação e capacidade de planejar, gerenciar, dirigir e
controlar configuram-se como atores desempenhando papéis socialmente construídos, dotados
de diferentes conhecimentos e habilidades para exercer atividades organizacionais.
Para a NIS, o indivíduo na posição de dirigente confronta escolhas, mas estabelece
alternativas, resultados, interesses e objetivos com base em critérios de referência definidos e
consolidados por estruturas e sistemas sociais como o Estado, a indústria, as associações
profissionais, entre outros (Fonseca e Machado-da-Silva, 2002). Nesse sentido, as instituições
exercem influências sobre o comportamento não somente ao especificarem o que se deve
fazer, mas também o que se pode imaginar em fazer em um dado contexto.
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2.2 Auditoria Independente
Silvoso (1972) define a auditoria como um processo sistemático objetivo de obter e avaliar as
evidências sobre as ações econômicas e os eventos, assegurando o grau de correspondência
entre tais evidências, os critérios estabelecidos e a comunicação dos resultados aos
interessados.
Imoniana (2019, p. 4) aponta como foco do trabalho de auditoria a asseguração das
demonstrações contábeis, a emissão do relatório do auditor e o auxílio à alta administração da
entidade auditada no processo de implementação de estratégias gerenciais, como a prevenção
de fraudes e erros relevantes.
Para Lopes e Martins (2005, p. 31), os auditores são mecanismos informacionais na tentativa
de fornecer atestados de fidedignidade das demonstrações contábeis da empresa para os
investidores que não têm o mesmo acesso à informação que os administradores. Em outras
palavras, a redução da assimetria informacional é uma proxy da auditoria externa.
Para Cunha e Beuren (2006), a atividade profissional de auditoria é associada às percepções
de credibilidade, lisura, responsabilidade e confiabilidade perante a sociedade refletida no seu
relatório do auditor. De acordo com Imoniana (2019, p. 18), a filosofia da profissão é
orientada pelos princípios de evidência, diligência devida, fidedignidade da apresentação,
independência e ética profissional. Os princípios fundamentais da ética profissional incluem
integridade,

objetividade,

competência

e

zelo

profissional,

confidencialidade

e

comportamento profissional (Ribeiro e Coelho, 2018, p. 230).
Ao serem examinadas por auditores externos, as demonstrações contábeis tornam-se um
importante recurso para adicionar credibilidade às informações divulgadas pelas empresas
(Ribeiro e Coelho, 2018, p. 17; Kajüter, Klassmann e Nienhaus, 2016; Johnstone, Gramling e
Rittenberg, 2013, p. 4). As sociedades anônimas de capital aberto devem ser,
obrigatoriamente, suas demonstrações contábeis submetidas a auditoria por auditores
independentes (§ 3º do art. 177 da Lei 6.404/1976). Ainda, a Lei 11.638/2017 em seu art. 3º
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determina que, as sociedades de grande porte 3 também devem ter as suas demonstrações
contábeis apreciadas.
Segundo Lennox (1999), a qualidade dos serviços de auditoria é imprescindível para apoiar a
plenitude da operação dos mercados de capitais. Para Martins, Diniz e Miranda (2016, p. 30),
a incerteza sobre as informações divulgadas pelas entidades por meio das demonstrações
contábeis aumentaria se não fossem acompanhadas do relatório do auditor.
No Brasil, podemos identificar pelo menos três órgãos reguladores de auditoria, o Banco
Central do Brasil (BACEN), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). Por meio da Superintendência de Normas e de Auditoria, a
CVM credencia e fiscaliza a atividade dos auditores externos e propõe normas e
procedimentos de auditoria a serem observados.
O trabalho dos auditores independentes consiste na aplicação de procedimentos de auditoria,
definidos como o conjunto de técnicas que possibilitam reunir evidências ou provas
suficientes e adequadas para fundamentar a opinião destes (Crepaldi, 2004, p. 176), a qual é
expressa no chamado Relatório do Auditor.
Por meio deste documento, o auditor informa as normas observadas na condução dos
trabalhos, as observações constatadas ao longo da sua execução e suas responsabilidades
(Ribeiro e Coelho, 2018, p. 336; Attie, 1992, p. 282). Os Principais Assuntos de Auditoria
(PAAs) passaram a compor o relatório do auditor cujo objeto de análise são as demonstrações
contábeis encerradas em ou após 31 de dezembro de 2016. Dessa forma, os assuntos que
requereram expressiva atenção dos auditores passaram a ser comunicados à sociedade.
De acordo com a NBC-TA 700 e NBC-TA 705, os relatórios de auditoria podem conter uma
opinião não modificada ou modificada. A última é ramificada em opinião com ressalva,
opinião adversa e abstenção de opinião, a depender da magnitude dos erros identificados e das
informações disponibilizadas pelas entidades auditadas.

3

Considera grande porte a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício
social anterior, total de ativos superior a R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhões.
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O ciclo de vida da auditoria das demonstrações contábeis desmembra-se em três etapas,
inicia-se com a etapa de planejamento, segue com a etapa de testes e finaliza na etapa de
conclusão. Como apresentado na Figura 1, a primeira etapa subdivide-se em duas, início dos
trabalhos e avaliação de riscos. As principais atividades de cada etapa são expostas nesta
mesma figura.
Figura 1 - Estrutura do Trabalho de Auditoria Externa

Fonte: KPMG (2017)

A etapa de planejamento envolve a definição da estratégia global e o desenvolvimento do
plano de auditoria. Na primeira define-se o escopo do trabalho, a alocação dos profissionais e
os prazos a serem cumpridos. No segundo, aloca-se as horas necessárias para cada atividade,
assim como, define-se a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria (Hirst e
Koonce, 1996). Em outras palavras, no plano de auditoria constam os direcionamentos que
nortearão os trabalhos (Ribeiro e Coelho, 2018, p. 139).
Para isto, obtém-se o entendimento da entidade a ser auditada, define-se a materialidade,
identifica-se e avalia-se os controles internos e os riscos de auditoria. O trabalho de auditoria
é orientado pela metodologia baseada em risco, a qual focaliza os esforços, primordialmente,
nos riscos mais significativos no negócio do cliente (Griffithes, 2005, p. 73), desconsiderando
os saldos contábeis com remota probabilidade de conter erros materiais (Messier-Jr., Glover e
Prawitt, 2008, p. 193).
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O risco de auditoria é aquele do auditor expressar uma opinião inadequada quando as
demonstrações contábeis estão materialmente incorretas 4 (Johnstone, Gramling e Rittenberg,
2013, p. 292), sendo a função do risco de distorção relevante e do risco de não detecção de
distorções pelo auditor (Pinho, 2014). Para que o auditor conclua suas análises e possa emitir
sua opinião, o risco de auditoria deve ser considerado baixo (Dusenbury, Reimers e Wheeler,
2000).
Risco de distorção relevante é aquele de que o objeto analisado contenha distorção relevante
antes da auditoria e é composto por dois componentes, o risco inerente e o risco de controle
(Ribeiro e Coelho, 2018, p. 133). O risco inerente é a suscetibilidade de um saldo contábil,
tipo de transação ou apresentação à uma distorção relevante antes de se considerar a eficiência
dos controles internos relacionados (Imoniana, 2019, p. 86; Dusenbury, Reimers e Wheeler,
2000). O risco de controle é o de os controles internos não serem efetivos, ou seja, deixam de
prevenir ou detectar erros materiais em tempo hábil (Imoniana, 2019, p. 86; Dusenbury,
Reimers e Wheeler, 2000).
O risco de não detecção é o risco de o auditor não detectar distorções materiais (Johnstone,
Gramling e Rittenberg, 2013, p. 272). Contudo, o risco pode ser controlado pelos auditores
através do escopo dos procedimentos de auditoria, sendo a efetividade destes e a habilidade
do profissional de aplicá-los os seus determinantes (Messier-Jr., Glover e Prawitt, 2008, p.
71).
Na segunda etapa, os auditores executam os procedimentos inclusos no plano de auditoria,
visando obter suficiente satisfação de auditoria (Telesca e Christians, 1996, p. 131), bem
como, reúnem elementos comprobatórios dos saldos auditados (Crepaldi, 2004, p. 175). Os
procedimentos de auditoria subdividem-se em teste de detalhes e procedimento substantivo
analítico (Johnstone, Gramling e Rittenberg, 2013, p. 182). Enquanto o primeiro consiste na
corroboração dos saldos contábeis por meio de documentações, o segundo busca correlacionar
os saldos contábeis com elementos econômico-financeiros.
Na última etapa, os auditores verificam se os procedimentos de auditoria planejados foram
executados (Crepaldi, 2004, p. 495), se há a necessidade de estender os testes e reavaliam a
4

O jargão “materialmente incorreta” significa que a tomada de decisão dos usuários das demonstrações
contábeis poderia ter sido outra se as distorções decorrentes de erros, intencional ou não, fossem corrigidas.
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materialidade calculada na etapa de planejamento. E, por último, fazem uma revisão geral das
demonstrações contábeis para assegurar que obtiveram entendimento suficiente, tanto no
aspecto quantitativo quanto no qualitativo, auxiliando-os na formação da conclusão geral.
2.3 Procedimento Analítico
Always look for opportunities to perform analytical procedures. Think
analytical first. (Houck, 2003, p. 105).

Westland (2017) relata que o PA é executado, no mínimo, desde a década de 40 e foi
introduzido oficialmente nas normas de auditoria americanas em 1970 com a promulgação do
SAS 54, emitido pelo American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). O uso do
procedimento analítico nas duas etapas extremas do trabalho de auditoria passou a ser
obrigatório com a promulgação da Statement on Auditing Standards (SAS) 56 (Hirst e
Koonce, 1996), norma de auditoria norte-americana aplicável aos trabalhos iniciados em ou
após 1º de janeiro de 1989.
No Brasil, a obrigatoriedade5 de sua execução na etapa inicial e final dos trabalhos de
auditoria deu-se em 2009, pela promulgação da NBC-TA 300 Planejamento da Auditoria,
NBC-TA 315 Identificação e Avaliação de Riscos e NBC-TA 520 Procedimentos Analíticos.
Procedimento analítico é um processo de diagnóstico para identificar e determinar a causa de
flutuações inesperadas nos saldos contábeis e nos índices financeiros (Abidin e Baabbad,
2015; Hoitash, Kogan e Vasarhelyi, 2006), pois envolve a projeção de saldos, investigações
dos desvios identificados quando comparados com o saldo atual e, por fim, explicações sobre
a sua razoabilidade (Kritzinger e Barac, 2017). As expectativas são geradas pelo auditor por
meio de análises das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros (Thomas e
Henke, 1983).
Arens e Loebbecke (1991) citam que os dados da entidade devem ser comparados com os
dados do período anterior, do setor de atuação e com os resultados projetados pela alta
administração. As indagações6 ao pessoal-chave da entidade acerca das diferenças
5

Procedimentos analíticos para fins de planejamento, vide NBC-TA 315 (R1) item 6, e para fins de conclusão,
vide NBC-TA 520.
6
Indagações englobam solicitações diretas de informações ou perguntas específicas modeladas pelos auditores
ao pessoal da entidade auditada.
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identificadas são imprescindíveis. Para Comunale, Sexton e Gara (2003), indagações ao
cliente como fonte de evidências tem sido um dos elementos mais importantes, podendo
impactar a eficiência e a efetividade do trabalho de auditoria. Enquanto Imoniana et al. (2012)
afirmam que procedimento substantivo buscado de terceiros formam uma base preferencial
dos auditores.
Conforme aludido por Appelbaum, Kogan e Miklos (2018) e demonstrado na Figura 2, o
procedimento analítico (PA) é adotado em todas as etapas de um trabalho de auditoria,
entretanto, o presente estudo restringiu suas reflexões ao PA empregue na primeira e na
última fase. A Figura 2 busca apresentar os impactos do PA no trabalho de auditoria:
Figura 2 - Mapa do Trabalho de Auditoria

Fonte: Elaborado pela autora

No planejamento, o PA contribui para a identificação de potenciais áreas problemáticas, dessa
forma, assistindo os auditores na definição de testes que possam reduzir o risco de não
detecção de assuntos relevantes (Westland, 2017; Abidin e Baabbad, 2015; Glover, Jiambalvo
e Kennedy, 2000; Robertson, 1996). Os benefícios gerados pelo uso do procedimento nesta
etapa são reconhecidos por auditores e acadêmicos (Hirst e Koonce, 1996).
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Por sua vez, quando executado na etapa de conclusão, o procedimento auxilia na avaliação da
congruência das demonstrações contábeis e na identificação de indicativos que possam
comprometer a capacidade de continuidade das operações da entidade auditada (Abadin e
Baabbad, 2015; Alani e Matarneh, 2013; Messier-Jr., Glover e Prawitt, 2008, p. 587).
Os auditores ao interpretarem as informações obtidas por meio da execução do PA podem
desenvolver poderosas evidências acerca das demonstrações contábeis (Pereira, 2011; Fraser,
Hatherly e Lin, 1997; Hirst e Kooce, 1996; Daroca e Holder, 1985). A identificação de erros
que outros procedimentos não identificam é um dos triunfos do PA (Hylas e Ashton, 1982),
posto que dos erros detectados pelos auditores, entre 15% a 42% foram através do PA (Biggs,
Mock e Simnett, 1999).
Dentre outros benefícios proporcionados ao trabalho de auditoria pelo uso do PA estão o
aumento da eficiência (Matrood, Abd-Alrazaq e Khilkhal, 2019; Moolman, 2017; Abidin e
Baabbad, 2015) e da efetividade (Biggs, Mock e Simnett, 1999; Fraser, Hatherly e Lin, 1997;
Hylas e Ashton, 1982), auxílio para verificar como a alta administração exerce sua função,
inclusive de monitoramento (Imoniana, 2019), detecção de fraude (Houck, 2003; Ježovita,
Tušek e Žager, 2018) e identificação de gestão de resultados pela administração da entidade
auditada (Commerford et al., 2016).
Segundo Trompeter e Wright (2010), os auditores vêm observando que a utilização do
procedimento direciona melhor o trabalho. Samaha e Hegazy (2010) consideram, entre outros,
que o aumento do uso de computadores em campo e a mudança da abordagem de auditoria
para risk based contribuíram para ampliar a adoção do PA pelos auditores.
2.4 Estudos Anteriores
A revisão da literatura é relevante para contribuir com o avanço do
conhecimento, no sentido de que se deve levar em consideração o que já
existe sobre o assunto, evitando que o trabalho seja trivial ou sobre algo já
muito estudado. (Godoy, 2006).

Na sequência apresenta-se as pesquisas que buscaram entender a percepção dos auditores
externos sobre o tema estudado.
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Para entender a aplicação do procedimento analítico nos trabalhos de auditoria, Hirst e
Koonce (1996) conduziram 36 entrevistas com auditores norte-americanos das firmas Big6 7.
Notou-se que a maior parte dos profissionais entrevistados aplicam o PA na etapa de
planejamento e de conclusão. Na primeira fase, o procedimento é utilizado para obter
entendimento do negócio do cliente, avaliar os riscos envolvidos e desenvolver o plano de
trabalho. Na última, o objetivo é determinar se as demonstrações contábeis representam as
evidências coletadas durante todo o trabalho.
Mahathevan (1997) analisou 100 questionários respondidos por auditores singapurianos de
firmas Big6 e não-Big6. Constatou-se que para esses profissionais, a principal finalidade do
PA na etapa inicial é a identificação de áreas com riscos potenciais, enquanto na etapa final é
o auxílio na revisão geral das informações financeiras. Por outro lado, verificou-se que o PA é
pouco utilizado no entendimento do negócio do cliente e na detecção de erros e fraudes.
Smith, Psaros e Holmes (1999) concluíram que os profissionais australianos atribuem ao PA
uma contribuição significativa na sinalização de erros. Notou-se perspectivas diferentes entre
os auditores de firmas Big6 e não-Big6. Os primeiros conferem maior importância ao PA
executado na etapa de planejamento, enquanto os outros o consideram mais relevante na etapa
de conclusão. Esses resultados foram obtidos após análise de 53 questionários respondidos.
Mulligan e Inkster (1999) investigaram, por meio de 307 questionários respondidos por
auditores na posição de sócios, a utilização do PA nos trabalhos de auditoria do Reino Unido.
Para esses profissionais, um melhor direcionamento das áreas problemáticas e aumento no
entendimento do negócio do cliente são proporcionados pela aplicação do PA.
Os 286 questionários respondidos pelos auditores de Hong Kong fundamentam a conclusão de
Cho e Lew (2000) de que, pela perspectiva dos respondentes, o PA é efetivo na etapa de
planejamento por proporcionar a identificação de movimentações não usuais e de fraquezas
financeiras e operacionais, além de favorecer para o entendimento dos negócios da entidade
auditada. Na etapa final, o PA auxilia na formação da opinião de auditoria, em razão da
extrema efetividade na avaliação geral das informações financeiras e da razoabilidade dos
saldos contábeis e das transações específicas.
7

Firmas de auditoria Big6: Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Deloitte Touch Tohmatsu, Ernst Young,
KPMG e Price Waterhouse.
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Lin e Fraser (2003) apontaram que os auditores canadenses consideram que, na etapa de
planejamento, o PA influencia diretamente na determinação da natureza, época e extensão dos
procedimentos de auditoria, todavia esta não é mesma perspectiva dos profissionais de firmas
menores. Os 182 questionários respondidos, sendo 97% na posição de sócio ou gerente,
revelaram que a mudança na abordagem de auditoria para risk-based e o aumento da pressão
por redução de seus honorários contribuíram para o aumento do uso do procedimento nos
trabalhos de auditoria.
Samaha e Hegazy (2010) analisaram 197 questionários respondidos por auditores egípcios de
firmas locais e de firmas Big48. Observou-se que os últimos são os que mais empregam o
procedimento em seus trabalhos. Verificou-se ainda que o PA é amplamente mais utilizado na
etapa de conclusão pela necessidade extra de asseguração dos profissionais após os testes
substantivos. O PA é reconhecido por sua efetividade, principalmente, na identificação de
flutuações significativas nas demonstrações contábeis e na identificação de potenciais
fraquezas operacionais e financeiras. Entretanto, identificou-se uma baixa utilização do
procedimento, podendo ser resultado de deficiências técnicas e falta de experiência.
Pinho (2014), ao examinar 92 questionários respondidos por auditores portugueses, verificou
que mais da metade dos respondentes utilizam sempre o PA na etapa de planejamento, porém
a utilização reduz na etapa de conclusão.
Abidin e Baabbad (2015) concluíram que a utilização do PA depende do conhecimento do
profissional sobre o tema, posto que os profissionais mais experientes têm uma utilização
maior. Os 51 questionários respondidos por auditores iemenitas retrataram que os
profissionais de firmas Big4 empregam mais o PA do que os de outras firmas de auditoria.
Para os autores, isto se justifica pela ausência de normas pertinentes aos trabalhos de auditoria
realizados no Iêmen.
Kritzinger e Barac (2017) conduziram 15 entrevistas em profundidade com gerentes-seniores
sul-africanos de firmas de auditoria com 20 ou mais sócios. Pela perspectiva desses
profissionais, a aplicação do PA adiciona valor ao trabalho, pois propicia um melhor
entendimento dos negócios do cliente, além de ser um método de identificação de riscos de
8

As firmas de auditoria Big4 são: Deloitte, E&Y, KPMG e PwC.
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baixo custo. Todos os participantes afirmaram a utilização do procedimento nas etapas
extremas do trabalho de auditoria, porém seu uso é mais extensivo na etapa final.
Os autores Matrood, Abd-alrazaq e Khilkhal (2019) analisaram 175 questionários respondidos
por auditores iraquianos. Pela perspectiva dos respondentes, o PA auxilia no planejamento, no
controle do tempo e principalmente na detecção de erros. A ausência de treinamentos técnicos
foi aventada pelos profissionais como prejudicial para execução do PA, dado que a
experiência e o conhecimento técnico facilitam a sua execução.
Observa-se que, em alguns pontos, não há uma única percepção dos auditores externos, de
diferentes nacionalidades, sobre o procedimento analítico. Diferentemente dos auditores da
África do Sul, dos Estados Unidos, de Hong Kong e do Reino Unido, os de Singapura não
vislumbram a contribuição do PA no entendimento do negócio do cliente, tampouco para a
detecção de erros, como vislumbrado pelos auditores australianos e iraquianos.
A maioria dos auditores apontaram que a execução do PA na etapa de planejamento auxilia na
identificação das áreas problemáticas. O posicionamento destes auditores demonstra que o
objetivo do PA quando executado na primeira etapa do trabalho de auditoria é atingido. A
ausência de regulamentação (Iêmen), pouco conhecimento (Egito) e ausência de treinamentos
(Iraque) favorecem a não utilização do PA.
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3 METODOLOGIA
Meaning is not discovered but constructed. Meaning does not inhere in the
object, merely waiting for someone to come upon it. (...) Meanings are
constructed by human beings as they engage with the world, they are
interpretating. (Crotty, 1998, p. 42-43).

O presente capítulo se destina a apresentar os procedimentos metodológicos aplicados nesta
pesquisa, sendo de abordagem qualitativa, desenvolvida sob a epistemologia/perspectiva
teórica interpretativista e construtivista no âmbito ontológico.
A pesquisa qualitativa propõe a descrição e o estudo das reais ações dos sujeitos em contextos
da vida real (Silverman, 2014; Gephart, 2004). Nesta abordagem, o cerne é a percepção de
que os indivíduos constroem a realidade por meio de interações com seus mundos sociais,
com interesse no processo de construção do significado, em como as pessoas fazem sentido de
suas vidas e de suas palavras (Merriam, 2002). Por outra forma, enxergar o objeto pesquisado
da perspectiva dos entrevistados e entender “como” e “por que” a perspectiva foi construída
dessa forma (King, 2004).
A epistemologia/perspectiva teórica interpretativista enfatiza a compreensão do mundo social
por meio de exame de interpretação desse mundo por seus atores (Bryman, 2012, p. 380).
Tem-se como foco a ação social de seus atores e suas perspectivas, pretendendo enxergar o
mundo com os olhos destes sujeitos. Sob essa perspectiva teórica, o significado social é
construído durante as interações entre as pessoas e as interpretações destas pessoas sobre tais
interações, implicando que diferentes atores sociais podem entender a realidade social
diferente, produzindo diferentes significados e análises (Hesse-Biber, 2016).
Na perspectiva ontológica construtivista há muitas realidades sociais que dependem dos atores
para serem construídas, além das pessoas adotarem diferentes posturas em locais diferentes.
Por outra forma, as propriedades sociais são resultado das interações entre indivíduos, em vez
de fenômenos “lá fora” e separados dos envolvidos em sua construção (Bryman, 2012, p.
380).
Considerando o objetivo desta pesquisa, foi preciso adentrar na realidade do “mundo do
auditor”, dessa forma, adotou-se, para a construção dos dados, o emprego de entrevistas, que
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tem como objetivo principal a obtenção de informações do entrevistado sobre determinado
assunto ou problema (Marconi e Lakatos, 2010, p. 179). O uso das entrevistas proporcionou
uma interação direta entre a pesquisadora e os entrevistados, favorecendo a redução de ruídos
e possibilitando uma melhor compreensão da (des)utilidade do procedimento analítico na
percepção dos auditores.
Para a interpretação dos dados, utilizou-se a Análise de Discurso (AD) francesa de Michel
Pêcheux, mais precisamente, a AD-3. De acordo com Gregolin (1995), realizar a análise do
discurso significa tentar entender e explicar como se constrói o sentido de um texto e como
esse texto se articula com a história e a sociedade que o produziu. Os enunciadores têm
trajetórias profissionais bem similares. Sem exceção, graduaram-se em ciências contábeis,
iniciaram a carreira na auditoria como trainees. Apesar da evolução na carreira de auditoria
não ter sido a mesma entre eles, dadas as promoções diferenciadas recebidas por alguns, todos
já tomaram decisões acerca do planejamento e conclusão do trabalho de auditoria.
Ernest-Pereira e Mutti (2011) consideram que uma das justificativas para o uso dessa
metodologia é a necessidade de indignar-se diante de alguns dizeres e algumas práticas
correntes identificadas na vida em sociedade, pondo em suspeição alguns sentidos que pairam
e nos governam, como se fossem verdades inquestionáveis.
O caminho percorrido para o desenvolvimento deste estudo é apresentado na Figura 3.
Figura 3 - Desenho da Pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora
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3.1 Análise de Discurso
As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem
de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. (Bakhtin, 1997, p.
41).

Em virtude de sua multidisciplinaridade nos ramos da filosofia, linguística, sociologia e
psicologia, ao referir-se a AD, diversos saberes são trazidos à tona. A ela são apontadas
díspares posições epistemológicas, natureza e papel da teoria, tipos de dados para análise,
entendimentos e tratamentos do contexto e como as afirmações são justificadas (Wood e
Kroger, 2000, p. 18).
Fiorin (1990) informa que a AD não tem a finalidade de buscar “o” sentido verdadeiro do
texto, tampouco “o” seu sentido oculto e “a” interpretação nova e inédita destinada a derrubar
todas as outras interpretações e todos os outros sentidos. Para o autor, a AD busca explicar
como o texto diz o que diz e por que o texto diz, explicar o sistema de regras que preside à
constituição do sentido, bem como a ordem de necessidades que o texto responde.
A AD de origem francesa trabalha com o sentido e não com o conteúdo do texto na busca da
compreensão da construção dos discursos e da sua distribuição na sociedade, como falam
sobre os envolvidos, sobre a história, sobre as condições de sua produção. Convém adjetivar a
AD francesa como descritiva, analítica e reflexiva, de natureza especulativa e interpretativa.
Para Mussalim (2009), a AD considera o contexto da enunciação (contexto histórico-social)
como parte do sentido do discurso, de outra forma, os sentidos são historicamente
construídos. Aliás, não há um sentido dado, único verdadeiro, mas sentidos vários que estão
além da evidência (Florêncio et al., 2009, p. 65). Não é pretensão da AD rotular um sentido,
historicamente construído, como certo ou errado.
Para Maingueneau (2015, p. 47), o interesse específico da AD é relacionar a estruturação dos
textos aos lugares sociais que os tornam possíveis e que eles tornam possíveis, pois seu objeto
de análise é o dispositivo de enunciação que amarra os funcionamentos textuais e a situação
de comunicação, resultante do verbal e do institucional. O sujeito em si não interessa à AD,
mas sim o lugar ideológico de onde o sujeito enuncia.
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Neste estudo, adotamos a AD da corrente francesa fundada por Michel Pêcheux (1938-1983)
na segunda metade do século XX, que ao identificar as limitações da disciplina linguística,
apresentou estudos que propuseram explicar o funcionamento do discurso por meio da
ideologia. O filósofo francês procura revelar a ideologia a qual os textos estão destinados a
ocultar (Maingueneau, 2015, p. 19), exigindo uma ruptura epistemológica, em que intervêm
questões teóricas relativas à ideologia e ao sujeito (Mussalim, 2009).
Nessa vertente, o sujeito é descentralizado da análise, uma vez que, por ter sido interpelado
pelo(s) Aparelho(s) Ideológico(s) de Estado (AIE), não é visto como “senhor das suas
vontades”, tampouco responsável pelo discurso por ele produzido. O sujeito passa a ser
considerado como uma posição social, apenas. O discurso é uma forma de materialização
ideológica, sendo o sujeito é um depósito de ideologia, sem vontade própria, e a língua é um
processo que atravessa os diversos campos da sociedade. A Figura 4 demonstra como o
discurso é originado.
Figura 4 - Origem do Discurso

Fonte: Elaborado pela autora

Não há discurso neutro ou inocente, pois, ao produzi-lo, o sujeito o faz, a partir de um lugar
social, de uma perspectiva ideológica e, assim, veicula valores, crenças, visões de mundo que
representam os lugares sociais que ocupa (Florêncio et al., 2009, p. 25-26). A AD
desenvolvida por Pêcheux é caracterizada por revisões e mudanças em seus conceitos básicos
ao longo do tempo, sendo apresentada em três épocas, conforme demonstra a Figura 5.
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Figura 5 - Fases da AD de Michel Pêcheux

Fonte: Elaborado pela autora

O sentido, pela perspectiva da AD-1, está posicionado na ligação entre os enunciados e
depende das condições de produção, posição social e formação imaginária. Na AD-2, o
sentido é entendido como construído pela formação ideológica e reside no espaço de
circulação entre as formações discursivas, ou seja, no interdiscurso. Por sua vez, na AD-3, há
dificuldade em estabelecer o sentido devido a opacidade dos enunciados.
3.1.1 AD-1 ou Análise Automática do Discurso (AAD-1969)
O sujeito não é senhor de sua vontade; ou temos um sujeito que sofre as
coerções de uma formação ideológica e discursiva, ou temos um sujeito
submetido à sua própria natureza inconsciente. (Mussalim, 2009).

Nessa primeira época, o sujeito crédulo em ser a origem do que diz, a fonte exclusiva do
sentido do seu discurso (esquecimento ideológico 1) e de ter autonomia sobre a forma de
enunciação (esquecimento ideológico 2) era tratado como assujeitado à maquinaria discursiva.
Máquina discursiva é definida por Pêcheux (1983) como condições de produções estáveis. O
sujeito fala de um certo lugar (posição ocupada) no interior de uma formação social (Pêcheux,
1997), sendo isso as condições de produção.
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Por essa perspectiva, os discursos são gerados por máquinas discursivas específicas, não
sendo o sujeito o produtor de significados, tampouco responsável pela maneira de como o
discurso é dito. Como apontado por Possenti (s.d.), quem de fato fala é uma instituição, ou
uma teoria, ou uma ideologia.
Pêcheux (1997), ao utilizar o conceito de ideologia de Althusser (1980), afirma que o
indivíduo é interpelado pelos AIEs9 através de seus agentes. A interpelação é o chamamento
para que o indivíduo se transforme em sujeito, ou seja, para que o indivíduo ocupe uma
posição social.
A ideologia «age» ou «funciona» de tal forma que «recruta» sujeitos entre os
indivíduos (recruta-os a todos), ou «transforma» os indivíduos em sujeitos
(transforma-os a todos) por esta operação muito precisa a que chamamos a
interpelação. (Althusser, 1980, p. 99).

Consideremos como exemplo a situação em que uma mulher reprime o mau comportamento
do seu filho. O AIE familiar, por meio do seu agente, é a mulher que ocupa a posição social
de mãe, interpela o menino, o transformando em filho malcomportado, uma outra posição
social. Nessas posições, a mãe tem o direito da repreensão e o filho o dever da obediência.
O discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção discursivas dadas
(Pêcheux, 1997). O conjunto de enunciados do discurso da mãe, assujeitada pelo AIE
familiar, é concebido nesta fase como uma máquina discursiva.
Os discursos explorados nesta fase eram considerados homogêneos e fechados em si, sendo
para Mussalim (2009) pouco polêmicos, ou seja, com pouca abertura para variação do sentido
devido a um maior silenciamento do “outro”. Essa é uma das críticas à AD-1, pois ao
considerar a primazia do “mesmo”, a alteridade se torna ausente.
Por não haver ligações entre as máquinas discursivas, a aproximação entre as posições
ocupadas pelo mesmo sujeito era impossibilitada. Por esses motivos, a análise de discurso
tinha enfoque mais linguístico do que social.

9

Althusser (1980, p. 43) designa AIE como um certo número de realidades que se apresentam ao observador
imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas, como AIE religioso, escolar, familiar, jurídico,
político, sindical, da informação e cultural.
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3.1.2 AD-2
O problema da primazia do “mesmo” deu origem a esta segunda fase, na qual os conceitos
apresentados na AD-1 são revistos e novos conceitos como formações ideológicas, formações
discursivas e interdiscurso são introduzidos. As condições de produções discursivas
introduzidas na AD-1 passam a ser um mecanismo no interior das formações discursivas.
Outro acontecimento notável da AD-2 é que o “outro” começa a ser considerado como díspar
do “mesmo” e pode influenciar no que é ou não dito pelo sujeito.
Mussalim (2009) explica que, apesar do sujeito passar a desempenhar diferentes papéis de
acordo com as várias posições que ocupa no espaço interdiscursivo, ele não é totalmente livre,
pois é oprimido pela Formação Discursiva (FD), que é regulada por uma Formação Ideológica
(FI), da qual enuncia.
A premissa da FI é o conceito de ideologia da AD-1, que considera a existência de AIE, o
qual interpela o indivíduo e o transforma em sujeito ideológico. Segundo Brandão (2006, p.
46), essa interpelação ideológica consiste em fazer com que cada indivíduo (sem que ele tome
consciência disso e tenha a impressão de que é senhor de sua própria vontade) seja levado a
ocupar seu lugar em um dos grupos ou classes de uma determinada formação social.
Formação ideológica é o conjunto complexo de atitudes e de representações
que não são nem “individuais” e nem “universais”, mas se relacionam mais
ou menos diretamente às posições de classes em conflito umas com as
outras. (Pêcheux e Fuchs, 1997, p. 166).

As atitudes e as representações são generalizadas apenas no seu campo de atuação, ou seja,
não se expande para o todo. Para generalizar é preciso delimitar. As relações entre os sujeitos
(ou classes) pode ser de antagonismo, dominação ou coalização. O limite entre o texto e seu
contexto é o lugar de estudo da AD, onde a FI, articulação entre língua e discurso, é traduzida
em FD, o que pode e o que deve ser dito.
O conceito de FD foi concebido pelo filósofo francês Michel Foucault (1926-1984). Para o
autor, a FD possibilita a passagem da dispersão para a regularidade, pois atua como um
sistema de relações entre objetos, tipos enunciativos, conceitos e estratégias. A FD foi
definida por seu pai como o sistema enunciativo geral ao qual obedece a um grupo de
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performances verbais - sistema que não o rege sozinho, já que ele obedece, ainda, e segundo
suas outras dimensões, aos sistemas lógico, linguístico, psicológico (Foucault, 2008, p. 131).
Pêcheux tomou emprestado o conceito de FD, mas não em sua integralidade. A FD
foucaultiana é concebida em termos de saberes/poderes enquanto a FD peucheuxiana é em
termos de ideologia e lutas de classe. A FD é conceituada por Pêcheux como:
Aquilo que, numa conjuntura dada, determinada pelo estado de luta de
classes, determina o que pode e deve ser dito, articulado sob a forma de uma
arenga, de um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa,
etc. (Pêcheux, 1997, p. 160).

A FD é um conjunto de enunciados, como demonstrado na Figura 4, marcados pelas mesmas
regularidades ou “regras de formação” concebidas como mecanismos de controle que
determinam o seu interno, o que pertence, e o seu externo, o que não pertence. A FI tem como
um de seus componentes uma ou várias FDs interligadas, como afirma Pêcheux:
O próprio de toda FD é dissimular, na transparência do sentido que nela se
forma, a objetividade material contraditória do interdiscurso, que determina
essa FD como tal, objetividade material essa que reside no fato de que “algo
fala” sempre “antes, em outro lugar e independentemente”, isto é, sob a
dominação do complexo das FIs. (Pêcheux, 1995, p. 162).

Em outras palavras, a FD é uma coleção de possibilidades para se dizer o que é de fato dito,
em uma dada posição social, agrupados por campos semânticos (e. g. paternal, acadêmico e
positivista), onde é estabelecido o que pode e o que não pode ser dito por tal sujeito, em uma
conjuntura dada, dentro de uma formação ideológica. Para Maingueneau (2015, p. 83), o
interesse da noção de FD é permitir a constituição de corpora heterogêneos, reunir livremente
enunciados originários de diversos tipos de unidades tópicas 10.
A noção de FD envolve dois funcionamentos, a paráfrase e o pré-construído (Brandão, 2006,
p. 48). O primeiro é a retomada dos enunciados e reformulados num esforço constante de
fechamento de suas fronteiras em busca da preservação de sua identidade, sendo um
procedimento de descoberta da AD. O último é um conjunto de relações e de enunciados que
existem antes daquilo que se fala, auxiliando na interpretação de dizeres não declarados, em
outras palavras, é um mecanismo, no nível do discurso, para dar sentido aquilo que é dito com
sentido não literário, com base na memória discursiva.
10

O autor define unidade tópica como aquela que, de alguma forma é dada, pré-recortada pelas práticas sociais.
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A memória discursiva é social e coletiva, e representa a estabilização do discurso, a
possibilidade de repetição. É o “já dito”, os sentidos anteriormente construídos, absorvendo o
acontecimento, ou seja, colocando-o no interior da regularidade já existente, tornando-o
previsível e adequado.
A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como
acontecimento a ler, vem reestabelecer os “implícitos” (quer dizer, mais
tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos
transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em
relação ao próprio legível. (Achard et al.,1999, p. 52).

Acontecimento discursivo situado no ponto de encontro de uma atualidade e uma memória
(Pêcheux, 2006, p. 17) é algo inesperado, é aquilo que nasce em uma implosão, em um dado
momento e a partir disso causa ressignificações do discurso já existente. O entendimento de
Indursky (2003) sobre acontecimento discursivo é:
Podem ocorrer deslizamentos de sentido, os quais são responsáveis pela
reorganização da memória. Esses movimentos, que conduzem ao retorno da
memória, permitem, igualmente, estabelecer uma ruptura com a rede de
formulações à qual o enunciado está relacionado e inaugurar uma nova rede
de formulações. Ou seja, esse rompimento indica que o sentido derivou,
tornando-se outro.

Quando o acontecimento consegue atravessar/interromper a memória discursiva, ele desloca e
desregula os implícitos associados a série de enunciados (discursos) que tenta lhe adequar. De
outro modo, o acontecimento discursivo pode desestabilizar a memória discursiva, rompendo
a regularidade da série de enunciados (Achard, 1999, p. 52), mas não consegue produzir o
“esquecimento” do sentido-outro que o precede (Indursky, 2003).
Maingueneau (1984, p. 27), propõe que, universo discursivo é o conjunto de diferentes FDs
que interagem em uma dada conjuntura. Essa interação ocorre por meio do interdiscurso, que
é responsável por articular os vários discursos (de um saber, de um certo grupo social) para
produzir um novo sentido.
Para Pêcheux (1995, p. 162), o interdiscurso é um todo complexo com dominante das FDs e
submetido ao complexo das FIs. O interdiscurso se situa nos interstícios de diversas FDs,
conforme demonstrado na Figura 6. É o efeito dessa interdiscursividade que o “outro” começa
a se relacionar com o “mesmo”.
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Figura 6 - Localização do Interdiscurso

Fonte: Elaborado pela autora

Pêcheux começou a questionar a essencialidade da FD como base do discurso e a validade de
identidade do discurso à medida que o interdiscurso passa a ocupar mais espaço na AD. O
discurso do sujeito dependerá sempre do “outro”. Essas reflexões provocam a implosão da FD
na terceira fase.
3.1.3 AD-3
(..) todo ato falho é um discurso bem-sucedido (...) 11

Por influência da psicanálise lacaniana, o sujeito passa a ser dividido, clivado, cindido entre o
consciente e o inconsciente, não mais sendo apenas uma posição social. O sujeito deixa de ser
senhor de si pela perda da centralidade do “eu”, onde o “outro” passa a fazer parte da sua
identidade (Mussalim, 2009).
Nessa fase, considera-se que as relações interdiscursivas estruturam a identidade das FDs.
Gregolin (2005) depreende que o interdiscurso é o lugar onde os objetos tomados pelo
enunciador em seu discurso (discurso esse dominado por uma determinada FD) são
constituídos, assim como as articulações entre esses objetos, por meio das quais o enunciador
dará coerência a seu propósito no interior do intradiscurso, da sequência discursiva que ele
enuncia.

11

Lacan (1998, p. 268).

48

Os objetos não têm o mesmo significado para os diferentes sujeitos, por consequência um
enunciado não tem um significado universal. Pêcheux (2006) define esse fenômeno como um
jogo oblíquo presente da opacidade12 declarada do enunciado, onde há diversos significados
para um único enunciado.
Assim, por todo enunciado ser intrinsecamente suscetível de tornar-se “outro”, diferente de si
“mesmo”, de se descolar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro sentido
(Pêcheux, 2006, p. 53), dá-se origem ao modelo de deriva, oferecendo lugar a interpretação e
percebendo uma maior importância do “outro” sobre o “mesmo”. Por este modelo é possível
trabalhar com as possibilidades de significados dos enunciados segundo as posições e com os
seus deslizamentos. Pêcheux apresentou este modelo em uma de suas obras, Estrutura ou
Acontecimento, ao interpretar os sentidos da frase on a gagné13, dita por milhares de pessoas
ao anunciar a vitória eleitoral, do então candidato à presidência da França, François
Mitterand, em 1981.
São nas derivas que o sujeito desloca sentidos já estabelecidos e postos, sendo a possiblidade
de derivar que faz com que os discursos se desloquem, se refaçam, se fortaleçam ou
desapareçam, dado que o sujeito não é assujeitado conformado à língua e condenado a repetir
discursos eternamente (Souza, 2014).
3.2 Construção dos corpora
Caregnato e Mutti (2006), pela visão peuchexiana, preconizam que o corpus deve ser
constituído pela seguinte fórmula: ideologia + história + idioma. Para os autores, a ideologia
é entendida como um sistema de ideias que constitui representação, a história representa o
contexto social e histórico e a língua refere-se à materialidade do texto, gerando “pistas” sobre
significados destinados pelo sujeito.
Há duas distinções de corpus: corpus para propósitos gerais e corpus tópico. O primeiro
compõe amplas questões de pesquisas, sendo um recurso no seu sentido mais amplo, por

12

A opacidade é a impossibilidade de perceber o significado do enunciado de maneira evidente. Ela está
constituída nos esquecimentos ideológicos.
13
Em português: nós ganhamos.
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exemplo, coleções completas de jornais ou revistas; o último, o qual é utilizado nesta
pesquisa, é planejado para um fim estritamente de pesquisa (Bauer e Aart, 2002).
A construção dos corpora deste estudo iniciou-se no processo de identificação e seleção dos
enunciadores. Em seguida, os entrevistamos e efetuamos a transcrição das entrevistas.
3.2.1 Seleção dos Sujeitos
Na estratégia de seleção dos sujeitos foram estabelecidos pré-requisitos mínimos para que um
indivíduo fosse considerado apto para discorrer sobre o objeto-análise em questão, aqui,
procedimento analítico para fins de avaliação de riscos e conclusão do trabalho de auditoria.
Os pré-requisitos foram:
 Estar auditor em uma das quatro maiores firmas de auditoria, as chamadas Big4; e
 Possuir experiência mínima de 24 meses no cargo de encarregado.
Os cargos que compõem o grupo dos revisores são gerente, gerente sênior, diretor e sócio,
para os quais, dentre suas atribuições, estão o suporte técnico através de orientações aos seus
subordinados, a responsabilidade pela determinação do orçamento, o estabelecimento de
prazo e execução e a alocação de recursos e performance dos trabalhos, o que inclui obter
maior eficiência operacional. Os que não se incluem neste fazem parte do grupo dos
preparadores.
Gudkova (2018) acautela sobre a dificuldade de eliminar a influência do entrevistador e dos
fatores situacionais nas narrativas dos entrevistados, o que significa dizer que, em outras
condições, as narrativas poderiam ser diferentes. Para minimizar os efeitos desse
comportamento em nossas análises, entrevistamos ex-auditores e triangulamos os dados,
conforme detalhado no tópico 3.2.2 Entrevistas. Para a selecionar esses profissionais, os prérequisitos abaixo foram considerados:
 Ter atuado como auditor em, no mínimo, uma das Big4; e
 Possuir experiência mínima de 12 meses no cargo de gerente de auditoria.
A decisão por entrevistar apenas profissionais das firmas Big4 é suportada pelos resultados
dos estudos pregressos, os quais apontam que os auditores de grandes firmas de auditoria
aplicam procedimentos analíticos em maior escala do que auditores de firmas de auditoria
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menores (Abidin e Baabad, 2015; Samaha e Hegazy, 2010). Em complemento, a definição é
justificada pela similaridade de seus clientes e dos treinamentos técnicos oferecidos pelas
empresas Big4 ao longo da carreira dos auditores. Se faz mister informar que, das 157
companhias abertas no Brasil, 83% foram auditadas pelas firmas Big4. A representatividade
aumenta para 94% quando concerne a auditoria do valor adicionado líquido gerado (VAL) por
essas companhias.14
Para a seleção dos enunciadores, dois critérios, não probabilísticos, foram empregados, nesta
ordem, o critério de acessibilidade e o de bola de neve15. O primeiro seleciona os participantes
pela facilidade de acesso a eles (Vergara, 2013, p. 47), podendo tais serem considerados
possíveis sementes para aplicação do segundo critério, o qual os enunciadores são indicados
por meio de referências feitas entre pessoas que compartilham ou conhecem outras pessoas
que possuem algumas características que são de interesse da pesquisa (Biernacki e Waldorf,
1981; Bryman, 2012, p. 424).
Uma das limitações desta pesquisa decorre das limitações inerentes do método bola de neve,
que para Vinuto (2014) são: (i) em grandes populações, cada pessoa não tem a mesma chance
de ser indicada para participar da pesquisa; (ii) os discursos podem ter as variabilidades
possíveis limitadas, uma vez que os enunciadores “sementes” indicam pessoas da sua rede
pessoal, provavelmente, com posicionamentos semelhantes; e (iii) pesquisador herda as
decisões de cada indivíduo quanto a quem é adequado entrevistar, podendo levar o
pesquisador a coletar dados que refletem perspectivas particulares e, assim, omitir as vozes e
opiniões de outros que não são parte de uma rede amigos e conhecidos.
Os convites aos enunciadores ou sementes, que atenderam aos critérios estabelecidos, foram
feitos ou pessoalmente, ou enviados via e-mail, LinkedIn ou WhatsApp. O processo de
recrutamento dos enunciadores está explicitado na Figura 7. O nome dos entrevistados foi
alterado por questões de confidencialidade.
14

O banco de dados é composto pelas demonstrações contábeis na data-base 31/12/18 das 1000 maiores
empresas do Brasil, de acordo com a Revista Exame: Melhores & Maiores 2019.
15
Termo em inglês: snowball sampling. Conforme Thompson (2012, p. 211), dois métodos são direcionados a
esse termo. Em um método, poucos membros de uma população rara são solicitados a identificar outros
membros da população. Os que são identificados são solicitados a identificar outros, e assim por diante, com o
propósito de obter uma amostra não probabilística ou de construir uma estrutura a partir da amostra. No outro
método, pede-se aos indivíduos da amostra identificar um número fixo de outros indivíduos, que por sua vez são
solicitados a identificar outros indivíduos, por um número fixo de estágios, com o objetivo de estimar o número
de “relações mútuas” ou “círculos sociais” na população.
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Figura 7 - Rede de Contatos Acionados para Realização de Entrevistas

Fonte: Elaborado pela autora

3.2.2 Entrevistas
Os dados foram construídos por meio de entrevistas em profundidade individuais, presenciais
ou não, buscando depreender a concepção dos entrevistados sobre a questão da pesquisa. Nas
entrevistas conduzidas, as perguntas não foram ordenadas a priori, ou seja, foram feitas em
momentos oportunos, a depender do rumo das conversas. Acerca do conteúdo, o modelo das
entrevistas foi não-estruturado justificado pela natureza das questões abertas, dando liberdade
para que o entrevistado respondesse do modo que lhe fosse conveniente. A entrevista nãoestruturada oferece a possibilidade de obter uma visão mais profunda do tópico pesquisado
(Gudkova, 2018).
As entrevistas conduzidas nesta pesquisa geraram textos narrativos por meio dos relatos dos
entrevistados sobre suas experiências, seguindo uma sequência temporal crescente. Esse tipo
de entrevista pode transfigurar para uma conversa manipulada, desde que haja conhecimento e
aceite da manipulação por ambas as partes (Czaniawska, 2004, p. 50).
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Para Bryman (2012, p. 213), na entrevista não estruturada, o pesquisador possui apenas uma
lista dos assuntos que devem ser tratados. Entretanto, elaboramos um guia de entrevistas com
função de aide mémoire. Conforme sugerido por King (2004), para a construção do guia de
entrevista16, pesquisamos a literatura existente sobre o assunto, recorremos ao nosso
conhecimento e experiência a respeito do tema e dialogamos com pessoas chave da área
pesquisada “auditoria contábil por auditores externos”.
De acordo com Kvale (1996, p. 129-130), para que as perguntas do guia possam contribuir na
produção de conhecimento e para uma boa condução da entrevista, elas precisam ser
avaliadas sob duas dimensões, tematicamente e dinamicamente. Pela dimensão temática,
analisou-se a relevância da pergunta para o tema pesquisado, enquanto pela dimensão
dinâmica considerou-se a estrutura da pergunta para promover um fluxo natural de
conversação. O guia de entrevista final adotado é apresentado no Quadro 1.
Quadro 1 - Guia da Entrevista
Objetivo Geral

Objetivos Específicos

Perguntas da Entrevista

Quem são os responsáveis pela preparação e revisão dos
procedimentos analíticos na etapa de planejamento e de
conclusão?

Entender como o procedimento analítico é
operacionalizado na etapa de planejamento e
de conclusão do trabalho de auditoria.

Aos preparadores.
- Relate como o procedimento é desenvolvido.
- O que é feito usualmente?
- Faça uma auto-avaliação do procedimento analítico
preparado por você.
- Descreva o processo de revisão por seus superiores.
Aos revisores.
- Relate como é o processo de revisão do procedimento.
- O que é entregue usualmente? O objetivo é cumprido?
- Faça uma avaliação geral do que é entregue. Relate, se
aplicável, as deficiências.
- Faça uma auto-avaliação da revisão efetuada por você.

Entender quais as contribuições trazidas ao
trabalho de auditoria ao executar o
procedimento analítico na etapa de
planejamento e de conclusão.

Entender como os profissionais são
preparados tecnicamente para executarem o
procedimento analítico na etapa de
planejamento e conclusão.

Como os profissionais são preparados tecnicamente para
executar o procedimento analítico na etapa de
planejamento e de conclusão?
A preparação oferecida pela firma de auditoria é
adequada frente a natureza normativa do procedimento?

Fonte: Elaborado pela autora

16

O guia de entrevista sumariza o conteúdo que o pesquisador quer cobrir nas entrevistas (Morgan e Guevara,
2008).
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Entrevistas pilotos foram conduzidas utilizando o guia de entrevista construído inicialmente.
Nesta etapa do estudo, avaliou-se as perguntas da entrevista, primeiramente, propostas.
Consideramos, conforme Marconi e Lakatos (2010), se os questionamentos eram fidedignos
(qualquer pessoa que o aplique obterá sempre os mesmos resultados), válido (os dados
recolhidos são necessários à pesquisa) e operativo (vocabulário acessível e significado claro),
além de verificar se os resultados obtidos são satisfatórios para responder as perguntas de
pesquisa.
Antes de iniciar a entrevista, a finalidade da pesquisa, o uso exclusivo dos dados para fins
acadêmicos e a garantia do anonimato foram repassados aos entrevistados. As entrevistas
foram gravadas, com a devida autorização formalizada por meio de assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A). Para melhorar a qualidade das respostas dos
entrevistados, não fixamos tempo máximo para responderem, dando a eles a oportunidade
para interpretar e processar a pergunta, avaliar a veracidade e formular a resposta, conforme
recomendado por Tourangeau, Rips e Rasinski (2000, p. 5).
Creswell (2009, p. 223) ressalta a importância da validade e da confiabilidade na pesquisa
qualitativa. Segundo o autor, a acurácia dos resultados precisa ser verificada, dando validade
qualitativa, e se a abordagem utilizada é consistente com diferentes pesquisadores e pesquisas,
promovendo a confiabilidade qualitativa. Para a validade desta pesquisa, prosseguimos com
um dos procedimentos sugeridos por Gibbs (2007, p. 93-98), a triangulação.
A triangulação dos dados consiste em examiná-los utilizando outras perspectivas
metodológicas (Denzin, 1978, p. 291). Os resultados foram triangulados entre a revisão
literária, as entrevistas narrativas com ex-auditores e o histórico profissional da pesquisadora.
A coleta de dados quantificou-se em aproximadamente 9 horas de gravação. As entrevistas
foram transcritas integralmente, com o auxílio do software MAXQDA, gerando 139 páginas
de transcrição. A Tabela 1 apresenta informações das entrevistas e dos entrevistados. Para
manter o anonimato dos participantes e das firmas de auditoria, essas informações foram
alteradas.
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Tabela 1 - Descritivo das Entrevistas e dos Entrevistados
Identificação

Tempo de
Atua em
Sexo Experiência
auditoria?
(em meses)

Forma de
Entrevista

Data da
Entrevista

Duração

Wakanda e Central City Presencial

Empresa de auditoria

1

Acquaman

M

149

Não

11/03/19

00:19:43

2

Batman

M

162

Não

Wakanda

Presencial

13/06/19

00:46:34

3

Mulher Elástico

F

149

Sim

Smallville

Presencial

13/06/19

00:45:49

4

Mulher Maravilha

F

57

Sim

Smallville

Presencial

13/06/19

00:32:41

5

Feiticeira Escarlate

F

220

Não

Smallville

Presencial

17/06/19

00:36:02

6

Capitão América

M

71

Sim

Central City

Presencial

24/07/19

00:19:40

7

Super-Homem

M

118

Sim

Smallville

Presencial

27/06/19

00:20:59

8

Flash

M

66

Sim

Smallville

Presencial

27/06/19

00:58:03

9

Homem de Ferro

M

144

Sim

Central City

Skype

26/07/19

01:08:33

10 Lanterna Verde

M

144

Sim

Wakanda e Smallville

Presencial

29/07/19

00:35:55

11 Homem-Aranha

M

305

Sim

Gotham City

Presencial

31/07/19

00:43:32

12 Hulk

M

72

Sim

Central City

Presencial

01/08/19

00:27:29

13 Medusa

F

73

Sim

Central City e Smallville Presencial

02/08/19

00:32:06

14 Hércules

M

276

Sim

27/08/19

00:45:32

Tempo Médio de experiência (=)

Wakanda

143

Presencial

Total de horas gravadas(=)

8:52:38

Fonte: Elaborado pela autora

3.3 Análise dos corpora
Toda prática discursiva está inscrita no complexo contraditório-desigualsobre determinado das formações discursivas que caracteriza a instância
ideológica em condições de históricas dadas. (Pêcheux, 1995, p. 213).

Os corpora foram analisados por meio da utilização do modelo de deriva de Pêcheux e da
abordagem metodológica de Souza (2014), esta última propondo três perguntas heurísticas. A
primeira constitui, após a leitura flutuante, a definição do conceito-análise presente no texto.
O procedimento analítico foi definido como o objeto da análise a priori, uma alternativa
também presente na referida abordagem metodológica. A segunda pergunta é relativa à
construção do sentido do conceito-análise definido, via textualização e marcas textuais. Por
fim, a terceira busca relacionar o sentido construído com as formações discursivas e
ideológicas. No discurso há traços e vestígios do lugar de significação de quem o enuncia, e
são essas as marcas textuais que identificamos para, por meio de sua evidência, descrever as
propriedades do discurso que as sustentam.
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4 RESULTADOS
Apresenta-se neste capítulo os resultados obtidos dos exames das entrevistas por meio do
procedimento de análise do discurso. As seções deste capítulo têm por finalidade distinguir o
sentido das falas dos indivíduos em relação ao procedimento analítico apartado pelas posições
sociais ocupadas quando os discursos foram enunciados.
Constatou-se em todos os corpora analisados a recorrência de enunciados que enalteceram a
utilização do PA, devido aos diversos benefícios por este proporcionado. Nesse sentido, para
os auditores entrevistados, a imposição dada pelas normas de auditoria vigentes acerca de sua
execução se faz apropriada.
Todavia, essa perspectiva é contraposta com os enunciados que descrevem seu modus
operandi. A exposição da realidade do dia a dia em campo denota incoerências no interior dos
discursos, posto que os sujeitos declaram, concomitantemente, a essencialidade do PA no
processo de auditoria e o reconhecimento da sua execução como não satisfatória.
No nível discursivo, o contrassenso observado decorre da convicção imaginária da falta de
tempo. O tempo, elemento imaterial, torna-se o nó onde as tensões entre preparadores e
revisores são aglutinadas e resolvidas. As barreiras impeditivas para o uso adequado do PA
são produzidas e significadas pela falta de tempo, pacificando, desse modo, a relação entre as
diferentes posições dentro do processo produtivo.
No nível prático, percebe-se que a própria estrutura do trabalho de auditoria desfavorece o uso
do PA. Os auditores ao longo da carreira são orientados, direta ou indiretamente, ao
estereótipo commercial-professional17, fazendo com que a doutrina da performance, produção
maior em tempo menor, norteie a estrutura do trabalho em campo de auditoria.
Dito isso, a sobrecarga de trabalho desses profissionais somada a priorização dos
procedimentos substantivos resulta no insucesso do modelo de treinamento aplicado sobre o
tema pelas Big4. Por este modelo, os profissionais recebem capacitação no próprio campo de

17

Para Spencer e Carter (2014), commercial-professional é o profissional que tem como prioridade a geração de
receitas, a conquista e retenção de clientes e o desenvolvimento dos negócios, neste estudo, dos negócios da
empresa de auditoria onde atua.
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trabalho e o resultado é avaliado como em uma tarefa recorrente de um profissional já
competente para tal (em inglês, on-the-job-training). Observou-se que os procedimentos de
auditoria são praticados em uma sequência de prioridade, na qual a preparação do PA e o
treinamento por meio da revisão e feedbacks não estão inseridas.
A priorização de determinados procedimentos pode ser considerada uma ação habitual,
definida por Tolbert e Zucker (1996) como um comportamento desenvolvido empiricamente e
adotado por um ou grupo de atores, a fim de resolverem problemas recorrentes. De outro
modo, uma tomada de decisão rememorada com um mínimo esforço.
4.1 PA pelo discurso de quem prepara
O procedimento de auditoria aludido neste estudo é usualmente preparado pelo profissional
mais experiente da equipe em campo, tendo entre as suas atribuições, as atividades
relacionadas ao planejamento e conclusão do trabalho.
A perspectiva dos quatro auditores entrevistados, posicionados como preparadores a época, é
unânime quando declarada que o emprego do PA qualificado como bem preparado é efetivo,
possibilitando maior eficácia e eficiência ao trabalho de auditoria.
Todos, 100% [resposta quando questionado sobre os impactos do PA nos
trabalhos]. Se eu errar uma, se você fizer uma análise diferente em
determinada conta, vai impactar seu trabalho como um todo no final, tanto
em controles, como na, no tipo de teste que a gente tem que fazer. (Capitão
América).
Você linca com outro assunto que talvez você não capturou. (Flash).
Às vezes, você pega [algo não identificado anteriormente] lá na final. Na
revisão analítica fica mais fácil. Então, talvez eu deveria ter feito outro teste,
que eu deixei isso lá no finalzinho e às vezes nem é feito. (Mulher
Maravilha).

Embora o procedimento analítico tenha se revelado como algo importante no imaginário
desses profissionais, essa importância desvanece no status quo do dia a dia do auditor como
parte da estrutura em que os fluxos dos trabalhos são conduzidos.
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Observa-se as tensões dos entrevistados por meio das marcas textuais atinentes ao tempo e ao
conhecimento. Ao fazermos uma relação parafrástica dos enunciados abaixo, outras
possibilidades de dizeres se tornam possíveis. No primeiro enunciado, o verbo ir poderia ser
dito como “agilidade, não temos tempo”, enquanto no segundo enunciado, o verbo mudar
poderia ser “organizar e planejar melhor”.
Já [chega] distribuindo, vamos, pega o razão [contábil], vamos selecionar né.
A gente acaba meio que omitindo o processo de planejamento e aí a gente
chega [no cliente] naquela correria ‘ah vamos adiantar o substantivo, vamos’.
(Medusa).
Talvez a gente teria que mudar algumas coisas pra fazer coisas mais
inteligentes. (Mulher Maravilha).

4.1.1 O Tempo como Intimidador
Há uma coisa muito grave sobre nós, os seres humanos. Somos os inventores
do tempo, pois Deus inventou a eternidade, portanto ele está fora, além do
tempo. Ele faz parte do tempo, mas o tempo, estranhamente, não faz parte
dele. (Novello, s.d.).

Pelos relatos dos entrevistados, a organização do trabalho e a superação das dificuldades
operacionais (e. g. pouca mão de obra disponível, acúmulo de tarefas e prazos curtos)
poderiam ser amparadas pelo PA, tido no imaginário dos entrevistados como uma ferramenta
de otimização de tempo. Todavia, a materialização das vantagens apontadas exige diligência
do preparador em sua execução. O tempo, concomitantemente, torna-se ingrediente da
dedicação e uma ameaça ao preparador. A intrínseca convicção de tempo escasso dessa classe
social confisca o requerimento normativo da preparação do PA.
Só que meu, o [pouco] tempo que a gente tem [para preparar algo
satisfatório] e assim, não sei se muita gente tem essa visão [de dedicar tempo
para performar o PA]. Porque assim, eles [os revisores] deveriam dar tempo
do encarregado preparar [o PA]. (Flash).
Acho que a grande questão é o tempo né? Então não existe esse costume de
se programar tanto tempo pra, não existe uma programação só pra
planejamento, só pra isso. (Medusa).

E, na disputa pelo tempo, a importância do PA é derrotada pela priorização de outras
atividades.
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A gente se preocupa mais com procedimento substantivo por questão de
gerar... trazer uma evidência maior de auditoria, né, (...) documento externo,
seleção, a gente se preocupa mais com essa parte do trabalho. (Flash).
No planejamento você já deveria adiantar seleções, você já deveria fazer
isso, isso, isso e aquilo, então eu não consigo focar, acho que a definição de
planejamento ela é meia confusa. Então a gente acha que planejamento é
fazer uma revisão analítica mais ou menos e antecipar os testes né.
(Medusa).
Até porque às vezes a gente faz um planejamento com testes rotineiros,
sempre tenho que fazer isso e às vezes nem precisa. Então, realmente, se
você faz uma revisão analítica bem-feita, você vê lá, não precisa fazer isso.
Isso aqui tá cobrindo tudo, entendeu!? E uma coisa que a gente tem muito, às
vezes a gente faz coisa demais, trabalhar demais e nem precisava. (Mulher
Maravilha).

4.1.2 A Procura do Conhecimento
Os entrevistados alegaram que se o processo executório do PA ocorresse habitualmente, os
benefícios ultrapassariam o campo do trabalho e se converteriam em prol do conhecimento
intelectual do profissional. O processo executório engloba apresentação do tema, treinamento
específico, execução em campo e revisão de seus superiores.
Contudo, enunciados sobre ausência de treinamentos direcionados sobre o tema estão
presentes de forma unânime. O modelo de aprendizado praticado é o por meio de interações
entre os membros da equipe e feedbacks dos superiores, ou seja, os treinamentos são
oferecidos no campo.
O treinamento é em campo. A maioria das vezes é entre as equipes mesmo, a
gente tem que passar os conhecimentos pra baixo. Então, se eu tenho um
assistente que vai virar sênior no próximo ano eu tenho que já mostrar pra
ele como é que ele vai fazer as coisas. Então, é mais em campo. Não tem um
treinamento específico que todo mundo para um dia e fala ‘ó, a revisão
analítica tem que fazer assim, assim, assado’. (Capitão América).
Eu não tive [treinamento específico sobre PA]. Então tive que ver na prática.
(Flash).
Não, não me lembro de ter tido um treinamento específico de revisão
analítica, revisão analítica a gente sempre... em campo né. Obviamente. Ah
desculpa, a gente sempre vê (aprende) em campo é, na prática, quando você
é assistente o sênior vem lá, te ajuda. Acho que deveria ter coisas mais
práticas, treinamentos mais práticos que mostrassem mais claramente o
resultado que a revisão analítica pode [gerar]. (Medusa).
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Algo [treinamento específico sobre PA] que a empresa não oferece, no caso,
né!? Não tem [treinamento]. Normalmente, você pega um modelo, aí o ano
passado fizeram como? Vou fazer igual. Eu acho [de forma geral] que [o
treinamento oferecido] é pra gente comer um café gostoso e pra eles falarem
que deram. (Mulher Maravilha).

Moreno, Battacharjee e Brandon (2007) identificaram que treinamentos em grupo, mesclando
profissionais experientes e estudantes, proporcionou um melhor desempenho na execução dos
procedimentos analíticos dos universitários. A proposta deste método é considerada pelas
firmas de auditoria ao promoverem o on-the-job-training, entretanto é fundamental feedbacks
contínuos dos revisores para os preparadores (Westermann, Bedard e Earley, 2015).
Essa dependência de revisão pelos superiores e recebimento de feedbacks é percebida nos
enunciados abaixo, pois representam a validade do trabalho, uma bússola para melhorias.
[Os gerentes e sócios apontam] os pontos que sempre estão errados (risos). É
incrível. Eles [gerentes e sócios] só de olhar, eles já conseguem te falar ‘isso
aqui não está certo, isso aqui está’. Eles sempre vão nas principais contas.
(Capitão América).
Pesquisadora: pelo que você falou, essa experiência é em campo, de
performar a revisão analítica, e você dependeu muito dos [seus] superiores
pra revisar e te dar insights de como melhorar.
Medusa: Exato.
Eu acho que elas [pessoas em posições hierárquicas superiores] deveriam
revisar sim, por quê? A partir do momento que um gerente revisou, o sócio
não vai revisar a revisão analítica, ainda mais a de planejamento. Mas, talvez
ele revisando, ele conseguiria levantar questionamentos mais críticos.
(Mulher Maravilha).

Entretanto, os preparadores se deparam com outra barreira que os induzem a alicerçar o
habitus desse ambiente organizacional, a falta de revisão do procedimento por seus
superiores. Este comportamento foi identificado no estudo de Brewster (2011), o qual afirma
que o feedback de desempenho, geralmente, não é oferecido pelos auditores.
Não. Muito difícil, muito difícil [a revisão tempestiva dos PAs]. Acho que
tem que ter mais envolvimento dos sócios, o gerente principalmente, junto
com o encarregado nesse planejamento, ele [sócio ou gerente] deveria
discutir as respostas, se envolver nas respostas, na qualidade das respostas,
de que forma a gente consegue corroborar essa resposta. (Flash).
Dificilmente [resposta quando questionada se a revisão do PA pelos
superiores era tempestiva] é tempestiva né, que é o que dificulta bastante. Aí
você faz a revisão analítica de planejamento, alguém vai revisar, lógico está
todo mundo na correria sempre, mas aí alguém vai revisar 3 meses depois,
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quando você está na final. Você já não consegue mais focar naquilo sabe?
(Medusa).
Não mesmo. Não, não. [resposta quando questionada se a revisão do PA
pelos superiores era tempestiva] vamos dizer que eu não identifiquei um
risco importante, nessa [revisão analítica] de planejamento, só que você
[gerente ou sócio] vai falar isso pra mim na final? Então talvez eu deveria ter
feito outro teste, que eu deixei isso lá no finalzinho e às vezes nem é feito.
(Mulher Maravilha).

As citações apresentadas nos levam a acreditar que a própria estrutura como os trabalhos são
organizados viabilizam para a anuência de uma preparação pífia do PA, dado que as revisões
pelos superiores, ou não acontecem ou são intempestivas. A ausência de treinamentos
específicos e as falhas nas revisões são elementos causadores de inseguranças técnicas,
reforçando o descaso inconsciente do PA.
Para os autores Bonner e Walker (1994), a combinação de instrução com inexperiência ou
instrução com não recebimento de feedback não produz conhecimento. Para eles, apesar de
não sempre disponível no ambiente organizacional das empresas de auditoria, a combinação
prática e instruções, incluindo feedbacks, resulta em ganho de conhecimento. Por esta razão,
reforçamos a importância da revisão pelos revisores e a comunicação dos atos falhos aos
preparadores.
Na opinião do autor Thornock (2016), performance feedback oferecido em período distante
daquele do desenvolvimento da tarefa resulta em aprendizado e desempenho menores. O
pesquisador considera importante que erros dos menos experientes sejam permitidos, uma vez
que tais incentivam o aprendizado, sucedendo melhores desempenhos futuros.
Percebe-se que o envolvimento dos responsáveis na revisão do PA é seletivo. Conforme
apresentado na próxima seção, devido ao tempo ser algo estratégico para os revisores, a
dedicação desses profissionais é direcionada aos clientes merecedores de sua atenção, como
os de grande porte, os com exposição pública, entre outros. Esse comportamento está
incorporado ao habitus dessa classe social, tornando-o aceito por todos.
Isso depende da classificação de risco de cada cliente [resposta quando
questionado se a revisão do PA pelos superiores era tempestiva]. Se é um
cliente mais importante as revisões são sempre tempestivas. Se é um cliente
menor, que não vai demorar tanto tempo, ela não é tão tempestiva, mas
ocorre. (Capitão América).
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4.2 PA pelo discurso de quem revisa
Nesta seção, apresenta-se o PA pelo discurso dos indivíduos que assumem posições de
revisores do procedimento, sendo usualmente, os gerentes, os gerentes sêniores, os diretores
ou sócios de auditoria.
Mais uma vez, o PA é reconhecido unanimemente pelos entrevistados como uma ferramenta
de grande importância na condução do planejamento e da conclusão dos trabalhos de
auditoria. Benefícios como antecipação de problemas que podem surgir ao longo das
atividades, identificação e avaliação mais acurada dos riscos de auditoria, definição mais
apropriada do plano de auditoria e enquadramento das realizações financeiras dentro ou acima
do orçamento foram apresentados como oriundos do PA.
A revisão analítica pode antecipar assuntos que possam ser riscos de
auditoria que não enxergamos se olharmos apenas variações de saldo.
(Hércules).
Para mim o procedimento analítico preliminar é chave, ele não é, na minha
visão, considerado pro forma como era no passado, ele é o coração de uma
auditoria. (Homem de Ferro).
Na revisão analítica a gente consegue identificar, talvez, inconsistências ou
até mesmo elementos que possam chamar atenção do auditor. Então, a
revisão analítica, além de entender o negócio, as variações, ela serve,
também, para você identificar eventuais novas transações, eventualmente,
alguma coisa que possa não estar, enfim, não estar certa. (Hulk).
A revisão analítica de planejamento não está ali para você auditar o saldo. Ela
é o primeiro passo, você identificar alguma tendência e daí então você
direcionar os seus testes. Se fosse bem utilizada, ela efetivamente traria mais
qualidade para a auditoria. (Lanterna Verde).

Contudo, ao descreverem seu modus operandi, percebeu-se a existência de condicionantes
que dificultam a concretização do PA na forma que tal possa propiciar os benefícios relatados.
Os enunciados são proeminentemente relacionados aos elementos tempo e conhecimento.
Os significantes, tempo e conhecimento, permearam os enunciados dos preparadores e dos
revisores, mas essa similaridade não é reiterada em seus significados. Esse fenômeno é o que
distingui os discursos entre essas duas posições sociais.
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4.2.1 A Monetização do Tempo
As firmas de auditoria são, antes de tudo, negócios orientados pelo lucro no qual suas receitas
são constrangidas pela concorrência. Assim, para que haja rentabilidade, a adaptação dos
custos se faz necessária. Dito isto, o perfil commercial-professional se torna pertinente nas
posições ocupadas pelos revisores, sendo através dele que o profissional atingirá o auge na
carreira. Exposto isso, a alocação de recursos nos projetos pode ameaçar um objetivo maior
ao da auditoria adequada.
Outros fatores como a pressão do tempo, por exemplo, acabam prejudicando
o ceticismo profissional de quem está em campo. A gente sabe que a pressão
tempo é um fator muito crítico pra você exercer o seu ceticismo e o
conhecimento. Se você não tem tempo para se debruçar sobre o tópico, há
grande chance de você cometer falhas. (Homem de Ferro).

Salienta-se que, o curso natural do trabalho também pode onerar o custo da prestação de
serviços se, por acaso, forem executados procedimentos que não adicionam valor a auditoria.
Em determinadas situações, o PA pode enquadrar-se como tal.
É preciso tomar cuidado para não fazer além do que precisa, uma vez que ela
não tem a finalidade de validar saldo, mas por outro lado, não deixar que
fique aquém do desejado. É preciso ter equilíbrio. (Hércules).
Acho que no fim do dia na revisão final se nada aconteceu não faz muito
sentido você ficar estendendo enfim, só para você ter isso documentado.
(Hulk).
Todo mundo quer uma revisão analítica, mas não dá tempo pra fazer, pra
equipe fazer, porque demora, é uma coisa que demora. (Mulher Elástico).

Desse modo, a ausência do PA é tida como um consentimento velado quando seus retornos
não justificam a sua execução, afinal o tempo, como recurso escasso, não deve ser despendido
em atividades desnecessárias.
4.2.2 A Perda do Conhecimento
O elemento falta de conhecimento técnico dos preparadores foi um dos obstáculos reiterado
em vários momentos nos discursos para justificar o insucesso do PA. Falta de ceticismo
profissional e de entendimento do cliente que está sendo auditado integram este elemento.
Rodgers, Mubako e Hall (2017) apontam que a falta de ceticismo pode resultar em falhas no
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processo de identificação e avaliação dos riscos e, consequentemente, no direcionamento do
trabalho.
Não sei se a gente entende o negócio. Tem muito sênior que tá em campo,
ele não sabe o que que a empresa faz, ele fica sentado no computador, ele
usa as nossas bases de documentação de auditoria, mas ele não analisa o
negócio né, ele não faz a mínima ideia do que que é, como se relaciona
compras com estoque, ele não sabe nada. (Homem Aranha).
A qualidade de revisão analítica é péssima, a ponto de não ter. Então é ... não
tem nenhuma, não tem assim, não tem porque o pessoal não tem coragem de
por alguma coisa no papel. Então é difícil falar o que você quer quando você
se contenta com qualquer coisa que sirva. (Mulher Elástico).
O que eu vejo hoje em dia é que as pessoas estão bem superficiais na revisão
analítica. (Super Homem).

Os enunciados expressam possíveis falhas na distribuição de tarefas, pois um procedimento de
grande relevância, da perspectiva dos revisores, é preparado por profissionais, rotulados por
eles mesmos, como inaptos.
Você percebe que lá, mesmo com as melhores pessoas que teoricamente
você tem aqui no staff é uma dificuldade muito grande ainda as pessoas de
entender. Eu faço um cliente que é muito grande, então pra você obter os
dados é muito difícil, porque tem milhares de pessoas, tem shared services lá
fora, então pra você ter esses dados é muito complicado e o prazo é muito
restrito também. Então, as pessoas não conseguem desenvolver por isso, pela
complexidade e pelo tempo. Embora elas até tentem fazer, não fica bom
também. (Homem Aranha).
Normalmente, designa profissionais menos experientes pra efetuar um
procedimento analítico de planejamento só que talvez esse profissional
menos experiente não tenha aí todo um, uma bagagem de experiência e
ceticismo profissional pra avaliar se comportamento, se as variações elas
estão seguindo comportamento usual ou não. (Lanterna Verde).
Quem faz a revisão analítica? A gente passa para um encarregado. O
encarregado passa pra alguém ‘ah vai atrás da informação, ah vai...’ pra
capturar informação e ele fazer. Então já começou errado, porque o
encarregado, eu acho que nem o encarregado tem acesso às informações, às
pessoas que vão passar informação certa. Então, eu acho que tem que ser
"startada" em cima né. Então, eu tive experiências muito boas de começar
revisão analítica numa diretoria né. (Mulher Elástico).

Além disso, constata-se que, em alguns casos, o PA é visto como uma ferramenta estratégia e
seletiva, sendo executado e revisado tempestivamente apenas em clientes específicos. No
enunciado seguinte, nota-se que a combinação do porte do cliente auditado e a falta de
capacidade técnica em campo, funda a tolerância do revisor pela entrega deficiente do PA.
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Infelizmente, as pessoas que estão lá [em campo], elas não despendem muito
tempo naquele trabalho específico, como são clientes menores, estão as
pessoas que não são as mais qualificadas, então eu não vou criar expectativa
num procedimento que eu sei que não vai dar em nada. (Homem Aranha).

4.3 PA pelo discurso de ex-auditores
Eu acho que a maioria acredita que é pra cumprir tabela, tem na norma eu
preciso fazer pra cumprir tabela. (Feiticeira Escarlate).

Apresenta-se nesta seção, como os ex-auditores se posicionam no tocante ao PA nas etapas de
planejamento e de conclusão em um trabalho de auditoria. Para isto, entrevistamos três
profissionais que iniciaram suas carreiras em auditoria externa e demitiram-se enquanto
posicionados como gerentes-seniores. Dois dos entrevistados atuaram, também, no
departamento de treinamento da firma de auditoria da qual fizeram parte. Ademais, inteiramos
que os enunciadores deste tópico estavam auditores à época da adoção das NBC-TAs.
A importância do PA foi aventada, mais uma vez, nos três discursos, no entanto, as fraquezas
existentes no processo de trabalho o tornava menosprezado perante a outras atividades. Dito
isso, o absentismo do envolvimento dos sócios e dos gerentes nos trabalhos foi rememorado
em vários momentos.
4.3.1 O Tempo como Experiência
A experiência é explicada como conhecimento ou aprendizado, obtido através da prática ou
da vivência18. Para os entrevistados, experiência e qualidade na entrega do PA estão
correlacionadas.
Pra fazer uma boa revisão analítica envolve, também, experiência.
(Aquaman).
Acho que quanto mais experiente melhor é uma revisão analítica sim, porque
você tem mais experiência, mais background, qualquer experiência
complementar, seja ela por segmentos, seja ela por um negócio, por uma
disciplina, por algo que você já tenha feito no passado, sempre vai te ajudar a
ter uma revisão analítica melhor. (Feiticeira Escarlate).

18

https://www.dicio.com.br/experiencia/.
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Para Bondía (2002), dentre outros fatores, a falta de tempo e o excesso de trabalho fazem com
que a experiência seja cada vez mais rara. Da perspectiva do autor, a experiência é o que nos
passa, o que nos acontece, o que nos toca, e não o que se passa, não o que acontece, não o que
toca. Em vista disso, torna-se perigoso sinonimizar experiência e tempo de trabalho.
4.3.2 A Herança do Conhecimento
Os três participantes, ao relatarem a aplicação do PA no trabalho de auditoria, retomaram à
memória o formato do treinamento que era adotado à época que estavam auditores. Apesar da
semelhança nos enunciados de todas as posições no tocante a operacionalização do modelo,
os entrevistados refletiram mais no percurso do conhecimento.
A pirâmide hierárquica da organização se relaciona entre si por meio da transmissão de
conhecimento, enriquecendo a experiência dos indivíduos. Diante disso, reflexões sobre a
vulnerabilidade do herdeiro no que tange a construção do conhecimento recebido emergiram
dos enunciados.
Se por um lado o modelo praticado oferece vivência prática e interação direta com
profissionais mais experientes, por outro o modelo é fragilizado por depender estritamente do
conhecimento herdado e adquirido ao longo da carreira do professor.
O PA trabalha muito com o senso crítico da pessoa, e aí esse é o tipo de
coisa que você não consegue explicar num treinamento de oito horas ou de
dezesseis horas pra uma pessoa. Isso você aprende no campo, você aprende
com o coach, eu vejo que essas pessoas que eram mais preparadas, elas
ensinavam melhor e esses assistentes que trabalhavam com eles, chegavam
mais preparados. (Batman).

Remetemo-nos aos escritos de Marx (1845), de que as pessoas são como são, pensam o que
pensam porque são ensinadas assim e, quem ensina também foi ensinado, para expor os
relatos de que a disseminação de posicionamentos inadequados afeta negativamente as
gerações futuras quando aceitos como verdades.
Muitas vezes não se aborda [um assunto] da maneira correta, não é porque
não esteja no programa, mas é porque o instrutor talvez não dê relevância,
porque no passado já não deram importância pra ele, ele foi formado assim e
ele está formando as pessoas do mesmo jeito do que ele foi formado.
(Feiticeira Escarlate).
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Se faz necessário relatar que os entrevistados foram enfáticos ao afirmarem falhas no processo
de revisão do PA pelos sócios e pelos gerentes, expondo que as revisões ou não são feitas ou
não são feitas tempestivamente.
Não, não, dificilmente [há revisão tempestiva]. (Aquaman).
Normalmente a gente fazia o planejamento, mas muitas das vezes... eu vou
ser bem honesto, eu tive vários e vários clientes, a gente revisava junto com o
final, a gente fazia a revisão preliminar e a final no mesmo dia. (Batman).
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5 DISCUSSÕES
A auditoria externa tem papel fundamental para assegurar a conformidade das demonstrações
contábeis divulgadas pelas entidades com as normas aplicáveis vigentes, pois assiste o
funcionamento dos mercados financeiros e de capitais ao contribuir para um ambiente mais
crível. Para tanto, a profissão auditor e as firmas prestadoras de serviços de auditoria são
reguladas por diversas instituições, as quais emitem diplomas legais com instruções,
orientações e deveres a serem adotados desde a iniciação do trabalho até a emissão do
relatório do auditor.
Neste ambiente, as bases estruturais dos trabalhos de auditoria são as impostas regulações
institucionais, conduzindo para a homogeneização das práticas e dos procedimentos adotados
pelos auditores externos. Dito isto, é pertinente reflexionar a utilização do PA nas etapas de
planejamento e conclusão como resultado do isomorfismo coercitivo.
Sob à luz da NIS, o assujeitamento as pressões institucionais, mesmo que afetem a eficiência
operacional negativamente, justifica-se pela busca incessante da legitimidade, sine qua non, a
sobrevivência das firmas de auditoria seria ameaçada. Observou-se a teoria na prática quando
da confirmação unânime dos auditores acerca da inclusão, em seus projetos, do PA na etapa
inicial e final. Os profissionais entrevistados enalteceram a importância promovida pelo PA
nas duas etapas, contudo ela é antagônica com os relatos acerca de sua fraca
operacionalização.
Argumentações diversas fizeram jus a pouca ou nenhuma dedicação na execução do
procedimento, transformando esse comportamento em um fato social19. Os discursos,
atravessados pelos elementos tempo e conhecimento técnico, apontaram fissuras no método
adotado de treinamento e na credibilidade e dependência entre preparadores e revisores.
Os profissionais posicionados como revisores relataram o despreparo técnico daqueles na
posição de preparadores do procedimento. A recorrente insatisfação dos revisores com a
qualidade do PA entregue acarretou a transfiguração da perspectiva a respeito do PA, de algo

19

Para Durkheim (2004, p. 39), fato social são maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, e
dotadas de um poder coercitivo em virtude do qual lhe impõem. Em outras palavras, é uma prática social vista
como natural.
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importante para algo pro forma. O fenômeno é refletido no enunciado do Homem Aranha,
ipsis verbis: “Na verdade, eu não espero nada”. A isto, recorremos a Meyer e Rowan (1977)
por mencionarem um possível conflito entre a busca por legitimidade e a busca por eficiência.
Pelo discurso dos auditores, o PA não gera benefícios, na prática, em razão da sua fraca
operacionalização, mas por ser um requerimento normativo, o procedimento é incluído no
trabalho.
Por sua vez, ao discorrem acerca da capacitação técnica recebida, os preparadores enunciaram
a ausência de classroom training para esta temática. O aprendizado advém da experiência
prática em campo tutoreados por seus superiores. Contudo, a fragilidade deste modelo situa-se
na forte dependência do revisor na concretização do aprendizado do preparador. Pelos relatos
dos revisores e ex-auditores, notou-se que tal prática perdura há tempos. Os autores
Westermann, Bedard e Earley (2015) informam que os sócios de auditoria entrevistados não
estão confortáveis com o modelo adotado, pois reconhecem que os responsáveis por oferecer
o treinamento em campo têm uma alta carga de trabalho, fazendo com que o coaching passe a
ser the last in line.
Como previsto, Rodgers, Mubako e Hall (2017) confirmaram que o nível de ceticismo dos
profissionais mais experientes é maior do que daqueles em início de carreira, portanto,
entendemos que a experiência amadurece e eleva o ceticismo do auditor. Assim, falhas na
transferência de conhecimento do mais experiente para o menos experiente requerem atenção
especial, pois podem comprometer a construção de uma característica fundamental para quem
exerce a função, o ser cético (Glover e Prawitt, 2014).
As falhas no processo de capacitação técnica são sinalizadas nos discursos dos preparadores
ao relatarem a omissa ou intempestiva revisão do procedimento pelos revisores. A contradição
entre o imaginário e a prática do auditor origina-se neste fato social e reforça a percepção do
staff que o PA é importante, mas não é necessário ou prioritário. Com adaptações ao contexto
analisado, faz-se oportuna a colocação de Pfeffer e Salancik (2003, p. 16) de que as pressões
do ambiente controlam as estruturas e as ações das organizações.
A combinação das pressões intrínsecas do processo de auditoria, da limitação técnica dos
profissionais, do falho modelo de treinamento e do elemento discursivo “falta de tempo”
suscitou na normalização do descaso dos auditores com o procedimento, fazendo com que os
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indivíduos não percebam a sua negligência ao não atuarem consoantes as normas de auditoria.
Destarte, cabe-nos refletir sobre a afirmação no relatório do auditor de que o trabalho de
auditoria fora conduzido de acordo com as normas de auditoria.
Para complementar a discussão, retomamos a necessidade de as organizações aderirem as
regras, normas sociais e as expectativas dos outros de fora da organização (Scapens, 2006).
Uma das responsabilidades do auditor é a de expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis com base na auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria (NBC-TA 700). Posto isto, enquanto usuários das demonstrações
contábeis, acredita-se que os auditores estejam cumprindo com suas responsabilidades, caso
contrário, efluiria o chamado audit expectation gap. ICAEW (2018, p. 4) define audit
expectation gap como a diferença entre a expectativa do público em geral sobre o que auditor
faz e o que, de fato, o auditor faz. A Figura 8 apresenta o conceito segregado em três partes.
Figura 8 - Conceito de Audit Expectation Gap

Fonte: ACCA (2019)

A existência do knowledge gap foi identificada nos discursos dos auditores entrevistados. Ao
considerar que os leitores do Relatório do Auditor acreditam que as normas de auditoria, sem
exceções, foram aplicadas ao longo do trabalho, percebe-se que dois requisitos normativos,
geralmente, não são desempenhados adequadamente.
Isto nos remete aos autores DiMaggio e Powell (1983) ao afirmarem que, para ganhar
legitimidade, as organizações têm de serem vistas em conformidade com o que se esperam
delas, o que justifica a execução pro forma do PA. Meyer e Rowan (1977) definem a lacuna
existente entre as estruturas formais de uma organização e suas reais atividades cotidianas
como decoupling.
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As reflexões retomam à pergunta de pesquisa que direcionou este estudo, acerca da percepção
dos auditores externos sobre a utilização do procedimento analítico, nas etapas de
planejamento e de conclusão de um trabalho de auditoria das demonstrações contábeis, em
uma perspectiva de análise do discurso. Observou-se que os benefícios percebidos pela
execução do PA não são usufruídos no campo prático por muitos pelas razões
supramencionadas.
Seria oportuno concluir que são imprecisas as opiniões de auditoria emitidas e suportadas por
trabalhos em que o PA não foi utilizado nem na etapa de planejamento tampouco na etapa de
conclusão? Se tomarmos a proposição como verdade, conclui-se que o PA nessas duas fases
exerce papel fundamental no trabalho de auditoria, tornando inadmissível a sua não execução,
sendo justificada a sua natureza normativa.
Por outro lado, se considerarmos que as opiniões de auditoria, salvo por outras razões, são
adequadas, o PA pode ser considerado importante, mas não indispensável, dado que outros
procedimentos poderiam substituí-lo ao fornecerem apoio suficiente para o auditor emitir a
sua opinião. Isso nos levaria a admitir que a imposição normativa não se justifica.
A reflexão decorrente se posiciona em torno de qual seria o ponto ideal para as imposições de
procedimentos de auditoria, dado que, se por um lado, tem a grande vantagem de explicitar,
do outro, tem a grande desvantagem de serem prescritivos e tornarem-se, apenas, em
checking-box. Glover e Prawitt (2014), consideram que o ceticismo do auditor pode ser
ameaçado se o foco das regulações não estiver totalmente alinhado com os riscos relevantes
da auditoria. Em outras palavras, a exigência de práticas e de procedimentos poderiam
desfocar os profissionais do objetivo fim da auditoria.
Espera-se que os resultados e as discussões apresentadas neste estudo germinem reflexões aos
órgãos reguladores, alusivas a real necessidade de impor procedimentos às firmas de auditoria
atinentes ao método de capacitação técnica adotado.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Porquanto o trabalho de auditoria independente ser um dos mais regulados por órgãos
nacionais e internacionais (IBRACON, 2015), a instigação em pesquisar se as imposições
institucionais, na prática, são necessárias para que o auditor expresse sua opinião acerca das
demonstrações contábeis, nos motivou a empreender este estudo.
Diante desse cenário, a presente pesquisa teve por objetivo principal identificar as
contribuições proporcionadas pela aplicação do procedimento analítico na etapa de
planejamento e de conclusão nos trabalhos conduzidos pelos auditores independentes e como
tais são percebidas por estes profissionais. Para alcançar o objetivo geral, agregou-se os
objetivos específicos (i) verificar se há a adoção do procedimento na etapa de planejamento e
conclusão da auditoria e (ii) entender como os profissionais são treinados tecnicamente para
executar o procedimento.
A teoria da Nova Sociologia Institucional foi empregada ad hoc. A vertente sociológica da
teoria institucional preconiza, conforme Meyer e Rowan (1977), que muitos dos
procedimentos institucionais utilizados pelas organizações não são adotados pela sua eficácia
no processo operacional, mas em consequência da legitimidade que a adoção as proporciona.
A construção dos corpora, alicerces deste estudo, foi por meio de 11 entrevistas conduzidas
com profissionais das firmas de auditoria Big4, autorizadas para gravação e, posteriormente,
transcritas. Adotou-se a abordagem metodológica de Souza (2014) e o modelo de deriva da
análise de discurso desenvolvida pelo filósofo francês Michel Pêcheux, por proporcionarem
subsídios para compreendermos os enunciados dos auditores entrevistados e concluir sobre o
objetivo geral e específicos desta pesquisa.
Os auditores entrevistados, independentemente da posição ocupada, declararam que o uso do
PA na etapa inicial e final dos trabalhos de auditoria é efetivo, dado a eficiência e eficácia
trazida por ele, uma vez que proporciona a elaboração de um plano de trabalho mais eficiente
e um embasamento maior à opinião de auditoria acerca do objetivo auditado. Contudo, essas
vantagens não são percebidas na prática. Observou-se que o contraditório entre o imaginário e
o cotidiano desses profissionais emerge da própria estrutura do trabalho de auditoria.
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Os relatos apontaram que, como procedimento institucionalizado, o PA é preparado para as
etapas de planejamento e de conclusão, salvo em trabalhos estruturados para que todas as
etapas ocorram em uma única vez, conforme informado por alguns profissionais. Todavia, o
processo preparatório é deficiente e a revisão é intempestiva. O elemento discursivo “falta de
tempo” ameniza as tensões entre as posições, pois é por meio dele que os revisores anuem a
precária entrega da tarefa e os preparadores consentem em não receber treinamento.
O presente estudo nos permitiu verificar que, embora o uso do PA na etapa inicial e final dos
trabalhos de auditoria seja percebido como altamente efetivo, na prática não o é. Tivesse
evidência de ser utilizado mais em conformidade com aquilo para o qual foi construído, o PA
daria uma contribuição a aquele que é o grande desafio que é melhorar a qualidade das
auditorias. De outra forma, o PA tem muita importância ideal e pouca importância prática,
dado a sua costumeira execução pro forma, necessária apenas para dar legitimidade ao
trabalho.
Destaca-se que o resultado apresentado poderia ter sido diferente se outros profissionais
tivessem sido entrevistados ou se funcionários e ex-funcionários das pequenas e médias
firmas de auditoria fossem considerados nos requisitos de seleção.
Por fim, acredita-se que essa discussão é importante, pois pode proporcionar melhorias aos
trabalhos de auditoria. Espera-se que estudos posteriores busquem avaliar o papel de outros
procedimentos de auditoria requeridos e que também considerem a participação de
profissionais das firmas não Big4.
Ademais, discussões sobre o conteúdo programático da disciplina auditoria na grade
curricular dos cursos de ciências contábeis, precificação dos honorários, coerência na
quantidade de horas alocadas para desempenho das atividades e a utilidade de um manual de
melhores práticas, se houvesse, para auxiliar os trabalhos de auditoria poderiam trazer
contribuições significantes para esta área de pesquisa.
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