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Resumo 
 

 

O crescimento da complexidade organizacional e da globalização, 
assim como os inúmeros escândalos financeiros que abalaram a profissão de 
auditoria, têm sido o palco no qual os procedimentos analíticos atingiram um 
maior protagonismo. Na verdade, os procedimentos analíticos que consistem 
essencialmente em comparações de dados ou análise de relacionamentos 
com o objectivo de examinar a razoabilidade desses mesmos dados ou 
relações, apresentam potencialidades que devem ser aproveitadas, tais como 
a forma simples com que podem ser aplicados e a acessibilidade do custo a 
despender. Contudo, quando se está perante a realização de auditorias a 
Pequenas e Médias Empresas (PME’s), estas apresentam, características que 
lhes são muito próprias, tais como a existência de limitações no controlo 
interno, concentração/domínio por parte de um proprietário gerente, limitações 
na disponibilização da informação, e que se devem, principalmente, ao seu 
reduzido tamanho e complexidade, distinguindo-as das grandes empresas e 
limitando a utilização de tais procedimentos. 

É neste contexto em que, por um lado, os procedimentos analíticos 
apresentam potencialidades que devem ser aproveitadas pelas empresas de 
auditoria mas, por outro, quando se está perante a auditoria a uma PME, tal 
aproveitamento pode não ser conseguido de uma maneira eficiente, que 
procedemos à realização de um estudo empírico através do método por 
questionário, dirigido aos Revisores Oficiais de Contas (ROC's) portugueses.  

Através de uma análise aos dados obtidos verificamos que, na 
auditoria a PME’s, os ROC's corroboram frequentemente os resultados dos 
procedimentos analíticos com outro tipo de procedimentos, verificando-se 
ainda que a redução dos testes de detalhe quando os resultados de tais 
procedimentos são favoráveis é realizada de forma equilibrada o que indica 
uma atitude de precaução por parte dos auditores, considerando que a 
estrutura de controlo interno destas empresas apresenta sérias limitações. Por 
outro lado, também se constatou que, de um modo geral, os ROC's atribuem 
importância às características das PME’s na utilização dos procedimentos 
analíticos verificando-se, de igual modo, que a maioria dos profissionais de 
auditoria considera que a aplicação de tais procedimentos é significativamente 
menor neste tipo de empresas. Assim, estes resultados, permitiram-nos, 
concluir que os procedimentos analíticos são influenciados pelas 
características que envolvem as PME's além de que estas originam uma 
menor utilização de tais procedimentos.  

A comparação destes resultados, com estudos realizados em 
diferentes países, nomeadamente E.U.A, Singapura, Reino Unido e Canadá 
permitiram-nos concluir também que, independentemente da localização 
geográfica, existe um certo consenso quanto à utilização dos procedimentos 
analíticos na auditoria a PME’s. 
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Abstract 

 
The growth of the organizational complexity and globalization as well 

as countless financial scandals that affected the auditing job have been the 
scenery in which the analytical procedures reached a bigger protagonism. In 
fact, the analytical procedures which consist basically in data comparisons or 
analysis of relations with the intention /goal to examine the reasonableness of 
the data or its relations present potentialities that must be used /profited. Some 
examples are: the easy way they can be put into practice and the accessibility 
of cost to spend. However, the small and medium sized entities, present 
characteristic, such as limitations in the internal control, concentration/domain 
by an owner-manager, limitations in the availability of information, mainly due to 
its reduced dimension and complexity, which distinguishes these entities from 
large enterprises and limits the use of such procedures. 

It’s in this context that, on the one hand, the analytical procedures 
present potentialities that must be used /profited by auditors and, on the other 
hand, the use of such procedures cannot be achieved in an efficient manner in 
the audit of small and medium sized entities that we proceed to an empirical 
study through a questionnaire directed to Portuguese external auditors. 
            Through an analysis of data we found that auditors often corroborate 
the results of analytical procedures with other procedures, in the audit of small 
and medium sized entities. We also found that the reduction of tests of detail 
when the results of such procedures are favorable is performed in a balanced 
way, which indicates an attitude of caution on the part of auditors, considering 
that the internal control structure of these companies has serious limitations. 
            In this study, we also observed that, in a general way, the 
characteristics of small and medium sized entities are important in the use of 
analytical procedures and the application of such procedures is considered 
significantly lower in these companies for most auditors. These results allow us 
to conclude that analytical procedures are influenced by the characteristics of 
small and medium sized entities which lead to a reduced use of such 
procedures. 
           These results were compared with studies conducted in different 
countries including USA, Singapore, UK and Canada which allowed us to 
conclude that, apart of geographic location, there is a consensus on the use of 
analytical procedures in the audit of small and medium sized entities. 



  























1 

 

Introdução 

 

O crescimento da complexidade organizacional e da globalização tem vindo a 

tornar cada vez mais importante a fiabilidade da informação financeira, pelo que a 

auditoria assume, actualmente, um papel fundamental na confiança dos mercados. 

Contudo, com a existência de inúmeros escândalos financeiros que abalaram a profissão de 

auditoria, entre os quais se destacam a Enron e a Arthur Andersen, sentiu-se necessidade 

de atribuir uma maior credibilidade a esta profissão. 

É neste contexto, em que por um lado, é necessário que a auditoria encontre 

respostas adequadas para continuar a desempenhar um papel importante na fiabilidade da 

informação mas por outro, o auditor pode-se deparar com situações em que a obtenção de 

provas adequadas é um processo bastante complicado, originando um custo elevado assim 

como o tempo dispendido, que os procedimentos analíticos assumem um maior 

protagonismo.  

Na verdade, os procedimentos analíticos consistentes, essencialmente, em 

comparações, apresentam, frequentemente, uma forma simples de aplicação e um baixo 

custo associado, pelo que se tem assistido ao longo do tempo a um surpreendente aumento 

da utilização de tais procedimentos fomentado, principalmente, pelas normas de auditoria 

que estabelecem práticas sobre a sua utilização. 

Ora, ao observar-se o mundo empresarial, verifica-se que a existência de um 

número significativo de PME’s é uma realidade, principalmente se se analisar, em 

concreto, o tecido empresarial português em que a importância exercida por este tipo de 

empresas é elevada. Contudo, as PME’s apresentam características que lhes são muito 

próprias, e que as distinguem das restantes empresas, devendo-se tal distinção à forma 

simples como a sua estrutura se encontra desenvolvida e ao seu reduzido tamanho. Assim, 

na realização de uma auditoria a PME’s, os profissionais deste ramo, terão de ter em 

consideração as características que envolvem este tipo de empresas, principalmente quando 

estão em causa pequenas empresas uma vez que a sua dimensão e complexidade são ainda 

mais reduzidas, existindo, por conseguinte, considerações especiais relativas à prática de 

auditoria neste tipo de empresas, inseridas nas normas internacionais de auditoria 

clarificadas.  
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Deste modo, a importância crescente atribuída aos procedimentos analíticos, 

associada ao papel que as PME’s desempenham na organização empresarial do nosso país, 

constituiu o cenário que nos motivou a analisar a utilização dos procedimentos analíticos 

neste tipo de empresas. 

Com a elaboração da presente dissertação pretende-se não só mostrar que a 

aplicação dos procedimentos analíticos é influenciada pelos elementos caracterizadores das 

PME’s e que constituem, essencialmente, limitações ao modo como o controlo, supervisão 

e processamento da informação é realizado, como também que tais limitações restringem o 

aproveitamento das potencialidades destes procedimentos. Para que tal percepção pudesse 

ser defendida a presente dissertação foi estruturada em seis capítulos, começando-se 

primeiramente por uma introdução, no qual é mencionado o contexto em que a mesma se 

insere, o os principais objectivos que se visam atingir, os motivos que justificam a sua 

escolha e o modo como é organizada. Por último, são referidas as principais conclusões 

obtidas com a realização da mesma. Relativamente à estrutura da dissertação, no primeiro 

capítulo, denominado de “Características das Pequenas e Médias Empresas Relevantes 

para a Auditoria” são apresentadas as características das PME’s defendidas por diversos 

autores e organismos, nomeadamente, limitações no controlo interno, implementação 

tecnológica insuficiente, concentração/domínio por parte de um proprietário-gerente, 

limitações na informação disponível, fácil obtenção do negócio do cliente, fácil acesso aos 

activos da empresa por parte dos seus funcionários e inexistência de um eficaz órgão de 

gestão independente. 

No segundo capítulo, que denomina-se por “Procedimentos analíticos: Tipos de 

Procedimentos e Processo de Revisão analítica ”são analisadas as diferentes fases do 

processo de revisão analítica (formulação de expectativas, identificação e investigação das 

diferenças e avaliação dos resultados) e os vários tipos de procedimentos analíticos que 

podem ser utilizados pelos auditores (análise de tendências, análise de rácios, testes de 

razoabilidade e regressão estatística). Ao longo deste capítulo também é retratada a forma 

como as características analisadas no capítulo anterior influenciam as fases integrantes do 

processo de revisão analítica e a aplicação dos referidos procedimentos. 

No terceiro capítulo, correspondente à “Utilização dos Procedimentos Analíticos 

nas Diferentes Fases do Processo de Auditoria”, introduziu-se as diferentes fases do 

processo de auditoria, nomeadamente, a fase da aceitação do cliente, a fase do 
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planeamento, a fase de execução da auditoria e a fase da revisão global da auditoria. 

Procedeu-se, assim, à análise do comportamento dos procedimentos analíticos nas várias 

fases do processo de auditoria, explicando-se, de igual modo, na introdução à fase de 

execução da auditoria, a relação existente entre testes de detalhe e procedimentos analíticos 

e a necessidade de existir um equilíbrio entre estes dois tipos de procedimentos, na 

auditoria a PME’s. 

Relativamente ao quarto capítulo, designado de “Análise de Estudos Empíricos”, 

procedeu-se à análise de determinados estudos, incidindo tal análise, na utilização dos 

procedimentos analíticos em quatro diferentes países, nomeadamente, Ameen e Strawser 

(1994), E.U.A, Mahathevan (1997), Singapura, Mulligan e Inkster (1999), Reino Unido, e 

Lin e Fraser (2003), Canadá, de modo a permitir a comparação dos resultados destes 

estudos com os obtidos no estudo elaborado na presente dissertação, tal como se poderá 

observar no sexto capítulo. 

O quinto capítulo, intitulado de “Metodologia” retrata a forma como o estudo 

retratado no sexto capítulo, relativamente à utilização dos procedimentos analíticos na 

auditoria a PME’s pelos ROC's portugueses, foi elaborado, estando dividido em três pontos 

essenciais, nomeadamente, objectivos e hipóteses de investigação, recolha e tratamento de 

dados e, por último, características da amostra. Na parte relativa aos objectivos e hipóteses 

de investigação, para além de se mencionar a finalidade do estudo realizado, descreveu-se 

ainda a hipótese de investigação principal (H0: Na realização de auditorias a PME’s a 

utilização dos procedimentos analíticos encontra-se influenciada pelas características que 

envolvem este tipo de empresas), a qual será aceite após se verificar um conjunto de sub-

hipóteses. Relativamente à recolha e tratamento de dados, é apresentada, a metodologia 

utilizada para que o estudo pudesse ser realizado, o modo como foram obtidos os dados e 

os testes a utilizar em cada uma das sub-hipóteses, através do programa SPSS. 

Relativamente às características da amostra, procedeu-se não só à explicação da forma 

como os dados obtidos foram tratados como também à análise desses mesmos dados, de 

modo a salientar a sua importância no estudo em questão. 

Por último, no sexto capítulo denominado de “A utilização dos Procedimentos 

Analíticos na Auditoria a PME’s Portuguesas” são apresentados os resultados obtidos com 

a realização do estudo mencionado anteriormente, assim como a respectiva discussão dos 

mesmos, mencionando-se, de igual forma, as limitações inerentes a este estudo. 
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Capítulo 1 

 

Características das Pequenas e Médias Empresas 

Relevantes para a Auditoria 

A utilização dos procedimentos analíticos que, de acordo com a ISA 520, são as 

“avaliações de informação financeira por meio de análises de relacionamentos plausíveis 

entre dados tanto de informação financeira como de informação não financeira” (ISA 

520, §4) depende de determinados factores que influenciam o auditor. Os autores Choo et 

al. (1997) mencionam que esses factores compreendem a disponibilidade dos dados, o 

tamanho da empresa objecto de auditoria, o volume de transacções e o conhecimento do 

negócio do cliente por parte do auditor enquanto a ISA 520, §A13, atribui um especial 

destaque ao controlo interno e consequentemente à fiabilidade dos dados da empresa em 

questão. Assim, esta norma refere que quando os controlos existentes sobre a preparação 

da informação da entidade são eficazes, a confiança do auditor na fiabilidade dessa 

informação e, por conseguinte, nos resultados dos procedimentos analíticos é maior. 

 Entre os vários factores que, eventualmente, afectam a utilização dos 

procedimentos analíticos, consideramos que a complexidade e o tamanho da empresa, alvo 

de auditoria, assumem especial relevância pois influenciam o meio envolvente da empresa 

em questão. De facto, o maior ou menor conhecimento do negócio do cliente depende, em 

parte, do seu tamanho e da sua complexidade sendo que o mesmo sucede com outros 

factores tais como a disponibilidade e a fiabilidade da informação, o volume de 

transacções, entre outros.  

É neste contexto, que se pretende analisar a utilização dos procedimentos analíticos 

na auditoria às PME’s, pois estas apresentam características que lhes são muito próprias, 

que serão abordadas posteriormente e que se devem, principalmente, ao seu reduzido 

tamanho e complexidade, distinguindo-as das grandes empresas e limitando a utilização de 

tais procedimentos. O objectivo do presente capítulo é, portanto, caracterizar de forma 

aprofundada as PME’s para que posteriormente se possa demonstrar a forma como essas 

características afectam não só o tipo de procedimentos analíticos a utilizar nestas empresas 

como também a sua utilização nas diferentes fases do processo de auditoria. 
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1.1) Comparação entre grandes e PME’s 

Quando se está a retratar a auditoria num determinado tipo de empresas importa, 

primeiramente, abordar a estrutura que a administração e a fiscalização dessas empresas 

podem adoptar pelo que se procederá à sua análise, mais concretamente nas sociedades 

anónimas e nas sociedades por quotas, de acordo com o que está estabelecido no nosso 

ordenamento jurídico através do CSC. 

Relativamente às sociedades anónimas, o artigo 278.º, n.º1 do CSC estabelece que a 

administração e a fiscalização destas sociedades podem ser estruturadas de acordo com 

uma das seguintes modalidades:  

 

a) “Conselho de administração e conselho fiscal”; 

b) “Conselho de administração, compreendendo uma comissão de auditoria, e 

revisor oficial de contas”; 

c) “Conselho de administração executivo, conselho geral e de supervisão e 

revisor oficial de contas “; 

 

Quanto à fiscalização nas sociedades que adoptem a modalidade prevista na alínea 

a), pode-se verificar, de acordo com o artigo 413.º, n.º 1 do CSC, duas situações distintas. 

Deste modo, a fiscalização pode competir, por um lado, a um fiscal único, que deve ser um 

ROC ou uma SROC, ou a um conselho fiscal, podendo, por outro lado, competir a um 

conselho fiscal e a um ROC ou SROC que não faça parte daquele órgão, sendo portanto 

independente. Esta última situação descrita, de acordo com o artigo 413.º, n.º 2 do CSC é 

obrigatória quando estão em causa “sociedades que sejam emitentes de valores mobiliários 

admitidos à negociação em mercado regulamentado ou sociedades que, não sendo 

totalmente dominadas por outra sociedade que adopte este modelo, durante dois anos 

consecutivos ultrapassem dois dos seguintes limites: total do balanço de 100.000.000 

euros, total das vendas líquidas e outros proveitos de 150.000.000 euros, número de 

trabalhadores empregados em média durante o exercício de 150”. Esta opção é, portanto, 

obrigatória para as sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em 

mercado regulamentado ou para as que apresentam grandes dimensões, sendo que para as 

restantes a opção referida é facultativa. 
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 Relativamente à modalidade prevista na alínea b) é de referir que as sociedades que 

tenham um administrador único não podem optar pela mesma, de acordo com o artigo 

278.º, n.º5 do CSC. Quanto às sociedades que optem pela estrutura referida na alínea c) é 

importante ter em consideração, de acordo com artigo 278.º, n.º 4 do CSC, que é 

obrigatória a existência de uma comissão para as matérias financeiras, no conselho geral e 

de supervisão. 

No que diz respeito às sociedades por quotas o artigo 262º, n.º 1 do CSC refere que 

“ o contrato da sociedade pode determinar que a sociedade tenha um conselho fiscal, que 

se rege pelo disposto para as sociedades anónimas”, ou seja, estas sociedades podem 

optar, ou não, por terem um conselho fiscal. De acordo com o n.º2 do referido artigo, as 

sociedades que não optarem por ter um conselho fiscal na sua estrutura de fiscalização, 

devem nomear um ROC para efectuar a revisão legal de contas se durante dois anos 

consecutivos as sociedades excederem dois dos seguintes limites: total do balanço de 

1.500.000 euros, total das vendas líquidas e outros proveitos de 3.000.000 euros, número 

de trabalhadores empregados em média durante o exercício de 50. 

Pode-se, então, concluir que todas as sociedades anónimas, independentemente da 

sua dimensão, assim como as sociedades por quotas que apresentem as dimensões 

estabelecidas no artigo 262º, n.º 2 do CSC, estão obrigatoriamente sujeitas a auditoria. 

Relativamente às sociedades por quotas, as que não excederem os limites estabelecidos no 

referido artigo, poderão sujeitar-se espontaneamente à auditoria, tal como mencionado 

anteriormente. 

Após ter-se abordado a estrutura que a fiscalização e administração das empresas 

podem adoptar importa, então, analisar o conceito de PME’s considerando, para, tal duas 

perspectivas distintas, isto é, por um lado a existência de determinados critérios 

quantitativos, tais como o volume de negócios, o número de empregados, entre outros, que 

permitem a determinadas empresas serem consideradas como PME’s e, por outro lado, a 

existência de características qualitativas.  

No entanto, se este tipo de empresas apresentam, por um lado, características 

similares independentemente da localização geográfica tal como concluíram Iwisi, Kitindi 

e Basson (2002), em termos quantitativos não existe uma definição mundialmente aceite 

para o mesmo, tal como referiu a United States International Trade Comission (2010). Na 

verdade, não seria possível a atribuição de um único critério quantitativo mundial para tal 
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Dimensão Nº efectivos Volume de Negócios (VN) ou Balanço Total (BT) 

PME <250 <=50 Milhões de Euros (VN), ou <= 43 Milhões de Euros (BT) 

Micro <10 <= 2 Milhões de Euros 

Pequena <50 <= 10 Milhões de Euros 

Média As PME que não forem micro ou pequenas empresas 

Tabela 1: Definição de PME em Portugal e na União Europeia. 

Fonte: Ministério da Economia e da Inovação – IAPMEI. 

 

conceito pois a evidente disparidade de economias que existe entre os diversos países não o 

permitiria. Deste modo, é normal que não se possa comparar quantitativamente, por 

exemplo, uma média empresa portuguesa com uma média empresa americana dado que 

uma média empresa portuguesa pode ser equivalente a uma pequena empresa americana.  

 É por este mesmo motivo, que a própria terminologia do conceito é variável uma 

vez que, vários autores e importantes organismos tais como o AICPA, ao referirem-se a 

determinadas empresas de Portugal, entre outros países, consideram-nas como PME’s não 

só pelos seus atributos quantitativos mas também pelas características que as envolvem e, 

frequentemente, denominam-nas de “small business” (pequenas empresas/negócios 

pequenos). Assim, importa desde já fazer uma breve referência ao facto de a terminologia 

utilizada ao longo da presente dissertação não ser uniforme dado que, ao serem abordados 

diferentes autores, tal não seria possível, como explicado anteriormente, sendo, portanto, 

relevante ter em consideração que a utilização do termo “small business”, inclui também a 

categoria das médias empresas neste contexto. 

O conceito de PME está estabelecido no ordenamento jurídico português através do 

Decreto-Lei n.º372/2007, de acordo com a definição dada pela Comissão Europeia na sua 

Recomendação 2003/361/CE, e encontra-se dividido em três diferentes categorias: micro, 

pequena e média empresa. Tal como demonstrado na Tabela 1, este conceito obedece a 

critérios quantitativos gerais, isto é, independentemente do tipo de sector em causa, que 

incluem o valor do volume de negócios anual ou o balanço total anual e o número de 

empregados que fazem parte da empresa. 

Ao efectuar-se uma comparação entre os critérios quantitativos estabelecidos na 

Tabela 1 e os critérios estabelecidos no CSC pode-se depreender, embora se tratem de 

critérios com finalidades distintas, que os limites estabelecidos no artigo 262º do CSC com 
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o objectivo de obrigarem as sociedades por quotas que ultrapassem dois desses mesmos 

limites a serem auditadas, enquadram-se nos limites correspondentes à definição de 

pequena empresa.  

Nos E.U.A, para que uma empresa seja considerada como “small business” deve 

atender a critérios quantitativos estabelecidos consoante o seu sector de actividade. Assim, 

pode-se afirmar que nos E.U.A não existe um critério padrão geral dado que este é variável 

de acordo com os vários sectores privados existentes na economia deste país. A Tabela 2, 

baseada em He, Price e Banham (2008), mas cujos dados foram retirados do US. Small 

Business Administration por constituir a fonte original, apresenta um resumo desses 

sectores privados e dos padrões que lhe correspondem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2)  Características das PME’s 

 

1.2) Características das PME’s 

Existe um certo consenso, relativamente às características das PME’s que, de um 

modo geral, compreendem: limitações no controlo interno, implementação tecnológica 

insuficiente, concentração/domínio por parte de um proprietário gerente, limitações na 

informação disponível, fácil obtenção do conhecimento do negócio do cliente, fácil acesso 

aos activos da empresa por parte dos seus funcionários e inexistência de um eficaz órgão 

de gestão independente. Antes de se proceder a uma análise aprofundada sobre as 

características deste tipo de empresas, é importante mencionar a existência de vários 

documentos e recomendações, tais como os emanados pelo AICPA, IFAC, IAASB e APB, 

Sector/indústria Milhões de dólares ou número de trabalhadores 

Maior parte das indústrias de fabrico 

e de exploração mineira  
≤500 empregados 

Comércio por grosso ≤100 empregados 

Venda a retalho e serviços  ≤7 milhões 

Construção civil e construção em geral  ≤33,5 milhões 

Actividades de construção 

especializadas 
≤14 milhões 

Outras indústrias: a agricultura, 

transporte, comunicações, energia 

eléctrica, gás e serviços sanitários, 

finanças, seguros e indústria 

imobiliária     

Devido às oscilações comuns na estrutura deste tipo de 

indústrias não se poderá determinar um padrão comum em 

termos de dimensão (tamanho) 

 

Tabela 2: Definição de “small business” nos E.U.A. 

Adaptação: He, Price e Banham (2008). 

Fonte: U.S. Small Business Administration.      
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relativamente à prática de auditoria nas PME's. Entre tais documentos destaca-se a IAPS 

1005, emanada pelo IAASB (órgão independente criado pelo IFAC e responsável pela 

emissão das normas internacionais de auditoria), e a PN 13 (que equivale à IAPS 1005 mas 

aplicável no Reino Unido). Contudo, com a entrada em vigor das normas internacionais de 

auditoria (ISAs) clarificadas com o objectivo de permitir uma harmonização europeia, a 

IAPS 1005 foi revogada sendo o seu conteúdo introduzido nas ISAs clarificadas 

adequadas. 

 

1.2.1)  Limitações no Controlo Interno 

O controlo interno desempenha um importante papel em qualquer tipo de empresa 

uma vez que tem como finalidade “provide reasonable assurance about the achievement 

of the entity’s objectives with regard to reliability of financial reporting, effectiveness, and 

efficiency of operations and compliance with applicable laws and regulations” (IFAC, 

2007: p.39). No entanto, ao analisar-se o controlo interno das PME’s, verifica-se que este 

apresenta, frequentemente, determinadas limitações que são próprias deste tipo de 

empresas, nomeadamente, a existência de uma segregação de funções limitada, 

procedimentos de controlo informais e insuficiência de conhecimentos contabilísticos.  

1.2.1)1. Segregação de funções limitada 

As PME’s são frequentemente caracterizadas pela insuficiência ou quase inexistência 

da segregação de funções, o que constitui um dos principais motivos subjacentes à 

existência de um fraco controlo interno nestas empresas. Na realização de um estudo 

empírico nos Países da Comunidade de Desenvolvimento Sul-Africana, nomeadamente, no 

Botswana, África do Sul e Tanzânia, referente às características das pequenas empresas, 

Iwisi, Kitindi e Basson (2002), constataram que a existência de uma segregação de funções 

limitada no sistema contabilístico originada pelo pequeno número de funcionários 

existentes, foi considerado o segundo factor mais caracterizador das pequenas empresas, 

representando um total de 84,2% de respostas dos auditores inquiridos.    

A existência de uma adequada segregação de funções consiste em atribuir a 

diferentes funcionários a responsabilidade de autorização de transacções, detenção da 

custódia dos activos e registo contabilístico das transacções, como se pode visualizar na 

Figura 1, com o objectivo, tal como mencionado pelo AICPA (2009), de reduzir a 
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existência de situações que possibilitem a um funcionário adquirir, simultaneamente, a 

capacidade de cometer e ocultar erros ou actos fraudulentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As PME’s, principalmente as pequenas empresas, empregam normalmente um 

número muito reduzido de funcionários pelo que se torna difícil conceber uma segregação 

de funções adequada, baseada na divisão das três responsabilidades fundamentais 

representadas na Figura 1. Iwisi, Kitindi e Basson (2002), relativamente a este assunto, 

mencionaram ainda que uma adequada segregação de funções não é exequível se o número 

de funcionários a trabalhar na área contabilística da empresa for restrito e o proprietário 

gerente demonstrar interesse em controlar todas as áreas da empresa, o que normalmente, 

sucede nas PME´s. Considerando, que a existência de uma segregação de funções limitada 

é uma das características que envolve as PME’s pode-se, então, afirmar que este tipo de 

empresas encontram-se, inevitavelmente, expostas a um nível de risco de existência de 

erros e de fraude mais elevado do que se estivesse implementada uma segregação de 

funções minimamente razoável. A segregação de funções é também um dos aspectos 

fulcrais para evitar/prevenir não só a existência de erros materiais como também de actos 

fraudulentos, pelo que, quando ela não existe ou é praticada de forma limitada, o grau de 

fiabilidade da informação disponível será menor. Como consequência, a confiança 

depositada pelo auditor nos dados apresentados pelas PME’s é, frequentemente, menor do 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tradicional segregação de funções. 
Fonte: Boynton e Johnson (2006). 
 

 

 

Detenção dos 

registos 

contabilísticos 

Detenção da 

custódia dos 

activos 

 

Autorização das 

transacções 



Os P ro ce d ime n to s  Ana l í t i cos  na  A ud i toria  a  P e q ue na s e  Mé d ia s  Em pre sa s  

 

12 

 

que numa grande empresa, em que o ambiente é mais propício à prática de uma adequada 

segregação de funções. 

 

1.2.1)2. Procedimentos de controlo informais 

As limitações encontradas no controlo interno de uma PME estão igualmente 

relacionadas com a natureza dos procedimentos de controlo realizados nestas empresas 

que, normalmente, apresentam um carácter informal.  

Ao se debruçar sobre este assunto o IFAC (2007) refere que na prossecução dos 

seus objectivos as PME’s utilizam, geralmente, meios/vias menos formais e processos e 

procedimentos de carácter simples enquanto Beaver (2002), defende que nas pequenas 

empresas “evaluation and control procedures are usually rather informal and reflect the 

owner/entrepreneur’s preferences” além de que apresentam “minimum reporting 

procedures” (Beaver, 2002: p. 75). As PME’s apresentam, de facto, procedimentos de 

controlo mais simples dado a sua dimensão e complexidade, contudo, a questão importante 

que se coloca é a sua natureza pois nestas empresas a maior parte desses procedimentos 

não estão devidamente documentados, sendo exemplos disto, as comunicações internas por 

parte do proprietário ou do gestor da empresa aos seus funcionários relativas a 

determinados aspectos tais como a delegação de responsabilidades cujo registo documental 

seria bastante relevante. Ora, o carácter informal de procedimentos de controlo para além 

de aumentar a probabilidade de existência de erros e de fraudes também dificulta o 

trabalho do auditor.   

Raiborn (1981) debate esta matéria de forma aprofundada defendendo que a 

manutenção de registos informais não implica necessariamente a inadequação desses 

mesmos registos mas, em contrapartida, aumenta a potencial existência de erros ou actos 

fraudulentos. De acordo com a autora em questão, quer os erros quer as fraudes podem 

ocorrer num sistema de controlo interno que seja formalmente documentado porém, neste 

tipo de sistema, o auditor pode reduzir a incerteza sobre determinados procedimentos de 

controlo nomeadamente no que diz respeito às funções atribuídas aos funcionários e à 

forma como são realizadas. 

A questão da existência de procedimentos informais é bastante delicada uma vez 

que o que está em causa não é somente o facto de tal informalidade contribuir para a 

existência de um fraco controlo interno mas, principalmente, porque pode levar a que a 
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realização de uma auditoria possa não ser praticável. De igual forma, Rainborn (1981) 

afirmou que “well-defined procedures and wellkept records are essential to the 

auditability of financial statements” (Rainborn, 1981: p.75). De facto, perante 

procedimentos de controlo interno formais o auditor terá, em princípio, uma prova escrita 

que fundamente o seu parecer ao contrário do que sucede relativamente a situações em que 

não existe um suporte documental dificultando, por consequência, a realização de uma 

auditoria. É contudo, importante efectuar uma ressalva quanto ao facto de um 

procedimento formal não conduzir forçosamente a uma prova escrita válida e credível para 

o auditor, mas é mais vantajoso para a auditoria em si por traduzir uma segurança maior 

quando comparado com um procedimento informal.  

 

1.2.1)3. Insuficiência de conhecimentos contabilísticos   

AS PME’s caracterizam-se, de igual forma, pelos limitados conhecimentos 

contabilísticos que quer os seus funcionários, quer a própria administração, possuem e pela 

não contratação de funcionários com experiencia e formação profissional contabilística. 

Estas duas características são, normalmente, retratadas de forma separada pelos autores ou 

organismos que as consideram como sendo atributos das PME’s, como por exemplo Iwisi, 

Kitindi e Basson (2002) e Madray (2009) contudo, decidimos analisá-las em conjunto uma 

vez que ambas se complementam. Na verdade, o limitado conhecimento contabilístico que 

os funcionários das pequenas empresas apresentam é influenciado pelo facto de a maioria 

desses mesmos funcionários não possuir experiencia ou formação profissional nesta área 

daí que consideramos não ser adequado individualizar estas características.  

Do estudo empírico realizado por Iwisi, Kitindi e Basson (2002) o limitado 

conhecimento contabilístico existente nas pequenas empresas foi considerado o terceiro 

elemento mais caracterizador deste tipo de empresas, conduzindo, de acordo com os 

referidos autores, à manutenção de registos “pobres” e à inadequada implementação de 

controlos internos na contabilidade de tais empresas. 

         A não contratação de funcionários com experiencia em contabilidade ou com 

formação nesta área por parte da gestão foi também considerada como característica das 

pequenas empresas no estudo realizado por Iwisi, Kitindi e Basson (2002), afirmando estes 

autores que, como consequência deste factor, os registos contabilísticos são pobres e não 

confiáveis. De facto, as pequenas empresas empregam normalmente um número muito 
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pequeno de pessoas especializadas na área contabilística constituindo este atributo um 

aspecto negativo para este tipo de empresas pois aumenta a possibilidade de existência de 

erros materialmente relevantes, dado o processamento de determinados dados 

contabilísticos ser realizado por pessoas que não possuem um conhecimento especializado 

sobre o assunto. 

Ora, o limitado conhecimento contabilístico da empresa, influenciado pela não 

contratação de pessoas especializadas nesta área, e a consequente implementação 

inadequada de controlos contabilísticos está intimamente relacionada com a 

disponibilização de recursos financeiros. Grollman e Colby (1978), relativamente a este 

assunto afirmaram que as limitações/restrições à implementação de bons controlos 

contabilísticos são originadas pela inexistência de recursos financeiros disponíveis para 

que tais controlos possam ser instituídos. Podem, de igual modo,  suceder situações em que 

este tipo de empresas dispõem de recursos que possam ser utilizados na melhoria da sua 

estrutura do controlo interno mas os proprietários demonstrem interesse em canaliza-los 

para outras finalidades. Grollman e Colby (1978) também referiram que os proprietários 

das pequenas empresas defendem que os recursos financeiros disponíveis devem ser 

aplicados no desenvolvimento das instalações de fabrico ou da organização de vendas. 

O controlo interno não é, portanto, visto pelos proprietários das PME’s como uma 

prioridade e sim como algo que pode permanecer em “segundo plano” dado que, de acordo 

com os mesmos, existem outros assuntos que exigem uma maior atenção da sua parte do 

que a “mera” instalação de bons mecanismos de controlo interno. Os proprietários das 

PME’s preferem, assim, investir os recursos financeiros da empresa na sua actividade 

operacional, de modo a aumentar o lucro da mesma, do que ponderarem a canalização de 

uma parte desses recursos para a implementação de controlos, o que inclui a contratação de 

pessoas especializadas na área contabilística, não só relativamente à salvaguarda dos 

activos da empresa, mas também no que diz respeito à fiabilidade da informação 

processada. 

Por sua vez, Madray (2009) também constatou que as pequenas empresas, 

normalmente, focam mais as áreas relacionadas com as vendas, com o desenvolvimento 

dos produtos e o crescimento da empresa uma vez que a administração atribui uma maior 

atenção a questões financeiras mesmo a empresa apresentando um inadequado 

conhecimento de controlos internos relevantes. Pode-se, então, verificar que a 
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administração das pequenas empresas pode optar por decisões financeiras que são 

prejudiciais para a empresa, tal como defendido por Madray (2009). 

Além disso, tal como evidenciado por Grollman e Colby (1978), mesmo que se 

verificasse que os proprietários atribuem importância à implementação de um bom sistema 

de controlo interno os custos a suportar com essa implementação excederiam os potenciais 

benefícios. A relação custo/benefício é, de facto, um importante aspecto a analisar uma vez 

que ocorrem frequentemente situações em que a gestão considera que o custo dispendido 

com a adequada implementação de mecanismos de controlo não será devidamente 

compensado pelo seu benefício. Por exemplo, a contratação de funcionários com 

conhecimentos adequados para a função contabilística da empresa com o objectivo de 

possibilitar não só um adequado conhecimento da estrutura de controlo interno da mesma 

como também uma adequada segregação de funções não é vista como um custo cujo 

benefício possa ser quantificável ao contrário da contratação de funcionários para a área de 

vendas dado que o custo em questão possibilitará, de uma forma mais imediata, o aumento 

do valor das vendas. 

 

1.2.2) Implementação Tecnológica insuficiente 

As tecnologias de informação assumem actualmente um papel de primordial 

importância uma vez que a crescente utilização de computadores e de técnicas informáticas 

tem originado mudanças nas técnicas de manipulação, acumulação e divulgação de dados 

contabilísticos, de acordo com Soltani (2007). Este autor referiu ainda que a evolução 

tecnológica tem também provocado alterações no mundo empresarial e nos relatórios 

financeiros pelo que, o modo como as auditorias são realizadas tem, consequentemente, 

sofrido modificações.  

Considerando a influência que as tecnologias de informação exercem, actualmente, 

numa empresa na realização de uma auditoria, os profissionais deste ramo têm de ter em 

consideração o sistema de informação aí implementado. Ora, quando está em causa uma 

PME o nível de implementação tecnológica aí presente normalmente é mais simples do 

que a existente nas grandes empresas, ficando ainda, aquém das necessidades da empresa 

em termos de processamento de informação e de controlo da mesma. Na verdade, as 

pequenas empresas não têm, frequentemente, o orçamento ou a perícia, para gerir os 

sistemas de informação tal como referido por Harrer (2008), o que  nos permite considerar 
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que esta questão inclui as medidas de controlo interno que existem neste tipo de sistemas. 

Assim, as questões retratadas anteriormente relativamente aos problemas de controlo 

interno tais como segregação de funções, procedimentos de controlo informais, entre 

outras, também se colocam neste tipo de sistemas. 

Moeller (2009), ao se pronunciar sobre os sistemas de informação referiu que a 

adequada separação das responsabilidades entre programadores e operadores é sinónimo de 

um bom objectivo de controlo destes sistemas. No entanto, é muito difícil estabelecer uma 

adequada segregação destas funções nas PME’s dado a existência limitada de funcionários 

pelo que a manutenção do sistema informático, a sua programação e supervisão são 

normalmente confiadas às próprias pessoas que os utilizam. De facto, tal como defendido 

por Puttick e Esch (2007), a rede que envolve as pequenas empresas é pequena daí que 

funções como administrador de segurança, administrador da base de dados e administrador 

da rede podem ser controladas por apenas dois indivíduos que desempenham, igualmente, 

o papel de “administradores” das aplicações de negócio.  

Também em termos de tecnologia e computação a formalidade dos procedimentos 

de controlo assume uma elevada relevância uma vez que, a inadequada/inexistente 

documentação dos sistemas de informação e dos seus programas e procedimentos 

operativos, dificulta o trabalho desempenhado pelo auditor pelos motivos explicados no 

ponto relativo aos procedimentos de controlo informais (ponto 1.2.1.2) além de que, tal 

como alertado por Moeller (2005), torna vulnerável a gestão da empresa. 

Tendo, portanto, em consideração a limitação das PME’s não só em termos de 

número de funcionários e de pessoal técnico especializado mas também relativamente à 

formalidade dos controlos pode-se, então, afirmar, tal como defendido pelo AICPA (2009), 

que o controlo relativo ao acesso lógico às aplicações informáticas dificilmente é realizado 

de forma formal ou rigorosa, expondo, por conseguinte, a empresa ao risco de manipulação 

de ficheiros de forma inadequada ou à realização de transacções que não tenham sido 

autorizadas.  

Por outro lado, também é necessário focar a segurança física da informação neste 

tipo de empresas que é, frequentemente, negligenciada pela gestão que não atribui 

importância à implementação de mecanismos que garantam uma segurança mínima em 

como a informação, financeira e não financeira, está devidamente salvaguardada. Em 

conformidade com o referido anteriormente o AICPA (2009) mencionou que a segurança 



Ca pít u lo  1 :  Ca ra c te rí st ica s  d a s  P e q ue na s e  Mé d ia s  Emp re sa s  R e le va n te s  pa r a  a  Aud ito ria  

 

17 

 

física, principalmente no que diz respeito à recuperação de ficheiros e ao plano de 

contingência, é, normalmente, marginalizada pelas pequenas empresas acrescentando ainda 

que “poor backup procedures can result in the loss of important data that are very 

difficult, time consuming, and costly to recreate, if they can be recreated at all”(AICPA, 

2009: p.4217). Esta questão é muito importante uma vez que a inexistência de mecanismos 

de segurança física pode-se revelar catastrófica pois a perda de informação que seja 

relevante não só para o auditor mas inclusive para a prossecução da actividade operacional 

da própria empresa pode ser irrecuperável. Considerando ainda que o custo a despender 

com a implementação de mecanismos de segurança é um dos motivos inerentes à sua 

inexistência, a recuperação dessa informação, se eventualmente puder ser conseguida, 

supera, frequentemente, o custo que se desembolsaria inicialmente com o estabelecimento 

dos adequados procedimentos de segurança e de controlo. 

 

1.2.3) Concentração/domínio por parte de um proprietário gerente 

Neste tipo de empresas também se verifica a frequente existência de um 

proprietário gerente isto é, alguém que é, simultaneamente, detentor do capital e gestor da 

empresa, aplicando-se o mesmo conceito no caso de existir mais do que uma pessoa que 

desempenhe o papel de proprietário gerente.  

Contudo, antes de se proceder a uma análise desta característica é importante 

efectuar um esclarecimento quanto à terminologia utilizada ao longo da presente 

dissertação, nomeadamente o termo “gerência” quando pretendemos relaciona-lo com o 

termo proprietário gerente, isto é, quando pretendemos afirmar que a gerência das PME’s 

é, normalmente, constituída por um proprietário gerente (ou por um número reduzido de 

proprietários gerentes). Ora, o termo “gerência” aplica-se às sociedades por quotas dado 

que as sociedades anónimas possuem um conselho de administração. No entanto, 

utilizaremos, neste contexto, o termo gerência uma vez que numa sociedade anónima de 

pequena dimensão o conselho de administração não é suficientemente independente, sendo 

o proprietário gerente a tomar determinadas decisões, quer no âmbito operacional, quer no 

âmbito estratégico.   

Retomando a análise da característica das PME’s relativa à existência de uma 

concentração/domínio por parte de um proprietário gerente, é importante mencionar que no 

estudo empírico realizado por Iwisi, Kitindi e Basson (2002) a maioria dos auditores, 
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representados por 89,5%, seleccionaram como característica das pequenas empresas a 

existência de concentração/domínio da propriedade ou de controlo operacional em um 

indivíduo ou em um pequeno número de indivíduos, tratando-se da característica que, neste 

estudo, foi considerada como a mais descritiva das pequenas empresas. 

Há no entanto, duas importantes questões a analisar respeitantes a este assunto tal 

como descritas na ISA 240 e pelo AICPA (2009).  

 O facto de existir um proprietário gerente pode constituir uma limitação no 

controlo interno, considerando que tal situação possibilita a derrogação de controlos por 

parte da gerência, tal como descrito na ISA 240, §A.27. De igual modo, a ISA 315, §A.50, 

afirma que o facto de as entidades mais pequenas apresentarem um controlo interno menos 

estruturado poderá colocar o proprietário gerente numa posição que lhe permita derrogar as 

medidas de controlo, sendo tal situação considerada pelo auditor na identificação de riscos 

de distorção material originados pela prática de actos fraudulentos. Nesta perspectiva, a 

posição de domínio desempenhada pelo proprietário gerente é, portanto, vista como um 

elemento negativo para a empresa. 

Contudo, uma perspectiva que também deve ser tomada em consideração está 

relacionada com o facto de a necessidade de autorização da gerência permitir que o risco 

de fraude por parte dos funcionários diminuía além de que funciona como uma forma de 

compensação dos fracos controlos internos existentes, de acordo com a ISA 240, §A.27. 

Ao pronunciar-se sobre este assunto a ISA 315, §A.49, também refere que o proprietário 

gerente poderá desempenhar uma supervisão mais eficaz do que uma entidade de grande 

dimensão, compensando tal supervisão a existência de uma limitada segregação de funções 

provocada pelo número reduzido de funcionários que aí trabalham. Na verdade, a 

existência de um proprietário gerente nas PME’s proporciona esta vantagem uma vez que é 

ele que controla todas as decisões e tem a capacidade de intervir pessoalmente para 

garantir uma resposta face à evolução das circunstâncias de acordo com a referida norma. 

O AICPA (2009), em consonância com as ISAs 240 e 315, refere que mesmo existindo 

dificuldades em repartir as responsabilidades pelos funcionários para que os controlos 

necessários sejam realizados, a supervisão directa do desempenho dessas funções 

incompatíveis por parte do proprietário gerente pode proporcionar o controlo necessário. 

Assim, a existência de um proprietário gerente que apresenta uma posição dominante na 
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empresa pode ser considerada como um elemento positivo na implementação de controlos 

internos.  

Deste modo, a existência de um proprietário gerente, não tem necessariamente de 

constituir um aspecto negativo uma vez que a posição dominante que ocupa pode ser 

bastante relevante para solucionar determinados problemas, relacionados não só com o 

próprio negócio da empresa mas também com a limitação dos procedimentos de controlo. 

No entanto, é necessário ter em consideração o impacto negativo que o domínio por parte 

do proprietário gerente pode ter no ambiente de controlo da empresa mencionando a ISA 

315, §A.78, que, na obtenção de conhecimento relativo ao ambiente de controlo de uma 

empresa de pequena dimensão, o auditor deve considerar as atitudes, consciencialização e 

acções do proprietário gerente. 

No estudo empírico realizado por Iwisi, Kitindi e Basson (2002), o potencial 

domínio dos controlos internos contabilísticos por parte de um proprietário-gerente, foi 

considerado como atributo das pequenas empresas por um número significativo de 

auditores que assumiram, assim, a perspectiva de que a existência de um proprietário 

gerente constitui um elemento negativo. De acordo com os referidos autores, esta 

característica pode resultar na marginalização dos controlos internos implementados na 

empresa originando a sua ineficácia e inutilidade uma vez que o proprietário gerente pode 

não encarar a existência de controlos internos adequados como uma necessidade.  

 

1.2.4) Limitações na informação disponível 

Nas PME’s o processamento da informação encontra-se sujeito a determinadas 

limitações originadas pelo próprio meio envolvente deste tipo de empresas, isto é, pela 

forma como o trabalho é repartido pelos funcionários, pela informalidade dos controlos, 

pela filosofia adoptada pelo proprietário gerente e pelas tecnologias de informação. Essas 

limitações dificultam o trabalho do auditor uma vez que este poderá não ter acesso a 

determinado tipo de informação, financeira e não financeira, que lhe seria útil e mesmo 

quando o acesso lhe é facultado os dados não são disponibilizados de forma atempada e 

completa. 

 Assim, ao analisar-se o número de funcionários existentes numa empresa de 

pequena dimensão verifica-se que este é mínimo, limitando, portanto, não só o âmbito em 

que a segregação de funções é praticável como também a disponibilização dos registos que 
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fazem parte da documentação, tal como referido pelo AICPA (2009). De facto, a existência 

de um pequeno número de funcionários neste tipo de empresas faz com que a mesma 

pessoa seja responsável por mais do que uma função podendo acontecer situações em que 

o registo de determinados dados é menosprezado por se considerar que a sua relevância é 

mínima.  

A existência de procedimentos de controlo informais, incluindo as comunicações 

por parte do proprietário gerente e os procedimentos relativos às tecnologias de 

informação, também constitui um importante factor que dificulta o trabalho do auditor pois 

este não terá acesso a importantes informações sobre a forma como o controlo se encontra 

implementado na empresa. 

A questão de a informação não ser disponibilizada atempadamente também se 

coloca uma vez que dado o número de funcionários e as tarefas que lhes são atribuídas, o 

processamento da informação é efectuado de forma mais demorada. É igualmente 

importante, considerar que, ao precisar de determinada informação que não existe, o 

auditor poderá efectuar o pedido para que a mesma seja elaborada daí que a sua 

disponibilização seja, consequentemente, realizada tardiamente. 

 Considerando, portanto, que a disponibilização da informação não é realizada de 

forma completa e atempada além de que essa disponibilização nem sempre se verifica, a 

comparação dessa informação por parte do auditor será, consequentemente, dificultada. De 

facto, a comparação de dados da empresa com dados do sector, por exemplo, constitui uma 

ferramenta muito útil para o auditor dado essa comparação poder, eventualmente, justificar 

determinados valores apresentados pela empresa ou, no caso de não justificar, auxiliar o 

auditor a ter a percepção de que determinado aspecto não está correcto. Ora, se a 

informação é disponibilizada tardiamente e de forma incompleta a comparabilidade da 

informação poderá mesmo não ser possível ou então não ser considerada como 

completamente válida. 

Por último, importa referir que ao se analisar as características dos próprios dados 

disponibilizados pelas PME’s verifica-se que estes se encontram, frequentemente, 

agregados, pelo que o nível de detalhe da informação é, consequentemente, reduzido. Ora, 

quanto menor for o nível de detalhe dos dados disponíveis maior será a dificuldade do 

auditor os analisar, assim como, detectar possíveis erros materialmente relevantes. Pode-se, 

então, concluir que este é mais um dos aspectos que limita a auditoria às PME’s. 
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 A existência de limitações na informação disponibilizada coincide com a 

característica considerada por Iwisi, Kitindi e Basson (2002) relativamente ao facto de as 

pequenas empresas apresentarem sistemas de manutenção dos registos informais e uma 

documentação de transacções inadequada que, de acordo com os referidos autores, 

resultam na perda de confiança no rasto de auditoria, se este existir. 

 

1.2.5) Fácil obtenção do conhecimento do negócio do cliente 

As PME’s também se caracterizam pelo facto de permitirem uma fácil obtenção do 

conhecimento do negócio do cliente, o que constitui uma característica muito relevante 

para o auditor na realização de uma auditoria, uma vez que estas empresas operam num 

ambiente menos complexo, quando comparados com as grandes empresas, influenciado 

pelo seu tamanho. De igual modo, a ISA 200, §A.64, refere que um elemento 

caracterizador das PME’s é a existência de poucas linhas de negócio e poucos produtos 

dentro das linhas de negócio. Por outro lado, a própria compreensão dos sistemas e 

processos da entidade pode ser muito mais acessível para o auditor sendo que para obter tal 

compreensão o profissional de auditoria, poderá estar mais dependente da realização de 

indagações do que propriamente da revisão da informação, tal como mencionado pela ISA 

315, §A.85. 

No entanto, apesar de a dimensão e complexidade das PME’s serem menores 

facilitando, por conseguinte, a obtenção do conhecimento da empresa por parte do auditor, 

é necessário ter em consideração as restantes características deste tipo de empresas, 

nomeadamente, as limitações apresentadas pelo controlo interno, que para além de 

constituírem um evidente factor negativo dificultam de forma acentuada a realização da 

auditoria. Puttick e Esch (2007) referiram, de igual modo, que apesar de a tarefa do auditor 

de compreensão do negócio ser mais simplificada, o risco e a adulteração de operações 

registadas e, consequentemente, a forte possibilidade de existência de erros materialmente 

relevantes nas demonstrações financeiras são bem reais. 

 

1.2.6) Fácil acesso aos activos da empresa por parte dos seus funcionários 

O fácil acesso aos activos da empresa por parte dos seus funcionários, 

nomeadamente, no que diz respeito a activos valiosos e móveis, também é considerado por 

alguns autores como sendo um elemento caracterizador das PME’s. Madray (2009) refere 
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que este facto resulta da existência de um pequeno número de funcionários, acrescentando 

que o fácil acesso aos activos deste tipo de empresas está relacionado com o facto de estas 

não terem possibilidade financeira para contratarem mais funcionários (ou, no caso de 

terem, defendem a questão de o custo não compensar o respectivo beneficio, tal como 

explicado anteriormente para a questão do controlo interno) para prevenir/impedir o acesso 

a esses activos.  

Iwisi, Kitindi e Basson (2002) constataram que esta característica foi considerada 

como uma das que menos caracteriza as pequenas empresas, ocupando, assim, o penúltimo 

lugar da lista de características apresentadas no estudo realizado pelos referidos autores. 

De acordo com Iwisi, Kitindi e Basson (2002), estes resultados devem-se ao facto de os 

activos da empresa serem susceptíveis de uma maior vigilância dado a existência de um 

proprietário gerente que detêm o controlo sobre todo o ambiente da empresa. Estes 

resultados coincidem igualmente com a matéria por nós defendida no que diz respeito à 

concentração/domínio por parte de um proprietário gerente. Este facto pode, assim, 

constituir um aspecto positivo para a empresa, pois permite que o proprietário gerente 

tenha um maior controlo sobre os seus funcionários evitando um fácil acesso aos bens da 

empresa por parte dos mesmos e a prática de actos fraudulentos, reduzindo, 

consequentemente, o risco de fraude. Contudo, a perspectiva que, normalmente, se 

salienta, relativamente à existência de um proprietário gerente, é a correspondente ao efeito 

negativo que ele pode causar relativamente ao controlo interno da empresa. 

 

1.2.7) Inexistência de um eficaz órgão de gestão independente 

A inexistência de um eficaz órgão de gestão independente também é considerada 

como sendo uma característica das PME’s, tal como verificado no estudo realizado por 

Iwisi, Kitindi e Basson (2002), sendo, contudo, considerada neste estudo como o factor 

menos caracterizador deste tipo de empresas. De acordo com os referidos autores, a 

maioria das pequenas empresas não são suficientemente grandes para exigirem a existência 

de um conselho de administração que estabeleça as políticas da empresa pelo que, 

normalmente, todas as decisões estratégicas e tácticas, incluindo as políticas da empresa 

competem ao proprietário gerente. 
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Ora, a inexistência deste conselho provoca, de facto, um maior domínio por parte 

do proprietário gerente, aumentando, consequentemente, a probabilidade de existência de 

fraude por parte da gestão assim como a existência de erros materialmente relevantes.  

Por outro lado, tal como mencionado na ISA 240, §A.20, a existência de um órgão 

de gestão independente permite ao auditor adquirir conhecimento relativamente à 

susceptibilidade da entidade para gerir a fraude, à adequação do controlo interno em 

relação aos riscos de fraude e à competência e integridade da gerência, uma vez que este 

pode assistir às reuniões dos membros do órgão, ler as actas dessas reuniões ou realizar 

indagações a esses membros. Contudo, nas pequenas empresas, tal não é possível porque a 

empresa é apenas gerida pelo proprietário gerente, de acordo com a ISA 240, §A.21, o que 

nos permite afirmar que esta característica contribui para a existência de poucas fontes de 

informação independentes disponíveis nas PME’s. 

 

1.3) Conclusão 

Ao se analisar as diversas características que são próprias das PME’s, tendo por 

base diversos autores e organismos, procedeu-se, de igual forma, à comparação desses 

factores com os considerados como sendo caracterizadores das pequenas empresas 

(considerando que a terminologia utilizada apesar de diferente tem por base o mesmo 

significado) pelos auditores dos Países da Comunidade de Desenvolvimento Sul-Africana, 

nomeadamente, no Botsuana, África do Sul e Tanzânia, através do estudo empírico 

realizado por Iwisi, Kitindi e Basson (2002). 

Da comparação efectuada, verificou-se que a maior parte das características 

defendidas, no presente capítulo como sendo próprias das PME’s também são vistas, de 

igual forma, pelos auditores do Botsuana, África do Sul e Tanzânia. Importa, assim, 

reforçar a ideia de que, independentemente do local do globo onde este tipo de empresas 

estão instaladas, as suas características são muito semelhantes isto é, há, normalmente, um 

padrão comum a todas as PME’s mesmo que a economia e a cultura a que estão sujeitas 

sejam completamente diferentes. 

Além disso, tal como se pôde verificar ao longo de todo o capítulo, cada uma da 

características inerentes às PME’s, provoca, consequentemente, efeitos na auditoria a este 

tipo de empresas. Através da Tabela 3, pode-se verificar cada uma dessas características e 
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um resumo dos correspondentes efeitos na auditoria a estas empresas, que devem ser 

tomados em consideração pelo auditor.  

 

Características das PME’s Impacto na auditoria 

Limitações no controlo interno: 

 

 Segregação de funções insuficiente. 

 

 

 

 

 Procedimentos de controlo informais. 

 

 

 Contratação de funcionários com 

inexperiência ou falta de formação 

profissional na área contabilística e 

limitado conhecimento contabilístico 

por parte dos funcionários e da 

administração da empresa. 

 

 

Elevado nível de risco de existência de erros e de fraude; 

Menor grau de fiabilidade dos dados a utilizar pelo 

auditor. 

______________________________________________ 

Dificultam o auditor na obtenção de uma prova escrita 

que fundamente o seu parecer. 

Elevado nível de risco de existência de erros e de fraude 

mais elevado. 

______________________________________________ 

Aumenta a possibilidade de existência de erros 

relevantes. 

Reduz a confiança do auditor nos registos contabilísticos 

e na informação genérica da empresa. 

Implementação tecnológica insuficiente: 

 

 Fica aquém das necessidades da 

empresa em termos de processamento 

de informação e de controlo, expondo 

a empresa ao risco de manipulação de 

ficheiros de forma inadequada ou à 

realização de transacções que não 

tenham sido autorizadas. 

 

 

As questões referidas anteriormente relativas às 

limitações existentes no controlo interno também se 

colocam. 

Dificulta o trabalho desempenhado pelo auditor. 

Maior probabilidade de perda de informação relevante 

para que o auditor possa realizar a auditoria. 

Concentração/domínio por parte de um 

proprietário gerente: 

 

 Perspectiva negativa que inclui a 

ocorrência de atitudes abusivas 

provocando um efeito negativo no 

ambiente de controlo da empresa e 

marginalização dos controlos internos 

da empresa originando a sua ineficácia 

e inutilidade. 

 

 

 Perspectiva positiva. 

 

 

 
 

 

Aumento do risco de fraude por parte da gestão e da 

ocorrência de erros materialmente relevantes nas DF’s. 

Reduz a fiabilidade dos dados a utilizar pelo auditor. 

 

 

 

 

 

 

Reduz o risco de fraude por parte dos funcionários da 

empresa e funciona como uma forma de compensação 

dos fracos controlos internos existentes. 

Limitações na informação disponível 

 

 O auditor poderá não ter acesso a 

determinado tipo de informação, 

financeira e não financeira ou a 

disponibilização dos dados não é 

efectuada de forma atempada e 

completa. 

 

 

 

 

Dificulta o auditor na comparabilidade da informação 

disponível. 

Poderá originar a perda do rastro de auditoria. 
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 O nível de desagregação dos dados é 

reduzido 

O auditor terá uma maior dificuldade na análise desses 

mesmos dados assim como na detecção de possíveis 

erros materialmente relevantes. 

Fácil obtenção do conhecimento do 

negócio do cliente 

Simplifica ao auditor a tarefa de compreensão dos 

sistemas e processos da entidade. 

Fácil acesso aos activos da empresa por 

parte dos seus funcionários 

Aumenta o risco de fraude. 

Inexistência de um eficaz/ activo conselho 

de administração 

Aumenta, a probabilidade de existência de fraude por 

parte de gestão e a existência de erros materialmente 

relevantes. 

 

 

 

    Tabela 3: Impacto que as características das PME’s exercem na auditoria a este tipo de empresas. 

    Fonte: Própria. 
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Capitulo 2 

 

Procedimentos Analíticos: Tipos de Procedimentos e 

Processo de Revisão Analítica 

 

O crescimento da complexidade organizacional e da globalização, assim como os 

inúmeros escândalos financeiros que abalaram a profissão de auditoria, têm sido o palco no 

qual os procedimentos analíticos atingiram um maior protagonismo. De facto, tal como 

afirma o autor Costa (2007), no mundo em que se vive actualmente exige-se uma maior 

qualidade das auditorias mas, a obtenção de provas satisfatórias para o auditor é um 

processo cada vez mais difícil e custoso.  

Neste sentido, torna-se importante atribuir um maior destaque aos procedimentos 

analíticos que incluem, de igual modo, “a investigação que for necessária de flutuações ou 

relacionamentos identificados que sejam inconsistentes com outra informação relevante 

ou que difiram de valores esperados por uma quantia significativa” (ISA 520, §4). 

Na verdade, os procedimentos analíticos, que consistem essencialmente em 

comparações de dados ou análise de relacionamentos com o objectivo de examinar a 

razoabilidade desses mesmos dados ou relações, apresentam potencialidades que devem 

ser aproveitadas, tais como a forma simples com que podem ser aplicados e a 

acessibilidade do custo a despender, mas que dependem, claramente, do tipo de 

procedimento a aplicar tal como será analisado posteriormente. A utilização dos 

procedimentos analíticos proporciona também uma base para que os auditores externos 

tenham uma maior confiança no trabalho realizado pelos auditores internos uma vez que 

tais procedimentos permitem aos auditores internos detectar problemas financeiros e de 

funcionamento e avisar previamente a gestão, de acordo com Gaunti e Glazen (1997). 

Assim, ao utilizar os procedimentos analíticos, o auditor procura, através da análise 

de dados financeiros e não financeiros, responder à questão “do the numbers make sense?” 

(Hayes et al., 2005: p.318). Considerando por exemplo, uma empresa que comercializa 

produtos para bebés, e que apresenta um volume de negócios de 150 000 euros no ano X e 

de 250 000 euros no ano X+1, o auditor terá, perante tal situação, de efectuar uma 
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Fase I 

Formulação de 

expectativas 

 

Fase II 

Identificação 

 

Fase III 

Investigação 

Fase IV 

Avaliação 

Informação da 

indústria  

Informações 

económicas 

gerais 

 

Experiência do 

auditor 

 
Diferença 

verificada e 

registada 

Razões para a 

diferença 

 

Entidade: 

demonstrações 

financeiras do 

período anterior 
 

 

 

Entidade: dados 

financeiros e não 

financeiros 

desagregados. 

 

Valor esperado 

 

Entidade: saldos 

registados da 

conta corrente 

 

 
Figura 2: O processo de revisão analítica. 

Fonte: Hayes et al.  (2005). 

investigação de modo a encontrar uma explicação plausível para tal diferença. O auditor 

pode efectuar essa investigação através da análise de dados financeiros, tais como o 

volume de compras, ou dados não financeiros tais como o número de vendedores podendo 

ainda analisar dados exteriores à empresa como por exemplo a taxa de natalidade que, para 

além de constituir um dado não financeiro, é também um dado sócio económico. Deste 

modo, se o auditor conseguir justificar através destes dados ou de outros que considere 

relevantes a diferença identificada, mesmo esta sendo significativa, tal situação não 

requererá medidas/ cuidados adicionais mas, se pelo contrário, o auditor não obtiver uma 

justificação plausível será necessário recorrer a medidas/cuidados adicionais. 

 

2.1) Processo de revisão analítica 

A resposta à questão “do the numbers make sense” é dada, se possível, através do 

processo de revisão analítica que consiste no planeamento, execução e elaboração de 

conclusões a partir de procedimentos analíticos e é constituído por quatro fases 

fundamentais tal como se pode verificar através da Figura 2, nomeadamente: a formação 

de expectativas (fase I), identificação das diferenças (fase II), investigação das diferenças 

(Fase III) e, por ultimo, avaliação dos resultados (fase IV).  
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Antes de se proceder à análise de cada uma das fases referidas é importante 

mencionar que este processo é efectuado de uma forma mais completa quando o auditor 

utiliza os procedimentos analíticos como testes substantivos uma vez que estes funcionam 

como importantes meios de prova quando o auditor pretende testar uma determinada 

asserção.  

2.1.1) Fase I: Formação de expectativas 

A primeira fase do processo de revisão analítica consiste na formulação de uma 

expectativa relativamente ao saldo de uma conta ou uma relação em que o auditor espera 

que assuma um determinado valor. Para desenvolver essa expectativa o auditor pode 

recorrer a uma diversidade de fontes de informação que incluem não só dados 

disponibilizados pela própria entidade, tais como, as demonstrações financeiras de 

períodos anteriores, dados financeiros e dados não financeiros mas, também, informação 

industrial e económica. A experiencia do auditor, não só relativamente ao sector da 

empresa em questão mas, também, em termos de auditoria é, igualmente, um factor 

importante a ter em consideração na formulação de expectativas uma vez que lhe permite, 

através do seu conhecimento, desenvolver expectativas mais precisas. 

Ora, quanto mais precisa for a expectativa do auditor do balanço correcto ou do 

relacionamento em questão mais eficaz será o procedimento analítico a utilizar, na 

identificação de erros materialmente relevantes tal como referenciado por Hayes et al. 

(2005). Além disso,“quanto mais credível for a expectativa apurada maior é a 

probabilidade que uma diferença possa ser atribuída a um erro e uma não diferença possa 

ser evidência de confirmação para o auditor” (Costa, 2007: p.38). Pode-se, então, afirmar 

que esta fase é a mais importante do processo de revisão analítica dado que, se não for 

desenvolvida uma expectativa minimamente razoável a aplicação do procedimento 

analítico poderá revelar-se completamente inútil assim como o tempo e o custo dispendido. 

De facto, “sem esta fixação de expectativa razoável, não sabemos o que estamos a testar e 

corremos o risco de desenhar procedimentos e efectuar trabalho que não sirva para nada” 

(Costa, 2007: p.38). 

  É, no entanto, importante ter em consideração que a maior ou menor precisão das 

expectativas formuladas pelo auditor é influenciada por diversos factores, nomeadamente, 

a natureza da conta/asserção, a precisão inerente ao tipo de procedimento aplicado e as 
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características dos dados utilizados para formular a expectativa, tal como enumerados pelo 

AICPA (2009).  

 A natureza da conta/asserção influencia o nível de precisão da expectativa na 

medida em que a formulação de uma expectativa pode ser mais difícil ou mais fácil de 

prever dependendo do tipo de conta ou de asserção em causa. De facto, tal como 

exemplificado por Hayes et al. (2005) é mais fácil de efectuar uma previsão relativamente 

a uma despesa fixa do que relativamente a uma despesa variável.  

O tipo de procedimento aplicado também influencia o nível de precisão dado que, 

tal como mencionado pela ISA 520, §A8, diferentes tipos de procedimentos analíticos 

fornecem níveis distintos de segurança. Na verdade, existem vários tipos de procedimentos 

analíticos, desde os mais simples até aos mais sofisticados ou rigorosos pelo que o auditor 

terá de ponderar de forma cuidadosa qual será o procedimento analítico mais adequado. 

Essa ponderação terá de ter em consideração o custo ou o nível de complexidade da sua 

aplicação pelo que, a utilização de um procedimento analítico mais sofisticado como a 

regressão estatística pode proporcionar um nível de eficácia elevado mas, tal procedimento 

pode não ser justificável se a utilização de um procedimento mais simples como a análise 

de rácios se adequar à situação em questão e proporcionar uma eficácia razoável. O IFAC 

(2007) também refere relativamente a este assunto que “a complex technique such as 

regression analysis may provide statistically reliable conclusions about a recorded 

amount. However, a simple technique may suffice” (IFAC, 2007: p. 231) 

 As características inerentes aos dados utilizados pelo auditor para desenvolver a 

expectativa, tais como, o nível de desagregação dos mesmos e o seu nível de fiabilidade 

desempenham um papel fundamental nesta primeira fase, em concordância com Hayes et 

al. (2005). De facto, quanto mais fiáveis forem os dados utilizados pelo auditor e quanto 

maior for o seu nível de desagregação mais precisa será a expectativa, isto é, mais próximo 

será o valor esperado do valor correcto do saldo da conta ou do relacionamento em 

questão. Contudo, a fiabilidade dos dados utilizados depende do tipo de fonte em que se 

baseiam (considerando que normalmente dados gerados internamente são menos 

confiáveis do que os provenientes de fontes independentes) assim como do ambiente de 

controlo da empresa alvo de auditoria, ou seja, da forma como os mecanismos de controlo 

da empresa estão articulados. Assim, para que o auditor tenha confiança nos dados gerados 

internamente, e a expectativa formulada pelo auditor apresente, consequentemente, um 
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elevado nível de precisão é necessário que as empresas auditadas tenham um forte sistema 

de controlo interno. Beasley e Carcello (2009), também afirmaram que a qualidade da 

prova de auditoria resultante da aplicação de um determinado procedimento analítico será 

fraca e até mesmo irrelevante se a fiabilidade dos dados utilizados for bastante reduzida. 

Por outro lado, tal como mencionado por Millichamp (2002), se a gestão possuir um 

sistema de controlo orçamental confiável o auditor terá disponível uma fonte explicativa 

das variações entre os valores actuais e os valores estimados. 

Ora, as PME apresentam, frequentemente, um controlo interno fraco, caracterizado 

pela existência de uma segregação de funções insuficiente e de procedimentos de controlo 

informais, tal como analisado no primeiro capítulo, que exercerá, consequentemente, um 

impacto negativo na formulação de expectativas por parte do auditor. De facto, se o auditor 

se baseia em dados que apresentam uma fiabilidade muito reduzida a expectativa 

formulada terá menos credibilidade, o que poderá pôr em causa todo o processo de revisão 

analítica realizado. Deste modo, se os dados em que se baseia a aplicação do procedimento 

analítico não são confiáveis a eficácia de tal procedimento não poderá ser razoável e o 

auditor não terá, consequentemente, confiança nos resultados obtidos, devendo equacionar 

a sua realização ou proceder à realização de testes adicionais com o objectivo de 

corroborar os resultados obtidos. 

O nível de detalhe da informação utilizada pelo auditor também é importante para a 

formulação de expectativas dado que é muito mais acessível efectuar uma previsão quando 

se está perante dados com um nível de detalhe elevado do que quando estes se encontram 

agregados. Na verdade, “the use of monthly instead of annual data tends to improve the 

precision of the expectation” e “preparing an expectation by division is also more precise 

than an expectation based on consolidated data” (Hayes et al., 2005: p.326). 

Considerando que numa PME os dados apresentam um nível de detalhe muito reduzido, 

devido aos motivos aclarados no capítulo anterior, então o nível de precisão da expectativa 

a formular pelo auditor numa auditoria a este tipo de empresas, estará também limitado 

neste aspecto. 

 

2.1.2)  Fase II: Identificação das Diferenças 

A segunda fase do processo de revisão analítica consiste na comparação entre os 

valores esperados, resultantes das expectativas formuladas na fase anterior, e os valores 
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registados na contabilidade, com o objectivo de se identificarem as diferenças entre os 

valores registados e os valores esperados. Nesta fase, a competência do auditor no 

reconhecimento de erros padrões nos dados financeiros adquire uma certa relevância 

influenciando, deste modo, a eficiência e a eficácia da auditoria tal como defendido por 

Hayes et al. (2005). 

Nesta fase de identificação das diferenças entre os valores esperados e os valores 

registados, é de considerar “o conceito de materialidade para atribuir relevância à 

diferença e justificar o âmbito da fase 3, investigar explicações para as diferenças 

encontradas” (Costa, 2007: p.38). O auditor deve, portanto, determinar um valor a partir 

do qual a diferença seja considerada como materialmente relevante para que possa 

proceder à investigação dos motivos que originaram essa diferença, na terceira fase do 

processo de revisão analítica. As diferenças encontradas pelo auditor que apresentem um 

valor inferior ao “patamar de materialidade” estabelecido serão aceites dado que não serão 

consideradas como materialmente relevantes, não havendo, por isso, necessidade de 

recorrer à terceira fase.  

 

2.1.3) Fase III: Investigação das diferenças 

A terceira fase do processo de revisão analítica consiste, tal como mencionado 

anteriormente, na investigação dos motivos que originaram a diferença quantitativa, 

considerada como materialmente relevante, entre a expectativa formulada pelo auditor e o 

valor efectivamente registado na contabilidade.  

De acordo com o AICPA (2009), esta diferença pode estar relacionada com erros 

subjacentes aos valores registados ou com o nível de precisão da expectativa formulada 

pelo auditor que inclui os factores que são inerentes às contas registadas e que, por 

conseguinte, as afectam e os factores relativos à fiabilidade dos dados utilizados para 

formular a expectativa. 

Quanto maior for o nível de precisão da expectativa maior será a probabilidade de a 

diferença apresentada estar relacionada com a existência de erros mas, pelo contrário, 

quanto menor for o nível de precisão da expectativa, maior será a probabilidade de a 

diferença encontrada ter sido causada por factores relativos ao nível de precisão dessa 

expectativa tal como referido pelo AICPA (2009). É importante salientar que, nas PME’s, 

a probabilidade de o nível de precisão da expectativa ser reduzida é maior devido à falta de 
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fiabilidade da informação utilizada, assim como a probabilidade de existência de erros, 

dadas as limitações inerentes ao modo como a informação é processada e controlada. 

Assim, numa auditoria a este tipo de empresas, o auditor poderá ter dificuldade em 

identificar a origem da diferença encontrada.  

O auditor deve, portanto, analisar o nível de fiabilidade dos dados utilizados para 

formular a expectativa mas também outras características que lhes são inerentes tais como 

o nível de desagregação e, de igual forma, a natureza da conta/asserção em questão para 

determinar se o nível de precisão da expectativa é o motivo que originou a existência de tal 

diferença entre o valor estimado e o valor registado. Se o auditor concluir que a diferença 

se deve ao nível de precisão da expectativa deverá ponderar se é justificável a utilização de 

outro tipo de procedimento que possa ser mais eficaz. De facto, “the auditor must decide 

whether the cost related to employing a more precise analytical procedure can be 

justified” (Beasley e Carcello, 2009: p.273). 

No entanto, se o auditor concluir que a diferença encontrada não está relacionada 

com o nível de precisão da expectativa terá de tentar encontrar uma justificação plausível 

para essa diferença que, normalmente, está relacionada com situações inesperadas, 

alterações no ambiente do cliente ou alterações contabilísticas tal como mencionado por 

Beasley e Carcello (2009). Se a diferença não estiver relacionada com o nível de precisão 

da expectativa e o auditor não encontrar uma explicação plausível para a diferença, então a 

probabilidade de existência de erros é maior pelo que o auditor deverá proceder à 

respectiva investigação. 

Na procura de explicações para a diferença obtida entre os valores registados e os 

valores estimados o auditor pode efectuar inquéritos à gerência procurando ainda obter 

determinado tipo de informação que possa, eventualmente, revelar-se bastante útil. 

 A gerência assume, desta forma, um papel importante nesta fase uma vez que as 

explicações obtidas junto dela podem ser plausíveis, justificando assim a diferença 

encontrada. É claro que quando o auditor elabora questionários à gerência de forma a 

encontrar respostas que justifiquem as flutuações encontradas deve assumir uma posição 

de cepticismo profissional, ou seja, o auditor deve partir do pressuposto de que as respostas 

obtidas podem não estar completamente correctas. Quando se está perante uma PME este 

assunto torna-se bastante delicado uma vez que a gerência deste tipo de empresas é, 

normalmente, constituída por um número muito reduzido de gestores (se não apenas um 



Os P ro ce d ime n to s  Ana l í t i cos  na  A ud i toria  a  P e q ue na s e  Mé d ia s  Em pre sa s  

 

34 

 

gestor, o que acontece, frequentemente, nas pequenas empresas) que, normalmente, são 

também proprietários da empresa o que lhes permite terem um domínio sobre todo o 

ambiente de controlo da organização, tal como analisado no capítulo anterior, e 

manipularem o processamento de informação. Assim, o auditor deve, após a obtenção 

destas informações junto da gerência, efectuar uma adequada avaliação das mesmas, 

juntamente com outro tipo de dados obtidos, na quarta fase do processo de revisão 

analítica. De igual forma, Hayes et al. (2005) menciona que ao analisar as respostas da 

gestão, o auditor deve manter o seu ceptismo profissional devendo ainda proceder à 

realização de outros procedimentos de auditoria com o objectivo de corroborar essas 

explicações. 

Por sua vez, a ISA 520, §A20, afirma que na investigação dos resultados dos 

procedimentos analíticos, o auditor pode efectuar inquéritos à gestão e obter prova de 

auditoria através da avaliação dessas respostas utilizando para tal, o conhecimento que 

possui acerca da entidade e do seu ambiente assim como outras provas recolhidas ao longo 

da auditoria. A referida norma, §A21, acrescentou ainda que quando a gerência não é 

capaz de atribuir uma explicação para a diferença encontrada ou essa explicação não é 

considerada como sendo adequada pelo auditor, então este poderá ter necessidade de 

aplicar outros procedimentos de auditoria. 

  

2.1.4) Fase IV: Avaliação dos resultados 

A quarta fase do processo de revisão analítica consiste na avaliação dos resultados 

obtidos pelos procedimentos analíticos. O auditor deve, assim, avaliar se as explicações 

encontradas justificam a diferença significativa entre o valor estimado e o valor registado 

ou se essas explicações não são suficientemente plausíveis sendo, portanto, necessário 

recolher mais prova.  

O auditor pode, no entanto, deparar-se com situações em que uma parte da 

diferença pode ser justificável e a outra parte não o ser. O auditor deve, portanto, 

quantificar o montante da diferença passível de uma justificação plausível e, se apropriado, 

corrobora-la devendo ainda determinar se o montante que não pode ser justificado é 

material, para que possa concluir sobre a ausência de distorções materialmente relevantes 

de acordo com o AICPA (2009). Se o auditor verificar que o montante que não pode ser 

justificável não é materialmente relevante pode concluir que não existem erros 

materialmente relevantes. Por outro lado, se o auditor verificar que a parte que não pode 
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ser justificável é significativa poderá concluir sobre a existência de erros materialmente 

relevantes nas DF’s. 

Nesta fase do processo de revisão analítica o auditor tem, portanto, que proceder a 

uma avaliação dos resultados, analisar a relevância das diferenças encontradas (isto é 

decidir se essa diferença é ou não materialmente relevante) e a justificação dessas 

diferenças e ainda formar uma opinião, o que constitui um processo muito delicado e 

decisivo tal como afirmado por Costa (2007). De facto, toda a avaliação dos resultados 

obtidos com o objectivo de formular uma conclusão constitui um processo muito complexo 

pelo que o auditor terá de se “socorrer” do seu julgamento profissional. Neste sentido, a 

realização de outros procedimentos de auditoria com o objectivo de corroborar os 

resultados obtidos pelos procedimentos analíticos, constitui uma boa opção uma vez que 

permite ao auditor aclarar as eventuais dúvidas ainda existentes e obter uma confirmação, 

ou não, em como as conclusões alcançadas são as correctas. Quando se está perante 

auditorias a PME’s, considerando as várias limitações que este tipo de empresas apresenta 

tais como a falta de fiabilidade da informação, o domínio/concentração por parte de um 

proprietário gerente, entre outras, somos da opinião que a realização de outros 

procedimentos de auditoria adquire, sem dúvida, um papel de extrema importância. 

2.2) Tipos de procedimentos analíticos 

Existem diferentes tipos de procedimentos analíticos e cada um deles proporciona 

um nível diferente de segurança, como se poderá verificar em seguida, pelo que o auditor 

terá de escolher o procedimento analítico mais adequado à situação em questão. O IFAC 

(2007), também mencionou que apesar de algumas características serem eventualmente 

semelhantes, cada técnica de revisão analítica apresenta limitações/desvantagens e 

benefícios/vantagens que lhes são muito próprias e que devem ser consideradas pelo 

auditor na escolha do procedimento analítico a aplicar.  

O IFAC (2007) faz referência a determinados procedimentos analíticos, 

nomeadamente, a análise de rácios, análise de tendências, regressão estatística, análise de 

padrões, comparações detalhadas das demonstrações financeiras correntes ou de dados 

financeiros com as demonstrações financeiras ou dados financeiros de períodos anteriores 

ou com orçamentos operacionais do período corrente, entre outros tipos de procedimentos 
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aí mencionados. Por sua vez, o AICPA Audit Guide – Analytical Procedures
1
 classifica os 

procedimentos analíticos em quatro diferentes tipos denominados de análise de tendências, 

análise de rácios, testes de razoabilidade e regressão estatística. Tendo em consideração 

que os procedimentos analíticos destacados por este organismo apresentam um carácter 

geral, isto é, não estão subdivididos mas sim agrupados de uma forma geral, decidimos 

analisar os tipos de procedimentos analíticos de acordo com esta ultima classificação por 

permitir uma compreensão mais simplificada e acessível. 

2.2.1) Análise de tendências 

A análise de tendências, tal como referido por Costa (2007), consiste na 

comparação de elementos, isto é, saldos de contas, ao longo do tempo sendo que a sua 

utilidade é muito maior quando a empresa objecto de auditoria não se encontra em um 

período de instabilidade. Na verdade, a análise de tendências não é o procedimento mais 

adequado a utilizar em períodos de instabilidade uma vez que o seu nível de precisão é 

mais reduzido. Beasley e Carcello (2009) também mencionaram, em concordância com o 

referido anteriormente, que “generally trend analysis is most effective when the client is in 

a stable environment” (Beasley e Carcello, 2009: p 271). Os autores mencionados 

anteriormente relataram, de igual modo, que a razoabilidade das vendas do ano corrente 

pode ser testada de forma apropriada através da comparação com a quantidade de vendas 

do ano anterior mas, para tal, é necessário que não se tenha verificado determinadas 

alterações, tais como, o aumento da concorrência no tipo de negócio exercido pelo cliente, 

alterações nas preferências demonstradas pelos consumidores. 

 Por outro lado, o período de tempo em que os elementos são comparáveis também 

está relacionado com a estabilidade que envolve a empresa em questão. De acordo com 

Hayes et al. (2005), quanto maior for a estabilidade das operações da empresa auditada, 

mais previsíveis serão as relações, assim como, a utilização de vários períodos de tempo 

(como por exemplo, a comparação de elementos do ano corrente com os dois últimos anos) 

será mais adequada. 

                                                           
1
 Referenciado pelo AICPA. 2009. American Institute of Certified Public Accountants - Audit and 

Accounting Manual. Nova Iorque. ISBN 978-0-87051-830-0, p. 3335.  
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 Por último, é necessário considerar que a maior ou menor eficácia deste tipo 

de procedimentos analíticos depende do nível de desagregação dos dados. De facto, “a 

analise de tendências é tanto mais precisa e útil quanto maior for o nível de detalhe sobre 

que incide” (Costa, 2007: p.39). A análise de tendências é, portanto, mais precisa quando 

estão em causa dados desagregados nomeadamente, por segmento ou produto, assim como, 

é mais precisa relativamente a períodos mensais ou trimestrais do que anualmente, tal 

como mencionado por Hayes et al. (2005), principalmente, quando as vendas não tem um 

comportamento uniforme ao longo do ano. Neste contexto, nas PME’s o nível de 

desagregação da informação é reduzida pelo que a análise de tendências pode não ser o 

procedimento analítico mais adequado em determinadas situações dado que o seu nível de 

precisão pode-se revelar, consequentemente, diminuto.    

2.2.2) Análise de rácios 

A análise de rácios permite ao auditor, de acordo com Whittington (2009), obter 

um conhecimento dos relacionamentos verificados entre montantes das DF’s através da 

realização de comparações com rácios desenvolvidos a partir de períodos anteriores ou 

com rácios de outras empresas  

Este tipo de procedimento analítico, tal como defendido por Costa (2007) permite a 

comparação de rácios da empresa com rácios do sector assim como a comparação de rácios 

e mapas financeiros com dados equivalentes de empresas concorrentes o que pode ser 

muito útil não só para o auditor como para a própria gestão.  

A análise de rácios, quando comparada com a análise de tendências, também 

apresenta a desvantagem de não ser tão eficaz em períodos de instabilidade. De facto, 

“ratio analysis is most appropriate when the relationship between accounts is fairly 

predictable and stable” (Whittington, 2009: p.7 (capítulo2)). No entanto, a análise de 

rácios pode ser mais vantajosa do que a análise de tendências dado que permite efectuar 

comparações entre saldos de contas do balanço e saldos de contas da demonstração dos 

resultados. Na verdade, a análise de tendências limita-se a analisar a evolução de uma 

determinada conta ao longo de um determinado período de tempo o que pode não se 

revelar tão vantajoso como a comparação entre diferentes contas. Hayes et al. (2005), ao se 

pronunciarem sobre este assunto também afirmam que a comparação de contas do balanço 

com contas da demonstração dos resultados pode ser bastante proveitosa pois pode permitir 
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a verificação de determinadas flutuações incomuns que a análise de uma conta individual 

não permitiria. 

Por outro lado, tal como a análise de tendências, a análise de rácios também 

apresenta determinadas limitações quando se utiliza dados agregados. Segundo Hayes et 

al. (2005), a análise de rácios pode revelar-se imprecisa quando são utilizados dados 

agregados uma vez que a constatação de uma inexactidão material pode ser considerada 

pequena relativamente às usuais variações que se verificam nos rácios. A utilização de 

dados com um nível de agregação elevado pode, tal como analisado anteriormente 

relativamente à análise de tendências, limitar a utilização da análise de rácios uma vez que, 

ao se considerar um determinado montante como um todo, o auditor pode concluir que o 

erro existente não é materialmente relevante, ao contrário do que sucederia se os dados 

utilizados estivessem desagregados.  

Puncel (2008), assim como outros autores/organismos, nomeadamente Whittington 

(2009) e Beasley e Carcello (2009) dividem os rácios em quatro diferentes categorias 

nomeadamente: rácios relativos à rendibilidade, rácios relativos à actividade, rácios 

relativos à alavanca financeira e, por ultimo, rácios relativos à liquidez. 

Deste modo, tal como mencionado por Puncel (2008), os rácios relativos à 

rendibilidade, permitem ao auditor analisar o modo como o lucro da empresa está a ser 

gerido permitindo ainda, de acordo com Whittington (2009), detectar a existência de erros 

materiais no rendimento líquido assim como a sobrevalorização de activos ou a 

subvalorização de passivos. Os rácios relativos à alavanca financeira permitem ao auditor 

medir o nível de endividamento da empresa e o risco assumido pelos respectivos credores 

enquanto os rácios relativos à actividade medem o nível de eficácia com que a empresa 

utiliza os seus recursos disponíveis tal como referido por Puncel (2008). Por último, de 

importa referir que, segundo o mesmo autor, os rácios relativos à liquidez possibilitam ao 

auditor tomar conhecimento de qual a capacidade da empresa em satisfazer as suas dívidas 

de curto prazo e o seu nível de solvabilidade. 

Pode-se então concluir que a análise de rácios é um tipo de procedimento analítico 

bastante útil para o auditor dado que lhe permite obter informações essenciais para a 

realização da auditoria a uma determinada empresa, nomeadamente, as relativas à 

rendibilidade, actividade, liquidez, nível de endividamento além de que são procedimentos 

de simples elaboração. De facto, tal como referido por Costa (2007), embora possam 
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assumir uma forma mais sofisticada quando são, a título de exemplo, utilizados de forma 

agregada com o objectivo de possibilitar a obtenção de modelos de previsão da 

insolvência, dos quais um dos primeiros foi o de Beaver (1966,1968) sendo que um dos 

modelos mais conhecidos acabou por ser o z-score elaborado por Altman (1968), os rácios 

são frequentemente caracterizados pela sua simplicidade.  

Deste modo, apesar de a análise de rácios apresentar a desvantagem de, 

eventualmente não ser tão precisa quando são utilizados dados com um determinado nível 

de agregação e quando se encontra perante períodos de instabilidade (sendo importante 

considerar que a análise de tendências também apresenta essas mesmas desvantagens) 

somos da opinião que numa auditoria a uma PME a utilização deste tipo de procedimentos 

poderá ser a mais adequada nas mais diversas situações. Considerando que as PME’s 

apresentam um nível de complexidade e dimensão mais reduzido, quando comparado com 

as grandes empresas, os auditores poderão, consequentemente, extrair importantes 

informações sem terem que se deparar com dificuldades significativas na sua aplicação. Na 

verdade, tal como mencionado por Costa (2007) a aplicação de um leque de rácios que 

possibilite a análise da sua evolução ao longo do tempo é uma ferramenta bastante útil para 

o auditor na fase do planeamento e da revisão final da auditoria acrescentando Whittington 

(2009), que numa auditoria a este tipo de empresas os rácios são frequentemente utilizados 

na fase do planeamento.  

 

2.2.3) Testes de razoabilidade 

Os testes de razoabilidade consistem, tal como definido pelo AICPA (2009) no 

desenvolvimento de uma expectativa através da análise de determinadas contas do balanço 

e das suas respectivas alterações utilizando, para tal, dados financeiros e dados não 

financeiros. Além disso, este tipo de procedimentos dependem “on the auditor’s 

knowledge of the relationships between amounts including factors that affect the account 

balances” (Whittington, 2009: p.18 (capítulo 2)). Pode-se então afirmar que os testes de 

razoabilidade são procedimentos que permitem a formulação de uma expectativa tendo em 

consideração as relações esperadas entre os saldos das contas. Assim, ao se formular uma 

expectativa relativa às contribuições para a segurança social o auditor deve ter em 

consideração os gastos com o pessoal uma vez que estas contas apresentam entre si uma 

relação directa, podendo, de igual forma, considerar outros factores que exercem uma 
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influência significativa sobre essas mesmas contas tal como o número de trabalhadores ao 

serviço da empresa  

O auditor deve, portanto, analisar de forma cautelosa todos os factores que possam 

exercer um impacto significativo sobre o saldo da conta para o qual pretende desenvolver a 

expectativa quando pretende aplicar um teste de razoabilidade, tal como defendido por 

Beasley e Carcello (2009). O teste de razoabilidade poderá, de acordo com Whittington 

(2009), revelar-se bastante eficaz se o auditor obter um bom conhecimento dos factores 

que afectam os saldos das contas objecto de análise. 

Por outro lado, é importante considerar que ao contrário do que sucede com a 

análise de tendências e com a análise de rácios este tipo de procedimentos são igualmente 

úteis em períodos de instabilidade uma vez que consideram as eventuais alterações ou 

mudanças significativas que eventualmente se possam verificar. Em concordância com o 

mencionado anteriormente, Beasley e Carcello (2009), também afirmaram que na 

aplicação de um teste de razoabilidade o auditor efectua uma avaliação quanto à adequação 

de uma determinada conta do ano corrente através do seu julgamento profissional, 

considerando, para tal, as mudanças verificadas no ambiente do cliente.  

Por último, importa referir que, ao contrário da análise de tendências, os testes de 

razoabilidade apenas utilizam dados do período a que se refere a auditoria, não se 

procedendo, portanto, à comparação entre dados de períodos anteriores de acordo com 

Wilson e Colbert (1991). Estes autores acrescentaram ainda que a aplicação dos testes de 

razoabilidade pode-se revelar acessível pois o auditor pode ter mais facilidade na obtenção 

de dados do período corrente do que relativamente a dados de períodos anteriores. 

 

2.2.4) Regressão estatística 

Por último, importa analisar a regressão estatística que, de acordo com Whittington 

(2009), consiste na avaliação do relacionamento entre uma variável dependente que 

corresponde ao saldo do período corrente para o qual se pretende formular a expectativa e 

uma ou mais variáveis independentes a fim de que tal expectativa possa ser desenvolvida 

com um nível de precisão elevado, sendo ainda considerada “the most sophisticated 

analytical procedure“ (Beasley e Carcello, 2009: p.272). A regressão estatística é, de 

facto, considerada uma técnica de revisão analítica bastante sofisticada, quando comparada 

com os restantes procedimentos analíticos, uma vez que exige conhecimentos estatísticos e 
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envolve a utilização das tecnologias de informação. Ao se pronunciar sobre este assunto, 

Costa (2007) também menciona que esta técnica permite uma previsão estatística de 

variáveis mais rápida e precisa, dado que é potenciada pelas ferramentas informáticas, tais 

como a extracção de dados electrónicos, possibilitando assim, a identificação de 

inconsistências com maior facilidade ou a corroboração da informação financeira  

A regressão estatística permite a utilização de diversas variáveis independentes 

relacionadas, tais como alterações no meio ambiente, preços de determinados itens, a fim 

de explicarem uma dada variável dependente ao contrário dos testes de razoabilidade em 

que apenas se pode utilizar uma variável independente tal como defendido por Costa 

(2007). Além disso, na aplicação da regressão estatística, a estimativa corresponde a um 

intervalo de valores e não a um único montante, segundo Beasley e Carcello (2009). 

     Considerando o seu nível de complexidade, pode-se esperar que este tipo de 

procedimentos analíticos não seja tão utilizado nas PME’s como as restantes técnicas de 

revisão analítica. Podemos, deste modo, ter duas perspectivas distintas que explicam este 

facto, ou seja, a perspectiva das PME’s que são objecto de auditoria e, por outro lado, a 

perspectiva das empresas de auditoria de pequena dimensão.  

No que diz respeito à perspectiva das PME’s auditadas é importante ter em 

consideração que estas apresentam, normalmente, uma implementação tecnológica 

insuficiente para que a regressão estatística possa ser aplicada daí que a utilização de tal 

técnica seja, consequentemente, diminuta, neste tipo de empresas. Mahathevan (1997) num 

estudo referente à Singapura (que será objecto de análise no quinto capitulo) afirmou que 

as pequenas empresas não possuem os recursos exigidos para implementar procedimentos 

sofisticados como a regressão estatística.  

     Relativamente à perspectiva das empresas de pequena dimensão que realizam a 

auditoria, sendo que essa auditoria é normalmente efectuada a empresas com semelhante 

dimensão (dado que é mais lógico que uma equipa de auditores de uma grande empresa 

realize uma auditoria a uma grande empresa do que uma equipa de auditores pertencente a 

uma empresa mediana) é importante considerar, que esta técnica requer que os auditores 

possuam conhecimentos adequados para que a possam aplicar. De facto, tal como relatado 

por Costa (2007) a regressão estatística exige competências elevadas de matemática e 

informática que a maioria das empresas de auditoria de pequena dimensão não possui, 

justificando assim, a pouca utilização pelos auditores destas empresas e, 
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consequentemente, nas PME’s alvo de auditoria, deste tipo de procedimentos analíticos. 

Por outro lado, é, de igual modo, importante ter em consideração determinados factores, 

tais como, o próprio custo a despender com a utilização desta técnica de revisão analítica. 

O custo é, na verdade, um elemento relevante a ponderar dado que, geralmente, esse custo 

é elevado e pode não compensar, se considerarmos que outro procedimento mais simples e 

com um custo inferior pode proporcionar um nível de segurança razoável. Em 

concordância com o referido anteriormente também Wilson e Hudson (1989) referem que a 

aplicação da regressão estatística comporta custos mais elevados relativamente a métodos 

não estatísticos de revisão analítica. 

Ora, “no actual estado de crescente globalização, complexidade organizacional e 

processamento electrónico de informação, os procedimentos analíticos suportados em 

processamento electrónico são, porventura em muitas situações o meio por excelência de 

obtenção de evidência” (Costa, 2007: p.44) pelo que se torna importante enfatizar as 

vantagens deste tipo de procedimentos analíticos com o objectivo de promover a sua 

utilização. 

Assim, e em concordância com o autor referido anteriormente, somos da opinião 

que o aumento da formação profissional pelos ROC’s nesta área e todo o tipo de esforços 

neste sentido será o despontar do aproveitamento das potencialidades destes 

procedimentos. 

 

2.3) Conclusão 

Ao longo do presente capítulo verificou-se que as características das PME´s 

influenciam as fases do processo de revisão analítica que provocam, consequentemente, 

sérios efeitos no processo de auditoria. Assim, o auditor terá que avaliar esses efeitos, tal 

como resumidos na Tabela 4, ao considerar a aplicação dos procedimentos analíticos. 

Por outro lado, também se verificou que os procedimentos analíticos apresentam 

importantes benefícios que devem ser aproveitados pelo auditor, contudo a escolha de qual 

o procedimento a utilizar não deve ser tomada sem que haja uma adequada ponderação. Na 

verdade, existem vários tipos de procedimentos analíticos que proporcionam diferentes 

tipos de segurança e que provocam, consequentemente, um impacto diferente na auditoria. 

Assim, a Tabela 5 apresenta um resumo do impacto que tais procedimentos exercem neste 

tipo de empresas. 
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Tabela 4: Impacto dos procedimentos analíticos nas fases do processo de revisão analítica (que integram o 

processo de auditoria) na auditoria às PME’s. 

Fonte: Própria. 

 

 

Fases do processo de revisão 

Analítica 
Impacto na auditoria às PME’s 

Fase I: Formação de expectativas A expectativa formulada poderá não ter qualquer 

credibilidade assim como todo o processo de revisão 

analítica realizado poderá ser posto em causa. 

Fase II: Identificação das Diferenças Não existe nenhum efeito relevante na auditoria às 

PME’s. 

Fase III: Investigação das diferenças A questão do cepticismo profissional quando o 

auditor elabora questionários à gerência, de forma a 

encontrar respostas que justifiquem as flutuações 

encontradas, torna-se mais delicada. 

Maior probabilidade de existência de erros e de o 

nível de precisão da expectativa ser reduzida pelo 

que o auditor poderá ter dificuldade em identificar a 

origem da diferença encontrada. 

Fase IV: Avaliação dos resultados A realização de outros procedimentos de auditoria 

adquire uma maior importância. 
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Tabela 5: Impacto dos vários tipos de procedimentos analíticos na auditoria às PME. 

Fonte: Própria. 

 

Tipos de procedimentos analíticos Utilização na auditoria às PME’s 

Análise de tendências Quanto maior for o nível de desagregação da 

informação, maior será a eficácia da análise de 

tendências. Como o nível de desagregação da informação 

nas PME’s é reduzido, este procedimento poderá não ser 

o mais adequado. 

Análise de rácios Apresenta a mesma limitação que a análise de tendências 

relativamente ao nível de desagregação da informação. 

Caracterizam-se pela sua simplicidade pelo que, 

considerando que as PME’s apresentam um nível de 

complexidade e dimensão mais reduzido quando 

comparado com as grandes empresas, os auditores 

poderão extrair importantes informações sem terem que 

se deparar com dificuldades significativas na sua 

aplicação. 

Testes de razoabilidade Não existe nenhum efeito relevante na auditoria às 

PME’s que possa ser diferente das grandes empresas. 

Regressão estatística 

 

 Perspectiva das PME’s alvo de 

auditoria. 

 

 

 Perspectiva das empresas de auditoria 

de pequena dimensão (que 

normalmente realizam auditorias a 

PME’s). 

Apresenta um nível de precisão maior que os restantes 

procedimentos mas a sua utilização nas PME’s é 

reduzida uma vez que: 

Apresentam uma implementação tecnológica insuficiente 

para que a regressão estatística possa ser aplicada. 

_________________________________________ 

Exige competências de informática e matemática que a 

maioria destas empresas não possui. 

Os custos podem não compensar os respectivos 

benefícios (relação custo/beneficio). 
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Capitulo 3 

 

A Utilização dos Procedimentos Analíticos nas 

Diferentes Fases do Processo de Auditoria 

 

Os procedimentos analíticos são utilizados nas quatro fases do processo de 

auditoria, nomeadamente: fase de aceitação do cliente, fase do planeamento de auditoria, 

fase de execução da auditoria (em que os procedimentos analíticos são utilizados como 

testes substantivos) e a fase final, também denominada de revisão global, da auditoria. 

A Figura 3 visualiza, de uma forma geral, a estrutura do processo de auditoria 

podendo-se, assim, obter uma maior compreensão da forma como tal processo é articulado 

de modo a enquadrar a utilização dos procedimentos analíticos ao longo das diferentes 

fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 3: Processo de auditoria. 

         Fonte: AICPA (2009). 

 

 

Realizar procedimentos de avaliação de risco 

Compreensão da entidade e do seu meio envolvente 

Avaliar o risco de distorções materiais 

 

 
Planeamento/concepção de procedimentos de auditoria adicionais (testes de controlo e testes 

substantivos 

Realização/execução de procedimentos de auditoria adicionais 

Consideração de novas provas ou dados aperfeiçoados (mais completos) 

 

Revisão geral da auditoria, incluindo uma reavaliação do risco 
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Deste modo, o auditor poderá utilizar os procedimentos analíticos quer na fase de 

aceitação do cliente quer na fase do planeamento para obter uma compreensão da empresa 

em questão e do seu meio envolvente, o que inclui a sua estrutura de controlo interno, e 

para avaliar o risco de distorções materiais, incluindo o risco de fraude (sendo que esta 

avaliação é feita de forma aprofundada na fase do planeamento enquanto que na fase de 

aceitação do compromisso o auditor apenas pretende ter alguma segurança de como o risco 

de distorções materiais é moderado). Na fase do planeamento o auditor também irá 

proceder à concepção de procedimentos de auditoria adicionais (testes de controlo e 

substantivos), sendo que essa concepção dependerá do nível de eficácia dos procedimentos 

analíticos aplicados. 

Na fase de execução da auditoria, o auditor procederá à realização de 

procedimentos de auditoria adicionais podendo considerar, ao nível da asserção, a 

utilização de procedimentos analíticos substantivos. O auditor deve ainda considerar a 

obtenção de novas provas ou dados mais completos para corroborar os resultados obtidos 

ou para justificar determinados resultados. 

Por último, na fase final ou fase da revisão global da auditoria, o auditor aplica os 

procedimentos analíticos para verificar se esses resultados são consistentes com os obtidos 

ao longo da auditoria, pelo que poderá ter de proceder à reavaliação do risco assim como 

dos procedimentos de auditoria. 

 

3.1) Os procedimentos analíticos na fase de aceitação do cliente 

A aceitação do cliente por parte do auditor é um processo bastante delicado e 

importante daí ser considerado por determinados autores, tal como Costa (2007), como 

sendo uma fase do processo de auditoria. 

De acordo com o n.º 5 do artigo 5º do Código de Ética e Deontologia Profissional 

dos ROC's, quando o ROC não tiver acesso a uma organização apropriada e aos 

respectivos recursos humanos e materiais não deve aceitar a realização de trabalhos. De 

facto, salvo se a ordem o impuser, o auditor pode recusar um trabalho daí que tenha de 

efectuar uma adequada avaliação do trabalho em causa. No entanto, para que possa tomar 

tal decisão de aceitar, ou não, o cliente em questão, o auditor tem de ter um conhecimento 

mínimo do negócio desse cliente. 
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Em consonância com o referido anteriormente, a DRA 310, também menciona, que 

antes de aceitar um dado trabalho, o auditor deve, primeiramente “obter um conhecimento 

preliminar do sector dos detentores do capital (sempre que for legitimamente possível), 

dos gestores e das operações da entidade e considerar se pode ou não ser obtido um nível 

adequado de conhecimento do negócio para levar a efeito a revisão/auditoria (DRA 310, 

§8) Ora, o conhecimento do negócio é constante, permanente e não tem um fim, pelo que 

se o auditor aceitar o cliente, terá de continuar a melhorar o conhecimento sobre o negócio 

do mesmo. 

Esta fase é, portanto, apenas uma fase inicial, em que o auditor procede à recolha de 

informações genéricas que lhe garantam uma segurança moderada em como consegue 

realizar o seu trabalho de acordo com as normas de auditoria. O auditor utiliza, assim, os 

procedimentos analíticos nesta fase de auditoria para decidir se aceita, ou não o cliente, 

auxiliando assim o auditor na sua decisão, que advém do risco que incorre. De igual modo, 

Costa (2007) mencionou que a realização de uma revisão analítica geral anterior à 

aceitação do cliente pode-se revelar bastante útil uma vez que, poderá auxiliar o auditor na 

não-aceitação do cliente (se for caso disso) por este não corresponder ao perfil de risco 

estabelecido pelo auditor.  

Na verdade, o auditor pretende incorrer num risco mínimo mas, para tal, é 

necessário que a empresa apresente uma probabilidade de erros ou distorções que não 

sejam materialmente relevantes. O auditor pode, por exemplo, analisar as DF’s do período 

anterior, comparando alguns desses dados com os dados do sector, e averiguar se ambos os 

dados são consistentes. Se essa consistência se verificar, então existe uma menor 

probabilidade de erros. Costa (2007) ao se pronunciar sobre o assunto também referiu que, 

nesta fase da auditoria, a análise das DF’s, incluindo a comparação dos montantes aí 

apresentados e a obtenção de rácios a partir desses mesmos valores que permitam ao 

auditor efectuar uma análise relativa à evolução da empresa e a comparação com o sector 

em questão, é essencial. 

 

3.2) Os procedimentos analíticos na fase do planeamento 

  Os procedimentos analíticos na fase do planeamento, de acordo com o AICPA 

(2009), auxiliam o auditor na determinação da natureza, oportunidade e extensão de outros 

procedimentos de auditoria executados com o objectivo de permitirem a obtenção de prova 
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de auditoria relativamente a contas específicas ou classes de transacções. Whittington 

(2009), acrescentou que na fase do planeamento os procedimentos analíticos são utilizados 

para que o auditor possa obter um maior conhecimento do negócio do cliente, obter uma 

compreensão das transacções ou operações verificadas desde a ocorrência da última 

auditoria até à data da presente auditoria e reconhecer áreas que apresentem riscos 

específicos relevantes para a auditoria. Relativamente à obtenção do conhecimento do 

negócio do cliente e também do ambiente em que este opera, Whittington (2009), 

mencionou que existe um relacionamento entre este conhecimento e a realização de 

procedimentos analíticos na fase do planeamento da auditoria. Este conhecimento é 

fundamental para que o auditor interprete os resultados dos procedimentos analíticos e 

avalie se as diferenças encontradas são, ou não, significativas, de acordo com o referido 

organismo. Considerando que as PME's apresentam, normalmente, um menor tamanho e 

complexidade, a tarefa de obtenção de conhecimento do negócio através da utilização dos 

procedimentos analíticos será muito mais simples para o auditor, na auditoria a PME’s. 

Por sua vez, a ISA 520, não faz referência quanto à utilização dos procedimentos 

analíticos na fase do planeamento, remetendo-nos, contudo, para a ISA 315, que retrata a 

utilização deste tipo de procedimentos como procedimentos de avaliação de risco. De 

acordo com a ISA 315, §A7, a utilização dos procedimentos analíticos como 

procedimentos de avaliação de risco, permitem ao auditor tomar conhecimento sobre 

determinados aspectos que até aí desconhecia além de que auxiliam o profissional de 

auditoria na avaliação dos riscos de distorção material com o objectivo de fornecer uma 

base para a concepção e implementação de respostas aos riscos avaliados. 

De igual modo, Fraser, Hatherly e Lin (1997) afirmaram que na fase do 

planeamento o principal objectivo dos procedimentos analíticos é “direct audit resources 

to areas of the financial statements where recorded values vary from the expected” 

(Fraser, Hatherly e Lin, 1997, p.37). 

Assim, os procedimentos analíticos podem revelar-se uma ferramenta 

extremamente útil não só na identificação de distorções materiais, como também na 

avaliação do risco de auditoria, permitindo, deste modo aos profissionais de auditoria, 

reduzir o risco de não detectarem distorções materiais nas DF’s, reduzindo, 

consequentemente, (tendo, obviamente, em consideração o risco inerente e o risco de 

controlo) o risco de auditoria a um nível aceitável. Em concordância com o mencionado 
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anteriormente, Beasley e Carcello (2009) efectuaram uma alusão quanto ao facto de os 

procedimentos analíticos serem utilizados com o objectivo de reduzir o risco de existência 

de distorções materiais nas DF’s (risco de detecção) a um nível aceitável devendo o 

auditor, para tal, considerar o risco de uma determinada conta conter uma distorção 

materialmente relevante (risco inerente), o risco de os controlos relacionados com a 

preparação das informações contidas nas DF’s não detectarem a existência de distorções 

materiais (risco de controlo) e a materialidade.  

Costa (2007) também declarou que “os procedimentos analíticos podem ser fonte 

directa de prova de auditoria e ajudar a baixar o risco atribuível a uma determinada 

auditoria e a quantidade de outros testes substantivos a executar” (Costa, 2007: p.44). De 

facto, tal como referido anteriormente, é na fase do planeamento que os procedimentos 

analíticos auxiliam o auditor a avaliar a realização de outros procedimentos de auditoria, 

pelo que, ao ponderar essa realização, o auditor procura analisar a possibilidade de reduzir 

a quantidade de testes de detalhe a executar, conjuntamente com a eficácia dos 

procedimentos analíticos. No tema seguinte, ou seja, na fase de execução da auditoria, será 

retratada a redução dos testes de detalhe uma vez que é nesta fase que os procedimentos 

analíticos substantivos são executados, existindo, por conseguinte, uma maior ponderação 

relativamente aos testes de detalhe. 

Por outro lado, a aplicação dos procedimentos analíticos na fase do planeamento 

pode ser muito útil na identificação de distorções materiais provocadas pela existência de 

actos fraudulentos. Segundo Madray (2009), um dos factores que causam a não detecção 

de distorções materiais provocadas pela fraude é a tendência que os auditores têm em 

verificar os montantes actuais de forma isolada, isto é, sem efectuarem comparações com 

os valores de períodos anteriores ou com outro tipo de informação relevante. Ora, os 

procedimentos analíticos, tal como mencionado por Whittington (2009), auxiliam o auditor 

na identificação de oscilações ou relacionamentos inexplicáveis. Assim, se o auditor 

efectuar uma comparação entre o volume de vendas (que é determinado através do 

montante de rendimento registado) e a capacidade de produção, e identificar que as vendas 

realizadas excedem essa capacidade poderá obter um indício de existência de vendas 
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fictícias, tal como exemplificado pela AU Section 316 do AICPA - Consideration of Fraud 

in a Financial Statement Audit
2
, §29.  

Os procedimentos analíticos são, portanto, muito úteis na fase do planeamento, 

principalmente na identificação de riscos específicos e na determinação da natureza, 

extensão e oportunidade de outros procedimentos analíticos. Contudo, a aplicação de tais 

procedimentos nas PME’s encontra-se, nesta fase de auditoria, limitada pelo modo como o 

processamento da informação é realizado neste tipo de empresas. Na verdade, na fase do 

planeamento a disponibilização de informação é um factor muito relevante a ter em 

consideração quando se pretende executar os procedimentos analíticos. Porém, quando se 

está perante uma PME, poderá não ser facultado ao auditor a informação financeira e não 

financeira necessária ou então, essa informação não ser disponibilizada de forma completa 

e atempada, tal como analisamos no primeiro capítulo.  

Por outro lado, tal como mencionado pela ISA 315, §A9, os procedimentos 

analíticos apenas permitem uma indicação inicial geral quanto ao facto de existir ou não 

uma distorção material quando utilizam dados agregados, o que pode acontecer quando os 

procedimentos analíticos são aplicados como procedimentos de avaliação de risco. Como 

consequência, o auditor poderá ter uma maior dificuldade na utilização dos resultados dos 

procedimentos analíticos, principalmente na auditoria a PME’s, em que o nível de 

desagregação dos dados é muito reduzida, para a determinação da natureza, extensão e 

oportunidade de outros testes para uma dada asserção. A ISA 315, §A9, acrescenta ainda 

que a análise de informação obtida aquando da identificação dos riscos de distorção 

material pode ser relevante na compreensão e avaliação dos resultados dos procedimentos 

analíticos. 

 

3.3) Os procedimentos analíticos na fase de execução da auditoria 

Os procedimentos analíticos, tal como referido no segundo capítulo, oferecem 

diversas vantagens que devem ser aproveitadas mas, apesar do incrível aumento que se tem 

verificado na utilização de tais procedimentos por parte dos auditores, nem sempre tal 

acontece. De acordo com Houck (2003), a maioria dos auditores geralmente opta por testes 

de detalhes como por exemplo o vouching, por preferirem examinar documentos originais 

                                                           
2
 Baseada na SAS 99 - Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit e na SAS 113 – Omnibus 2006. 



Ca pít u lo  3 :  A  u t i l i za çã o  d os P roce d i me n to s  Ana l í t i cos  na s  Di fe re n te s  Fa se s  d o  P roce s so  d e  

Aud i toria  

 

51 

 

a confiarem nas técnicas de revisão analítica para obterem conclusões sobre a veracidade e 

confiabilidade das DF´s além de que o julgamento profissional exigido aos auditores é 

menor quando comparado com tais procedimentos analíticos. Contudo, segundo o referido 

autor, este tipo de pensamento é completamente errado pois os procedimentos analíticos 

são simultaneamente eficientes e eficazes, “consumindo” menos tempo na sua aplicação do 

que os testes de detalhes. De igual forma, Biggs, Mock e Simnett (1999) também 

mencionaram que os procedimentos analíticos “are a low cost form of audit evidence that 

can be effective in identifying misstatements in financial statements”(Biggs, Mock e 

Simnett ,1999, p. 42) 

Pode-se, assim, afirmar que a necessidade de atribuir a importância merecida aos 

procedimentos analíticos procurando, contudo, evitar marginalizar os testes de detalhe, que 

continuam a ser uma ferramenta útil na realização de auditorias. Na verdade, estes dois 

tipos de procedimentos de auditoria complementam-se pelo que poderá existir nas mais 

diversas situações, a aplicação de uma combinação entre ambos os procedimentos. 

Segundo Whittington (2009), a combinação de procedimentos analíticos com testes 

substantivos é frequentemente utilizada quando o auditor se depara com uma auditoria a 

contas que apresentam riscos mais elevados tais como as contas a receber e as relacionadas 

com os inventários. Por outro lado, a própria ISA 520, §A4, também menciona que os 

procedimentos analíticos substantivos podem ser utilizados de forma isolada ou em 

conjunto com testes de detalhe ao nível da asserção sendo que Arens, Elder e Beasley 

(2008) acrescentam ainda que o auditor opta, frequentemente, por esta combinação e não 

pela utilização isolada dos procedimentos analíticos como testes substantivos.  

De facto, considerando que os procedimentos analíticos são utilizados como testes 

substantivos com o objectivo de focarem distorções relacionadas com asserções 

específicas, a utilização de outro tipo de procedimentos de auditoria tais como os testes de 

detalhe pode-se revelar uma necessidade. De igual forma, ao se pronunciarem sobre a 

finalidade dos procedimentos analíticos como testes substantivos, Beasley e Carcello 

(2009), mencionaram que estes pretendem auxiliar o auditor a formular uma opinião 

relativamente a asserções específicas contidas nas DF’s. Desta forma, se o auditor 

pretender verificar se a conta “vendas” está correctamente contabilizada poderá, através 

dos procedimentos analíticos, calcular as vendas esperadas efectuando posteriormente a 

comparação entre esse valor esperado e o valor que efectivamente está registado na 



Os P ro ce d ime n to s  Ana l í t i cos  na  A ud i toria  a  P e q ue na s e  Mé d ia s  Em pre sa s  

 

52 

 

contabilidade. Se ao efectuar a comparação, o auditor detectar uma diferença significativa 

entre o montante estimado e o montante registado poderá utilizar, para justificar essa 

diferença o tracing, que é um teste de detalhe que tem como objectivo verificar a asserção 

integralidade, isto é, se todas as transacções relacionadas com a conta em questão estão 

efectivamente registadas. No entanto, se após a utilização desse teste de detalhe a diferença 

encontrada não estiver devidamente justificada o auditor terá de efectuar uma maior 

quantidade de testes de detalhe.  

Pode-se então afirmar, de acordo com Costa (2007), que os auditores devem aplicar 

primeiramente as técnicas de revisão analítica substantivas e só posteriormente utilizar os 

testes de detalhe uma vez que o volume desses testes é influenciado pelos resultados 

obtidos pelos procedimentos analíticos. Hayes et al. (2005), relativamente a este assunto, 

também mencionam que um dos objectivos a alcançar com a aplicação dos procedimentos 

analíticos é a determinação de situações em que a utilização de outros procedimentos de 

auditoria tais como testes de controlo e procedimentos substantivos seja uma necessidade e 

não a redução dos esforços de auditoria. Este aspecto é, na nossa opinião, uma questão 

deveras delicada e que merece uma especial atenção. De facto, a utilização dos 

procedimentos analíticos, quer na fase do planeamento quer na fase em que são utilizados 

como testes substantivos influencia a maior ou menor utilização dos testes de detalhe, pelo 

que é necessário considerar duas perspectivas distintas ou seja, quando os resultados 

obtidos através da aplicação dos procedimentos analíticos são favoráveis e quando não são 

favoráveis. 

  Deste modo, quando os resultados obtidos pelos procedimentos analíticos não são 

favoráveis, isto é, quando o auditor se depara com uma diferença significativa para a qual 

não possui uma explicação plausível, a tendência é para realizar uma maior quantidade de 

testes de detalhe, com o objectivo de proceder a uma investigação mais profunda que 

permita ao auditor obter uma prova razoável de auditoria. No entanto, quando os resultados 

dos procedimentos analíticos são favoráveis não se poderá aplicar literalmente o raciocínio 

inverso. Na verdade, perante resultados favoráveis o auditor poderá optar por não realizar 

uma quantidade de testes de detalhe tão elevada quanto o faria se os resultados fossem 

desfavoráveis. Contudo, essa redução não deverá ser realizada de forma drástica mas sim 

equilibrada, ou seja, o auditor deve procurar reduzir a quantidade de testes de detalhe de 
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modo a obter um nível de segurança aceitável que lhe permita manter um nível de risco 

reduzido.  

Em concordância com o referido anteriormente também a ISA 520, § A4, menciona 

que ao decidir sobre quais os procedimentos de auditoria a aplicar à situação em causa, o 

que inclui a utilização dos procedimentos analíticos substantivos, o auditor terá de efectuar, 

através do seu julgamento profissional, uma avaliação relativa à eficiência e eficácia dos 

procedimentos de auditoria disponíveis com a finalidade de reduzir, ao nível da asserção, o 

risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo. Quando se está perante auditorias a 

PME’s, este equilíbrio entre procedimentos analíticos e testes de detalhe assume uma 

importância maior dado que, este tipo de empresas apresentam um conjunto de limitações 

que poderão induzir o auditor a desenvolver conclusões erradas através dos procedimentos 

analíticos. 

Acresce ainda que, em qualquer situação, o auditor deve ter em consideração um 

conjunto de factores, tal como mencionados pela ISA 520, na utilização dos procedimentos 

analíticos como testes substantivos, nomeadamente: 

a) A adequação para determinadas asserções, de procedimentos analíticos 

substantivos específicos (ISA 520, §5). Tal como referido anteriormente, diferentes 

tipos de procedimentos analíticos fornecem diferentes níveis de segurança pelo que, 

ao determinar a adequação de procedimentos analíticos particulares, o auditor deve 

ter em consideração a natureza da asserção em questão e também a avaliação do 

risco de distorção material (ISA 520, §A8 e §A9). 

 

b)  Avaliar a fiabilidade dos dados utilizados no desenvolvimento da expectativa por 

parte do auditor (ISA 520, §5). Deste modo o auditor terá de analisar um conjunto 

de parâmetros que lhe permitam formular uma conclusão sobre o grau de confiança 

que atribui a esses mesmos dados, designadamente: 

 

 A origem da informação disponibilizada isto é, se a informação deriva de 

fontes externas independentes ou de fontes internas, considerando que 

informação gerada externamente é, em principio, mais confiável do que a 

informação processada internamente (ISA 520, §A12).  
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 Comparabilidade da informação disponível (ISA 520, §A12). Para que o 

auditor possa confiar nos resultados obtidos através da comparação de dois 

ou mais itens/elementos distintos é necessário certificar-se que esses 

mesmos itens /elementos sejam passíveis de comparação. Assim, o auditor 

não poderá simplesmente proceder à comparação de dados gerais de um 

sector com os da empresa alvo de auditoria se essa mesma empresa 

comercializar produtos mais específicos tendo, consequentemente, que 

procurar informação mais específica relacionada com esse sector para 

proceder à respectiva comparação (ISA 520, §A12). 

 

 A natureza da informação disponível e sua relevância (ISA 520, §A12). Na 

determinação da fiabilidade dos dados utilizados é importante que o auditor 

avalie se está perante informação financeira ou informação não financeira, 

e a importância atribuída a essa informação. O auditor pode considerar, por 

exemplo, que os orçamentos elaborados pela administração lhe serão úteis, 

se representarem valores estimados e não valores que a administração 

estipulou como um objectivo a alcançar (ISA 520, §A12).  

 

 Os controlos sobre a preparação da informação que têm como finalidade 

assegurarem a integridade, precisão e validade dessa informação e que 

podem ser testados pelo auditor (ISA 520, §A12 e §A13). Quanto maior for 

a eficácia desses controlos maior será a confiança do auditor na fiabilidade 

da informação e, por conseguinte, nos resultados dos procedimentos 

analíticos substantivos (ISA 520, §A13). Pode-se, assim, concluir que, 

nesta fase, os testes de controlo assumem uma importância muito mais 

elevada, principalmente quando o auditor está perante uma PME, uma vez 

que o controlo interno deste tipo de empresas apresenta sérias limitações. 

Deste modo, o auditor poderá testar os controlos da empresa e determinar 

se é adequada a utilização dos procedimentos analíticos como testes 

substantivos na situação em questão. 

 

c) Desenvolver uma expectativa e avaliar se a expectativa é suficientemente precisa 

para permitir a identificação de uma distorção que, individualmente ou agregada 
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com outras distorções, faça com que as DF’s fiquem materialmente distorcidas 

(ISA 520, § 5). De facto, na aplicação dos procedimentos analíticos como testes 

substantivos o auditor deve atribuir uma especial atenção ao nível de precisão da 

expectativa que assume uma importância mais elevada nesta fase de auditoria 

quando comparada com as restantes fases. Blocher e JR. (1996), também afirmaram 

que o nível de precisão da expectativa é muito mais importante quando os 

procedimentos analíticos são utilizados como testes substantivos do que nas fases 

de planeamento e da revisão global da auditoria  uma vez que na fase substantiva 

este tipo de procedimentos são aplicados com o intuito de proporcionarem um nível 

de segurança/confiança na auditoria. Ao avaliar o nível de precisão da expectativa, 

o auditor deve, portanto, ter em consideração alguns elementos que influenciam 

esse nível de precisão, sendo importante denotar que já foram retratados 

anteriormente quando abordamos a fase I (formulação de expectativas) do processo 

de revisão analítica (ISA 520, §A15), nomeadamente: 

 

 O rigor com que os resultados dos procedimentos analíticos podem ser 

previstos (ISA 520, §A15). “O auditor pode esperar geralmente maior 

consistência na comparação da margem do lucro bruto de um período para 

o outro” (ISA 520, §A15), (ou seja, o auditor pode esperar que não se 

verifiquem flutuações significativas na margem bruta), do que na 

comparação de gastos discricionários, tais com pesquisa ou anúncios” (ISA 

520, §A15). Na verdade, é mais fácil efectuar uma previsão para operações 

regulares tais como as vendas e a consequente margem bruta de um dado 

período, do que realizar uma previsão relativamente a operações casuais tais 

como gastos publicitários. 

 

 Nível de desagregação da informação (ISA 520, §A15). Quando a 

informação se encontra agregada a identificação de uma distorção material 

pode não ser considerada relevante uma vez que é vista como um todo ao 

contrário do que sucederia se essa mesma informação se encontrasse 

devidamente detalhada. 
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 Disponibilidade da informação financeira e não financeira, tal como, 

respectivamente, os orçamentos e o número de unidades produzidas (ISA 

520, §A15). A aplicação dos procedimentos analíticos substantivos será 

dificultada se não for possível ao auditor obter determinado tipo de 

informação. Se o auditor conseguir obter a informação de que necessita terá, 

então, de proceder à fiabilidade da mesma, de acordo com os factores 

analisados na alínea b) (ISA 520, §A15). 

 

d) Determinar o valor da diferença, entre os montantes registados e os montantes 

esperados, que seja aceite sem que haja a necessidade de investigar essa diferença 

(ISA 520, §A15). Deste modo, na determinação do valor aceite, o auditor terá de ter 

em consideração o conceito de materialidade, tal como explicado no segundo 

capítulo para a fase II (identificação das diferenças) do processo de revisão 

analítica. Ora, “a ISA 330 exige que o auditor obtenha prova de auditoria mais 

persuasiva quanto mais alta a avaliação do risco pelo auditor” (ISA 520, §A16). 

Assim, com o objectivo de se poder atingir o nível desejado de prova adequada, a 

quantia da diferença considerada aceitável sem investigação, diminuirá á medida 

que o risco aumente. (ISA 520, §A16). 

 

Ora, quando o auditor aplica os procedimentos analíticos, a avaliação, por parte do 

auditor, dos factores descritos anteriormente é muito mais importante quando tais 

procedimentos são utilizados como testes substantivos sendo ainda relevante considerar 

que as PME’s apresentam limitações na disponibilização da informação, no nível de 

desagregação e na fiabilidade dessa informação. Pode-se assim concluir que, neste tipo de 

empresas, a opção de aplicação dos procedimentos analíticos substantivos poderá ter que 

ser afastada em mais situações do que na auditoria a grandes empresas. No caso de não se 

afastar os procedimentos analíticos, o auditor poderá proceder a uma maior execução dos 

testes de detalhe e os procedimentos analíticos funcionarem como um complemento deste 

tipo de testes. 

 Para além dos factores descritos anteriormente, Hayes et al. (2005) considera de 

igual modo, que a natureza da entidade e o conhecimento obtido em auditorias anteriores 

são importantes factores a ter em consideração na aplicação dos procedimentos analíticos 
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como testes substantivos. Na nossa opinião, a natureza da entidade é importante na medida 

em que a aplicação de tais procedimentos pode ser mais simples e eficaz dependendo do 

sector em questão e da complexidade que envolve essa mesma empresa, enquanto o 

conhecimento obtido em auditorias anteriores, não só relativamente à profissão de 

auditoria como também em relação à própria entidade é favorável e facilita a aplicação de 

tais procedimentos. 

 

 

3.4) Os Procedimentos analíticos na fase final ou fase da revisão 

global da auditoria 

Os procedimentos analíticos, de acordo com a ISA 520, §6, devem ser utilizados na 

fase final da auditoria com o objectivo de auxiliar o auditor na formulação de uma 

conclusão geral quanto ao facto de as DF’s serem consistentes com o conhecimento que 

possui da entidade. 

Na fase final da auditoria, também denominada por fase da revisão global da 

auditoria, o auditor utiliza os procedimentos analíticos para verificar se os resultados 

obtidos ao longo de toda a auditoria coincidem com as DF’s apresentadas e para o auxiliar 

na revisão de que todas as distorções materialmente relevantes identificadas entre os 

valores estimados e os que efectivamente constam na contabilidade estão razoavelmente 

justificadas. Whittington (2009), também refere, em concordância com o referido 

anteriormente, que na revisão global da auditoria os procedimentos analíticos permitem ao 

auditor formular uma conclusão quanto ao facto de a apresentação final das DF´s estar 

coerente com os resultados obtidos ao longo das diferentes fases do processo de auditoria e 

com a compreensão do negócio do cliente. O referido organismo acrescentou ainda que, 

nesta fase da auditoria, tais procedimentos auxiliam o auditor na análise de que todas as 

oscilações significativas ou elementos incomuns estão devidamente justificados. Por sua 

vez, Beasley e Carcello (2009), ao se pronunciarem sobre a utilização dos procedimentos 

analíticos, nesta fase da auditoria, mencionaram que estes são aplicados com o objectivo de 

verificarem se o parecer formulado antecipadamente pelo auditor está ou não correcto 

acrescentando. Estes autores referiram também que este tipo de procedimentos “in the 

overall review stage of the audit generally involve reading the financial statements and 

notes to consider the adequacy of evidence gathered in response to unusual or unexpected 
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relationships and to identify unusual or unexpected relationships not previously noted and 

investigated” (Beasley e Carcello, 2009: p.227).  

No entanto, se o auditor identificar a existência de uma diferença materialmente 

relevante entre os montantes esperados e os montantes contabilísticos poderá necessitar de 

proceder à reavaliação dos procedimentos utilizados e realização de procedimentos 

substantivos adicionais, tal como defendido por Costa (2007). De igual forma, o IFAC 

(2007) também refere que determinado tipo de distorções materiais poderão não ter sido 

reconhecidas nas fases anteriores pelo que, na fase final da auditoria, o auditor poderá ter 

de reavaliar os procedimentos de planeamento com o objectivo de responder de forma 

adequada ao risco existente. Por sua vez a ISA 520, §6, afirma que os procedimentos 

analíticos podem identificar um risco de distorção material nesta fase de auditoria que não 

tenha sido identificado anteriormente efectuando ainda uma alusão para o facto de a ISA 

315 exigir, nestas situações, que o auditor faça uma reavaliação dos riscos de distorção 

material e que modifique os procedimentos de auditoria adicionais planeados. 

Considerando que na auditoria a PME’s a probabilidade de existência de distorções 

materiais é mais elevada, devido ao modo como todo o meio envolvente deste tipo de 

empresas é articulado e que, o nível de precisão da expectativa poderá não ser credível, 

então a probabilidade de o auditor ter de proceder à reavaliação dos risco de distorções 

materiais e, consequentemente, à reavaliação dos procedimentos de auditoria ou à 

execução de procedimentos adicionais, é maior. 

Pode-se, desta forma, concluir que a utilização dos procedimentos analíticos na fase 

final da auditoria é bastante proveitosa para o auditor uma vez que lhe permite, tal como 

referido por Puncel (2008), efectuar uma avaliação quanto à adequação dos procedimentos 

substantivos executados, à suficiência das provas de auditoria obtidas, à validade das 

conclusões formuladas pelo auditor, assim como, efectuar uma análise das DF’s 

apresentadas e emitir um parecer relativamente a essas DF’s. 

 

3.5)  Conclusão 

Após a análise das diferentes fases do processo de auditoria pode-se então 

compreender o modo como todo o processo de auditoria é articulado e, de igual modo, a 

importância que os procedimentos analíticos desempenham ao longo destas quatro fases 



Ca pít u lo  3 :  A  u t i l i za çã o  d os P roce d i me n to s  Ana l í t i cos  na s  Di fe re n te s  Fa se s  d o  P roce s so  d e  

Aud i toria  

 

59 

 

Fases do processo de auditoria Impacto na auditoria às PME’s 

 Fase de aceitação do cliente A tarefa de obtenção de conhecimento do negócio è muito mais 

simples, auxiliando o auditor na sua decisão de aceitação, ou não 

do cliente. 

 Fase do planeamento A natureza e extensão dos procedimentos analíticos encontra-se 

limitada. 

Na fase do planeamento, o auditor terá uma maior facilidade na 

obtenção do conhecimento do negócio. 

 Fase de execução da auditoria  

 

As PME apresentam um conjunto de limitações que poderão 

induzir o auditor a desenvolver conclusões erradas através dos 

procedimentos analíticos. O auditor deverá optar por reduzir de 

forma moderada os testes de detalhe, e não de forma drástica, 

mesmo quando os resultados dos procedimentos analíticos são 

favoráveis. 

 

A opção de aplicação dos procedimentos analíticos substantivos 

nas PME’s poderá ter que ser afastada nas mais diversas situações 

ou então proceder-se a uma maior execução dos testes de detalhe. 

 

Maior importância dos testes de controlo. 

 

 Fase final ou fase da revisão global 

da auditoria 

Maior probabilidade de o auditor ter de proceder à reavaliação do 

risco de distorções materiais e à reavaliação dos procedimentos 

de auditoria ou à execução de procedimentos adicionais. 

Tabela 6: Impacto da utilização dos procedimentos analíticos nas diferentes fases do processo de auditoria, 

nas PME’s. 

Fonte: Própria. 
 

 

assim como o impacto que a sua utilização exerce nas mesmas, tal como resumido na 

Tabela 6.  
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Capitulo 4 

 

Análise de Estudos Empíricos  

 

O presente capítulo tem como objectivo proceder a uma análise de quatro estudos 

empíricos, realizados em diferentes países, relativamente à prática dos procedimentos 

analíticos, nomeadamente: Ameen e Strawser (1994), E.U.A, Mahathevan (1997), 

Singapura, Mulligan e Inkster (1999), Reino Unido e Lin e Fraser (2003), Canadá. A 

escolha destes estudos está relacionada com o facto de os autores analisarem a aplicação 

dos procedimentos analíticos pelos auditores de diferentes tipos de empresas de auditoria, 

nomeadamente, as grandes empresas de auditoria e as empresas de auditoria de menor 

dimensão, permitindo assim efectuar uma comparação entre estes tipos de empresas de 

auditoria relativamente à utilização de tais procedimentos. 

É, contudo, importante, efectuar uma referência quanto ao facto de a nossa 

dissertação não incidir sobre as pequenas e médias empresas de auditoria e sim, sobre as 

empresas que são objecto de auditoria com esta dimensão. No entanto, uma vez que não 

constatamos a existência de estudos relativos à utilização dos procedimentos analíticos nas 

PME’s alvo de auditoria, consideramos que estes estudos poderão se adequar no contexto 

da nossa dissertação dado que, os auditores de empresas de auditoria que apresentam uma 

determinada dimensão, auditam, em princípio, empresas com uma dimensão semelhante. 

Assim, somos da opinião que os resultados obtidos relativamente a cada um dos tipos de 

empresas de auditoria analisados, estão intimamente interligados com o tipo de cliente 

auditado, permitindo-nos extrair conclusões relativas às diferentes matérias analisadas ao 

longo da presente dissertação. Estes estudos constituem ainda, um importante suporte de 

comparação com o estudo que realizamos relativamente à prática dos procedimentos 

analíticos nas PME’s portuguesas, tal como se verificará no sexto capítulo. 

O presente capítulo incide, principalmente, sobre os estudos referidos 

anteriormente, contudo, também são efectuadas referências a outros estudos que 

consideramos relevantes por complementarem a análise efectuada, quer no sentido de 

corroborarem os resultados obtidos na análise em questão, quer no sentido de se evidenciar 

outros tipos de percepções ou resultados e as circunstancias que as/os justificam. No 
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entanto, efectuamos apenas uma referência a estes estudos e não uma análise mais 

aprofundada como os demais, por não acrescentarem nenhuma análise diferente dos 

estudos analisados ou, por apenas se enquadrarem no contexto destes estudos relativamente 

a determinados aspectos. 

 

4.1) Estudo realizado por Ameen e Strawser  

Ameen e Strawser (1994) realizaram um estudo, nos E.U.A com o objectivo de 

proporcionar informação actual relativamente à utilização dos procedimentos analíticos por 

parte dos auditores externos. Este estudo incidiu sobre várias áreas, das quais consideramos 

ser bastante interessante analisar as seguintes, por se inserirem no contexto da nossa 

dissertação:  

 Utilização dos procedimentos analíticos durante as três principais fases do 

processo de auditoria: fase do planeamento, fase em que os procedimentos 

analíticos são utilizados como testes substantivos e fase da revisão global da 

auditoria; 

 Influência que os diferentes factores apresentados exercem na utilização dos 

procedimentos analíticos e dos testes de detalhe; 

 Nível de frequência com que as diferentes técnicas de revisão analítica são 

utilizadas; 

 

Para que o objectivo estipulado por Ameen e Strawser (1994) pudesse ser atingido, 

os autores recorreram ao método por questionário, dirigido aos auditores de Houston e 

Dallas. Os inquéritos foram divididos por duas populações distintas: os auditores de seis 

grandes empresas de auditoria ou seja, as “big six”
3
 (utilizaremos o termo em inglês por 

considerarmos ser mais esclarecedor, evitando assim, qualquer equívoco com outro tipo de 

empresas), das quais foram obtidas 100 respostas, e os auditores de empresas de auditoria 

de menor dimensão, das quais foram obtidas 90 respostas.  

Relativamente à utilização dos procedimentos analíticos nas três diferentes fases do 

processo de auditoria, Ameen e Strawser (1994) concluíram que o tempo dispendido, pelos 

                                                           
3
 De referir que o número de grandes empresas de auditoria tem alterado ao longo dos anos. Assim, ao fazer-

se referência às “Big six” quer dizer que no momento do estudo eram seis, actualmente são quatro: 

PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG e Deloitte. 
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auditores das empresas de auditoria de menor dimensão, na utilização destes 

procedimentos, representa aproximadamente um terço do total de horas que os auditores 

deste tipo de empresas necessitam para conduzir as suas auditorias. Os autores concluíram 

ainda que a proporção de tempo total dispendido na utilização dos procedimentos 

analíticos, por parte dos auditores das empresas de menor dimensão, em cada fase do 

processo de auditoria é menor relativamente às grandes empresas de auditoria. Esta 

conclusão coincide com o que analisamos no segundo capítulo quanto à utilização dos 

procedimentos analíticos ser menor nas empresas de pequena dimensão relativamente às de 

grande dimensão. Este facto explica-se pela menor fiabilidade dos dados e, 

consequentemente, pela sua estrutura de controlo interno. 

 Ameen e Strawser (1994) também efectuaram uma análise quanto à influência 

que determinados factores exercem na utilização dos procedimentos analíticos. Deste 

modo, verificou-se que a existência de um elevado risco inerente (verificação de alterações 

significativas no cliente, de distorções materialmente relevantes nas DF’s do período 

anterior, de um elevado risco de existência de distorções materiais nas DF’s, de várias 

discordâncias entre o auditor e o cliente, de um cliente novo para o auditor e o facto de o 

cliente apresentar uma má situação financeira) e de controlo (existência de uma estrutura 

de controlo interno ineficaz) e o aumento da probabilidade de existência de erros no 

período actual, originam um aumento do nível de utilização dos testes de detalhe em 

detrimento dos procedimentos analíticos. Os autores constataram também que a utilização 

dos procedimentos analíticos é mais adequada perante situações em que “the account 

balance has a low risk of misstatement, the client's internal control structure is relatively 

effective, and the audit represents a continuing engagement” (Ameen e Strawser, 1994: 

p.74). Esta conclusão também corrobora o que concluímos no segundo capítulo, 

nomeadamente relativamente ao facto de quanto menor for a probabilidade de os registos 

contabilísticos estarem materialmente distorcidos, maior a eficácia da utilização dos 

procedimentos analíticos assim como, em situações em que a auditoria constitui um 

compromisso permanente. Na verdade, quando o auditor já possui experiência e 

conhecimento e conhecimento que advém de auditorias anteriores, a aplicação dos 

procedimentos analíticos torna-se mais acessível. Assim, na auditoria a este tipo de 

empresas, dadas as restrições que envolvem o controlo interno, o auditor poderá ter 

tendência a incrementar uma quantidade de testes de detalhe (na fase de utilização dos 
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procedimentos analíticos como testes substantivos) que lhe garanta, pelo menos, uma 

segurança razoável. 

 Relativamente à utilização das diferentes técnicas de revisão analítica, Ameen e 

Strawser verificaram a existência de uma menor utilização dos procedimentos analíticos de 

carácter complexo (regressão estatística e análise de séries temporais
4
) quando comparados 

com os procedimentos analíticos de carácter simples sendo, contudo, a frequência de 

utilização destes procedimentos pelas “big six” e pelas empresas de menor dimensão muito 

semelhante. Esta conclusão, pelo contrário, não é muito concordante com o referido no 

segundo capítulo dado que corrobora a menor utilização dos procedimentos mais 

complexos relativamente aos mais simples, mas não confirma a menor utilização dos 

procedimentos mais complexos nas PME’s. De facto, considerando, tal como mencionado 

anteriormente, que os auditores das empresas de menor dimensão, auditam em princípio, 

empresas com uma dimensão semelhante, ou seja, PME's, e que este tipo de empresas, tal 

como defendido no segundo capítulo, apresentam limitações relativas à implementação 

tecnológica, além de que a relação custo/benefício pode não compensar e os auditores das 

empresas de auditoria de menor dimensão podem não possuir conhecimentos suficientes 

para implementar tais procedimentos, seria de esperar que tal diferença se verificasse. 

  

4.2)  Estudo realizado por Mahathevan   

O estudo realizado por Mahathevan (1997), pretendeu proporcionar um perfil da 

prática dominante na Singapura tendo sido definidas três áreas de investigação distintas 

que serão objecto de análise, nomeadamente:  

 Utilização dos procedimentos analíticos durante as três principais fases do 

processo de auditoria: fase do planeamento, fase em que os procedimentos 

analíticos são utilizados como testes substantivos e fase da revisão global da 

auditoria; 

 Importância da utilização dos procedimentos analíticos na prossecução de 

objectivos específicos; 

                                                           
4
 De acordo com Chatfield (2003) a análise de séries temporais consiste na análise de observações realizadas 

sequencialmente ao longo do tempo, constituindo uma importante área de estatística. A aplicação de uma 

análise de séries temporais permite a comparação de rácios ao longo do tempo, em concordância com Wilson 

e Colbert (1991). 
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 Nível de frequência com que as várias técnicas de revisão analítica apresentadas 

são utilizadas; 

Para que os objectivos definidos anteriormente fossem atingidos Mahathevan 

(1997) procedeu à realização de um questionário dirigido a dois tipos de empresas 

distintas, ou seja, as “big six”, que correspondem às seis grandes empresas internacionais 

que dominam os serviços de auditoria na Singapura e as “non-big six” (que incluem as 

pequenas e as médias empresas de auditoria pelo que se irá utilizar, de igual modo, o termo 

“non-big six” quando nos referirmos a este tipo de empresas de auditoria). Assim, foram 

obtidas 100 respostas, das quais 29 são de auditores das empresas “big six” e 71 das “non-

big six”. 

 Neste estudo, Mahathevan (1997) constatou que o grau de utilização dos 

procedimentos analíticos nas diferentes fases do processo de auditoria, por parte dos 

auditores das “non-big six” não é significativamente diferente, ao contrário do que sucede 

com as “big six” em que o grau de utilização de tais procedimentos é significativamente 

maior na fase do planeamento e da revisão global da auditoria. Pelo contrário, no estudo de 

Fraser, Hatherly e Lin (1997), relativo à prática dos procedimentos analíticos pelos 

revisores externos do Reino Unido, verifica-se que os procedimentos analíticos são muito 

utilizados na fase da revisão global da auditoria, independentemente do tipo de empresa de 

auditoria em questão. Estes autores constataram também que a utilização destes 

procedimentos pelos auditores das pequenas e médias empresas de auditoria é menor na 

fase em que tais procedimentos são utilizados como testes substantivos e na fase do 

planeamento. De acordo com Fraser, Hatherly e Lin (1997), os resultados obtidos 

justificam-se pelo facto de a utilização dos procedimentos analíticos por parte dos 

auditores das pequenas e médias empresas de auditoria em outras fases que não seja a da 

revisão global da auditoria se encontrar limitada. Na nossa opinião tais resultados estão, de 

facto, relacionados com as limitações que os procedimentos analíticos incorrem nas fases 

mencionadas uma vez que as PME's, auditadas pelas empresas de auditoria com uma 

dimensão semelhante, apresentam, frequentemente, limitações no processamento de 

informação (restringindo principalmente a utilização de tais procedimentos na fase do 

planeamento) e na sua estrutura de controlo interno (restringindo principalmente a 

utilização desses procedimentos na fase em que são utilizados como testes substantivos). 
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Relativamente ao nível de importância atribuída aos procedimentos analíticos na 

prossecução de objectivos específicos, verificou-se que estes procedimentos apresentam 

um nível de importância menor quando são utilizados, quer pelos auditores das ”big six” 

quer pelos auditores das “non-big six”, com o objectivo de detectar distorções materiais 

provocados pela existência de erros ou pela prática de fraude. No entanto, Kreutzfeldt e 

Wallace (1986), constataram, através da realização do seu estudo nos E.U.A, relativo às 

características dos erros e à influência de factores inerentes ao meio envolvente, que os 

procedimentos analíticos são eficientes na detecção de erros. Estes autores acrescentaram 

ainda que as PME’s, objecto de auditoria, são mais propícias à existência de erros do que 

as grandes empresas.  

 Contudo, à excepção do objectivo relativo à detecção de distorções materiais 

provocados pela existência de erros ou fraudes, Mahathevan (1997) verificou que não 

existe uma diferença significativa na importância atribuída aos procedimentos analíticos na 

prossecução das restantes finalidades, apresentadas por parte dos auditores das empresas de 

auditoria de menor dimensão. Segundo Mahathevan (1997), estes resultados estão 

relacionados com o facto de os auditores das “non-big six” apresentarem um grau de 

utilização dos procedimentos analíticos nas três fases do processo de auditoria muito 

semelhante. Em contrapartida, os auditores das “big six” atribuem uma importância 

equivalente aos procedimentos analíticos na identificação de áreas de potencial risco e de 

áreas que exijam uma forte investigação de auditoria, que correspondem à fase do 

planeamento, e na realização de uma revisão global à informação financeira e corroboração 

de conclusões formadas ao longo da auditoria, que correspondem à fase da revisão global 

da auditoria. Os auditores deste tipo de empresas de auditoria atribuem, contudo, uma 

importância a estes factores significativamente superior quando comparados com os 

factores correspondentes à avaliação da extensão dos testes a transacções e saldos e ao 

conhecimento do negócio do cliente. 

         Mahathevan (1997) concluiu, de igual modo, que os auditores das “big six” atribuem 

uma importância maior à utilização dos procedimentos analíticos quando comparados com 

os auditores das “non-big six”. 

          Relativamente ao nível de frequência com que as várias técnicas de revisão analítica 

são utilizadas, Mahathevan (1997), observou que, à excepção da realização de simples 

comparações em que não existe uma diferença significativa na utilização de tal 
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procedimento, os auditores das “non-big six” apresentam um nível de utilização dos 

procedimentos analíticos de carácter simples maior do que os auditores das “big six”. Em 

contrapartida, os procedimentos analíticos mais complexos são mais utilizados pelos 

auditores das “big six”, de acordo com a referida autora. Esta conclusão contraria os 

resultados obtidos por Ameen e Strawser (1994), mas corrobora o que nós referimos no 

segundo capítulo, vindo ao encontro do que é esperado quanto à menor utilização das 

técnicas de revisão analítica (procedimentos mais complexos) na auditorias a PME’s.  

 

4.3) Estudo realizado por Mulligan e Inkster  

O presente estudo empírico, da autoria de Mulligan e Inkster (1999), foi realizado, 

no Reino Unido, relativamente à utilização dos procedimentos analíticos pelos auditores 

externos. Através do presente estudo os autores pretenderam verificar se o meio envolvente 

em que a auditoria é realizada exerce um determinado impacto na aplicação dos 

procedimentos analíticos, estendendo assim, o estudo realizado por Fraser, Hatherly e Lin 

(1997). Desta forma, os autores procederam à investigação, entre outras, das seguintes 

áreas: 

 Utilização dos procedimentos analíticos durante as três principais fases do 

processo de auditoria: fase do planeamento, fase em que os procedimentos 

analíticos são utilizados como testes substantivos e fase da revisão global da 

auditoria; 

 Importância da utilização dos procedimentos analíticos na prossecução de 

objectivos específicos; 

 Influência dos resultados dos procedimentos analíticos na realização de testes 

de detalhe; 

 Nível de frequência com que as várias técnicas de revisão analítica apresentadas 

são utilizadas; 

 

Para proceder à investigação dos elementos descritos anteriormente, Mulligan e 

Inkster (1999) recorreram à realização de um inquérito aos auditores de empresas de 

auditoria do Reino Unido. Assim, com o objectivo de permitir, a avaliação do impacto que 

o meio envolvente exerce na utilização dos procedimentos analíticos, os autores dividiram 

as empresas de auditoria (para as quais foram dirigidas os questionários) em quatro 
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diferentes grupos que apresentam a seguinte denominação: seis empresas consideradas de 

uma dimensão elevada ou seja as “big six”, grandes empresas, médias empresas e, por 

último, pequenas empresas. Assim, foram obtidas 307 respostas das quais 46 são das “big 

six”, 92 das grandes empresas, 89 das empresas médias e 80 das pequenas empresas. 

Após uma análise dos resultados obtidos, Mulligan e Inkster (1999) verificaram, 

relativamente à utilização dos procedimentos analíticos nas diferentes fases do processo de 

auditoria, que as grandes empresas de auditoria apresentam uma utilização dos 

procedimentos analíticos significativamente maior na fase em que são utilizados como 

testes substantivos. Os autores justificam estes resultados pelo facto de estes dois grupos de 

empresas de auditoria terem tendência a auditar empresas de grande dimensão que, em 

princípio, são capazes de gerar dados com uma qualidade e quantidade suficiente para 

serem utilizados na aplicação dos procedimentos analíticos como testes substantivos. 

Mulligan e Inkster (1999) não constataram a existência de diferenças significativas 

na utilização dos procedimentos analíticos na fase da revisão global da auditoria, em 

relação a cada um dos grupos de empresas. Contudo, os autores verificaram que tais 

procedimentos são muito utilizados nesta fase do processo de auditoria. Mulligan e Inkster 

(1999) verificaram ainda que, se por um lado, a utilização dos procedimentos analíticos na 

fase do planeamento pelos auditores das “big six” é significativamente maior quando 

comparada com as restantes empresas de auditoria, por outro lado, os auditores das 

pequenas empresas de auditoria apresentam um nível reduzido de utilização dos 

procedimentos analíticos nesta fase do processo de auditoria. 

 Quanto à importância atribuída aos procedimentos analíticos na prossecução de fins 

específicos, constatou-se que todos os grupos de empresas de auditoria consideraram a 

identificação de áreas de risco em que seja necessária a intensificação de procedimentos de 

auditoria, como sendo o objectivo mais importante a atingir com a utilização destes 

procedimentos. O objectivo considerado por todos os grupos de empresas de auditoria 

como sendo o que assume uma menor importância é a detecção de distorções materiais 

causadas por actos fraudulentos o que permite obter, de acordo com Mulligan e Inkster 

(1999), a percepção de que a detecção de fraudes não é o objectivo da auditoria externa. 

  Mulligan e Inkster (1999) concluíram também que os auditores, normalmente, 

reduzem o nível de realização de testes de detalhe quando os resultados dos procedimentos 

analíticos são favoráveis contudo, antes de alterarem o nível de testes de detalhe a realizar, 
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corroboram estes resultados com os resultados de outros procedimentos de auditoria. De 

acordo com os autores estes resultados, podem indicar determinadas preocupações por 

parte dos auditores quanto à eficácia dos procedimentos analíticos. Esta conclusão coincide 

com o que defendemos no segundo capítulo uma vez que se verifica a preferência dos 

auditores em assumir uma atitude de cautela, corroborando os resultados obtidos com 

outros procedimentos, com o objectivo de obterem uma segurança razoável em como não 

irão realizar uma má decisão ao optarem pela redução dos testes de detalhe. Contudo, os 

autores não efectuaram qualquer referência a esta matéria por tipo de empresa de auditoria, 

pelo que, através dos dados apresentados, consideramos que estas conclusões se adequam a 

qualquer um dos quatro tipos de empresas de auditoria em questão, não existindo, portanto, 

nenhuma conclusão específica a formular relativamente a um tipo de empresa de auditoria, 

em particular.  

Relativamente ao impacto que o meio envolvente exerce sobre o equilíbrio 

existente entre procedimentos analíticos e testes de detalhe, Mulligan e Inkster (1999) 

concluíram que a continuação do compromisso de auditoria e a estrutura do controlo 

interno exercem, neste equilíbrio, uma influência significativamente superior quando 

comparadas com as relações com o cliente e a condição financeira do mesmo. 

No presente estudo empírico, também se observou que as técnicas de revisão 

analítica que apresentam um carácter mais simples continuam a ser as mais utilizadas 

quando comparadas com os procedimentos analíticos que envolvem uma aplicação 

estatística. Ao procederem a uma investigação, junto dos inquiridos, dos motivos que 

originam uma menor utilização das técnicas analíticas estatísticas, Mulligan e Inkster 

(1999) verificaram que os auditores das “big six” consideram a falta de perícia na área de 

estatística como o grande impedimento à utilização destas técnicas enquanto os 

profissionais das pequenas e médias empresas de auditoria consideraram como sendo a 

principal barreira à utilização de tais técnicas o custo que lhes está associado. Por sua vez, 

Schmutte (1990), através de um estudo realizado nos E.U.A, verificou que o tamanho da 

empresa que será auditada e as questões relacionadas com a quantidade e qualidade dos 

dados gerados por essa mesma empresa, assim como o facto de os auditores não 

considerarem que a eficácia atribuída à auditoria com a utilização das técnicas de revisão 

analítica que envolvem estatística excede o respectivo custo, são consideradas como os 

maiores impedimentos à utilização de tais técnicas 
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Através do presente estudo Mulligan e Inkster (1999) também verificaram que as 

técnicas, que se caracterizam pela sua complexidade, apresentam um nível de utilização 

maior na fase substantiva, reduzindo tal utilização significantemente das “big six” para as 

empresas de auditoria de menor dimensão, o que pode justificar a redução dos testes de 

detalhe. Contudo, os auditores inquiridos por Mulligan e Inkster (1999) que utilizam as 

técnicas estatísticas, não as consideraram como muito efectivas. Esta conclusão não 

coincide com os resultados obtidos por Wilson e Colbert (1989) que observaram, que 

quanto maior for a confiança depositada pelos auditores nos procedimentos analíticos, 

menor será a necessidade de realizarem testes de detalhe, acrescentando ainda que a 

utilização de modelos estatísticos rigorosos permitem ao auditor formular expectativas 

mais precisas, assim como, tomar decisões mais eficientes.  

 

4.4) Estudo realizado por Lin e Fraser 

O estudo empírico realizado por Lin e Fraser (2003), teve como objectivo 

proporcionar uma investigação aprofundada sobre a utilização dos procedimentos 

analíticos pelos profissionais de auditoria externa do Canadá. Deste modo, este estudo 

incidiu sobre determinadas áreas relativas à utilização dos procedimentos analíticos, entre 

as quais consideramos interessante analisar as seguintes:  

 Utilização dos procedimentos analíticos durante as três principais fases do 

processo de auditoria: fase do planeamento, fase em que os procedimentos 

analíticos são utilizados como testes substantivos e fase da revisão global da 

auditoria; 

 Nível de frequência com que as várias técnicas de revisão analítica 

apresentadas são utilizadas; 

 Influência dos resultados dos procedimentos analíticos na realização de 

testes de detalhe; 

 Importância de determinados factores na avaliação de oscilações/flutuações 

inesperadas; 

 Função desempenhada pelas normas de auditoria no âmbito da utilização dos 

procedimentos analíticos; 

 

    Para se proceder à investigação das áreas indicadas anteriormente, Lin e Fraser 

(2003) realizaram um questionário junto dos auditores externos das empresas de auditoria 
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do Canadá, dividindo-as em quatro diferentes grupos, tal como Mulligan e Inkster (1999), 

nomeadamente: “big five”, grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. Do 

questionário realizado foram obtidas 182 respostas, das quais 54 foram das “big five”, 42 

das grandes empresas, 47 das médias empresas e 39 das pequenas empresas. 

Através de uma análise dos dados obtidos, Lin e Fraser (2003) verificaram que a 

utilização dos procedimentos analíticos varia significantemente consoante o tipo de 

empresa de auditoria e a fase do processo de auditoria em questão. Deste modo, os autores 

constataram que os procedimentos analíticos são mais utilizados pelas “big five” e pelas 

grandes empresas de auditoria quando comparados com as pequenas e médias empresas de 

auditoria, sendo tal diferença particularmente significativa na fase do planeamento e na 

fase em que os procedimentos analíticos são utilizados como testes substantivos. 

    Lin e Fraser (2003) verificaram também que a regressão estatística apresenta uma 

frequência de utilização maior por parte dos auditores das empresas de auditoria de maior 

dimensão do que pelos auditores das empresas de auditoria de menor dimensão. Os autores 

justificaram que tal resultado está relacionado com o facto de o controlo interno das 

empresas de grande dimensão, auditadas pelas empresas de auditoria da mesma dimensão, 

permitirem a geração de dados mais consistentes e confiáveis para que os procedimentos 

analíticos que incluem estatística possam ser aplicados. 

Quanto ao nível de influência que os procedimentos analíticos exercem sobre a 

realização de testes de detalhe verificou-se, ao se efectuar uma análise geral (não existindo 

distinção do tipo de empresa em questão) que dos auditores inquiridos, 51% optam por 

corroborar os resultados obtidos com a utilização dos procedimentos analíticos antes de 

proceder à redução dos testes de detalhe, 37% optam por reduzir de forma adequada os 

testes de detalhe e 12% optam por manter sempre o mesmo nível de testes de detalhe a 

realizar. É importante evidenciar que ao se efectuar uma análise por tipo de empresa de 

auditoria, verifica-se que a percentagem dos auditores das pequenas empresas que 

corroboram os resultados dos procedimentos analíticos antes de reduzirem o nível de testes 

de detalhe é maior (64,1%) do que nas restantes empresas de auditoria (“big five”:55,6%, 

grandes empresas: 42,8%; médias empresas:40,4%), embora não nos possamos pronunciar 

quanto à significância dos referidos resultados uma vez que tal aspecto não foi mencionado 

pelos autores em questão. Por sua vez, Hirst e Koonce (1996), através da realização de um 

estudo empírico nos E.U.A, constataram que o tamanho do cliente influência a utilização 

dos procedimentos analíticos como testes substantivos, estando intimamente interligado 

com outros factores tais como a estrutura de controlo interno, o volume de transacções, 
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localização física dos registos e a complexidade do negócio. No estudo realizado por Hirst 

e Koonce (1996), verificou-se também que a força do controlo interno do cliente foi 

considerada o principal factor determinante da realização de procedimentos analíticos 

substantivos. Deste modo, considerando que a estrutura do controlo interno das pequenas e 

médias empresas (principalmente das pequenas empresas), influenciada pelo tamanho 

destas empresas, é bastante limitada, então os resultados obtidos por Lin e Fraser (2003) 

relativamente à corroboração dos procedimentos analíticos antes de se proceder à 

realização de testes de detalhe, são justificáveis. 

Lin e Fraser (2003), observaram, igualmente, que não existe nenhuma diferença 

significativa, entre os quatro grupos de empresas de auditoria em questão, relativamente ao 

nível de importância que cada um dos factores apresentados aos auditores (nomeadamente, 

o nível de risco inerente, a força do controlo interno, a previsibilidade das contas, a 

fiabilidade dos dados e o tipo de técnica de revisão analítica escolhida) exercem na 

avaliação de diferenças significativas inesperadas. Os autores constataram, contudo, que os 

factores considerados como mais importantes na avaliação dessas diferenças correspondem 

à fiabilidade dos dados e à previsibilidade das contas, ao efectuarem uma análise geral, 

independentemente do tipo de empresa de auditoria em questão. O factor considerado 

como o menos importante neste estudo, quando comparado com os restantes factores, é o 

correspondente ao tipo de procedimento escolhido, apesar de constituir, de igual modo, um 

elemento importante. Estes resultados reforçam a importância da fiabilidade dos dados e da 

previsibilidade das contas na formulação da expectativa por parte do auditor, tal como 

defendido no segundo capítulo da presente dissertação, não marginalizando, contudo, a 

escolha do procedimento analítico que continua a ser um factor importante. 

Por último, importa mencionar que Lin e Fraser (2003) constataram, relativamente 

à eficácia que as normas de auditoria desempenham nas diferentes áreas, que os auditores 

das pequenas empresas de auditoria consideraram que as normas de auditoria são mais 

eficazes na estimulação de alterações na utilização dos procedimentos analíticos. Tal 

constatação justifica-se pelo facto de a maioria dos auditores considerarem que as normas 

de auditoria atribuem credibilidade à utilização dos procedimentos analíticos e contribuem 

para aumentar a sua utilização.  

.  
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4.5) Limitações 

As limitações inerentes aos estudos mencionados anteriormente, estão, de um modo 

geral, e em concordância com os autores analisados, relacionadas com o tamanho da 

amostra uma vez que esta não é representativa da população, principalmente quando os 

estudos são realizados em cidades específicas, com o facto de os autores terem recorrido ao 

método por questionário para a realização do estudo, incluindo as não respostas obtidas 

que constituem uma limitação, além de que os dados são analisados com base na percepção 

dada pelos auditores no que diz respeito à utilização dos procedimentos analíticos. Por 

outro lado, consideramos como limitação, a divisão das respostas dos auditores por tipo de 

empresa de auditoria uma vez que a quantidade de respostas obtidas por cada grupo de 

auditores não é igual pelo que a realização de comparações entre esses grupos encontra-se, 

consequentemente, limitada.  

 Também foram consideradas como limitações pelos autores, nomeadamente por 

Ameen e Strawser (1994), o facto de não terem permitido aos auditores inquiridos 

acrescentar outras técnicas de revisão analíticas utilizadas sendo que, a interpretação dos 

dados está limitada apenas aos procedimentos analíticos indicados. Esta limitação pode ser 

aplicável a outros autores, tais como Mulligan e Inkster, uma vez que ao não efectuarem 

qualquer referência ao longo do estudo quanto ao facto de permitirem aos auditores 

adicionarem possíveis respostas, tal facto pode indiciar uma limitação. Por outro lado, no 

estudo de Ameen e Strawser, tal como mencionado por estes autores, os auditores tiverem 

de escolher um tipo de indústria, entre as indicadas, ao qual são efectuadas auditorias, para 

basear as suas respostas, o que constitui, de igual modo, uma limitação. 

Para além das limitações mencionadas anteriormente, não consideramos a 

existência de outras limitações significativas, nestes estudos. 

 

4.6) Conclusão 

 Ao analisarmos os estudos mencionados anteriormente verificamos a existência de 

algumas discordâncias entre alguns desses estudos, relativamente a determinados aspectos, 

tais como, a utilização dos procedimentos analíticos nas diferentes fases do processo de 

auditoria. Assim, enquanto nos estudos realizados por Lin e Fraser (2003), Fraser, Hatherly 

e Lin (1997), Mulligan e Inkster (2003) os auditores das empresas de auditoria de menor 

dimensão apresentam uma menor utilização dos procedimentos analíticos na fase do 
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planeamento, no estudo de Mahathevan (1997), a diferença de utilização de tais 

procedimentos entre as diferentes fases não é significativa. 

No entanto, apesar de se verificar determinadas discordâncias entre os estudos 

analisados, tais como as referidas anteriormente e que podem estar relacionadas não só 

com as justificações que fomos mencionando ao longo do capítulo como também por uma 

certa influência da cultura do país em questão, somos da opinião que, em geral, estes 

estudos demonstram um certo consenso relativamente à utilização dos procedimentos 

analíticos por tipo de empresa de auditoria.  

 Por último, como síntese dos estudos analisados, apresentamos na Tabela 7 as 

principais conclusões retiradas pelos autores referindo-se de igual modo, a concordância 

existente, ou não, entre esses estudos, relativamente aos vários aspectos analisados pelos 

autores em questão. 
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Objectivos Principais conclusões 
A

m
ee

n
 e

 S
tr

a
w

se
r,

 E
.U

.A
, 

 1
9

9
4
 

Proporcionar informação 

actual relativamente à 

utilização dos 

procedimentos analíticos 

por parte dos auditores 

externos. 

 Menor utilização dos procedimentos analíticos pelas 

empresas de auditoria de menor dimensão, em cada fase do 

processo de auditoria, em relação às grandes empresas de 

auditoria. 

 A utilização dos procedimentos analíticos é mais adequada 

quando as contas do balanço apresentam um risco de 

distorção material reduzido, uma estrutura de controlo interno 

eficaz e a auditoria representa um compromisso contínuo. 

 Menor utilização dos procedimentos analíticos de carácter 

complexo, não existindo diferenças significativas entre os 

diferentes tipos de empresas de auditoria. 

M
a

h
a

th
ev

a
n

, 

S
in

g
a

p
u

ra
, 

1
9

9
7

 

Proporcionar um perfil da 

prática dominante na 

Singapura relativamente à 

utilização dos 

procedimentos analíticos 

com o objectivo de se 

poder analisar dois 

elementos essenciais: o 

nível de experiência dos 

auditores e o tipo de 

empresa que realiza a 

auditoria 

 O grau de utilização dos procedimentos analíticos pelos 

auditores das empresas de menor dimensão não é 

significativamente diferente nas diferentes fases do processo 

de auditoria. 

 Maior importância atribuída à utilização dos procedimentos 

analíticos pelos auditores das “big six” quando comparados 

com os auditores das “non-big six”. 

 Os auditores das “non-big six” apresentam, em geral, um 

nível de utilização dos procedimentos analíticos de carácter 

simples maior do que os auditores das “non-big six”.  

 Maior utilização dos procedimentos analíticos mais 

complexos pelos auditores das “big six”, quando comparados 

com os auditores das non big six”, ao contrário do que se 

verificou no estudo de Ameen e Strawser em que não se 

verificaram diferenças significativas 

 

M
u

ll
ig

a
n

 e
 I

n
k

st
er

, 
R

ei
n

o
 U

n
id

o
, 

1
9

9
9

 

Pretenderam verificar se o 

meio envolvente em que a 

auditoria é realizada exerce 

um determinado impacto 

na aplicação dos 

procedimentos analíticos. 

 Menor utilização dos procedimentos analíticos na fase do 

planeamento, por parte das empresas de auditoria de menor 

dimensão (ao contrário do que se verificou no estudo de 

Mahathevan). 

 Os auditores, normalmente, reduzem o nível de realização de 

testes de detalhe quando os resultados dos procedimentos 

analíticos são favoráveis contudo, antes de alterarem o nível 

de testes de detalhe a realizar, corroboram estes resultados 

com os resultados de outros procedimentos de auditoria 

 A continuação do compromisso de auditoria e a estrutura do 

controlo interno exercem, no equilíbrio entre procedimentos 

analíticos e testes de detalhe (estes resultados são coerentes 

com os obtidos por Ameen e Strawser) 

 As técnicas de revisão analítica de carácter simples 

continuam a ser as mais utilizadas quando comparadas com 

os procedimentos analíticos que envolvem uma aplicação 

estatística (estes resultados são coerentes com os obtidos por 

Ameen e Strawser) 

 Os auditores das “big six” consideram a falta de perícia na 

área de estatística como o grande impedimento à utilização 

destas técnicas enquanto os profissionais das pequenas e 

médias empresas de auditoria consideraram como sendo a 

principal barreira à utilização de tais técnicas o custo que lhes 

é associado.  
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L
in

 e
 F

ra
se

r
, 

C
a

n
a

d
á

, 
2

0
0

3
 

 

 

Proporcionar uma 

investigação aprofundada 

sobre a utilização dos 

procedimentos analíticos 

pelos profissionais de 

auditoria externa do 

Canadá 

 Maior utilização dos procedimentos analíticos pelos auditores 

das “big five” e pelas grandes empresas de auditoria quando 

comparados com as empresas de auditoria de menor 

dimensão (estes resultados são coerentes com os obtidos por 

Ameen e Strawser e Mahathevan). Tal diferença é 

particularmente significativa na fase do planeamento e na 

fase em que os procedimentos analíticos são utilizados como 

testes substantivos (estes resultados são coerentes com os 

obtidos por Mulligan e Inkster) 

 A regressão estatística apresenta uma frequência de utilização 

maior por parte dos auditores das empresas de auditoria de 

maior dimensão do que pelos auditores das empresas de 

auditoria de menor dimensão (estes resultados coincidem 

com os obtidos por Mahathevan, tal não se verificando 

relativamente a Ameen e Strawser). 

  A maior parte dos auditores inquiridos optam por corroborar 

os resultados obtidos com a utilização dos procedimentos 

analíticos antes de proceder à redução dos testes de detalhe, 

independentemente do tipo de empresa em questão (estes 

resultados são coerentes com os obtidos por Mulligan e 

Inkster). 

 Os auditores das pequenas empresas de auditoria 

consideraram que as normas de auditoria são mais eficazes na 

estimulação de alterações na utilização dos procedimentos 

analíticos. 

 Os factores considerados como mais importantes na avaliação 

das diferenças significativas identificadas correspondem à 

fiabilidade dos dados e à previsibilidade das contas. O factor 

correspondente ao tipo de procedimento escolhido foi 

considerado como o menos importante quando comparado 

com os restantes factores. 

Tabela 7: Resumo das conclusões obtidas nos estudos de Ameen e Strawser (1994), Mahathevan (1997), 

Mulligan e Inkster (1999) e Lin e Fraser (2003). 

Fonte: Própria. 
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Capitulo 5 

 

Metodologia  

 

O presente capítulo compreende uma descrição da metodologia utilizada para a 

realização do estudo relativo à utilização dos procedimentos analíticos pelos ROC's 

portugueses, que será desenvolvido no sexto capítulo. Neste capítulo serão apresentados, 

primeiramente, os objectivos que se visam atingir com a realização do referido estudo e as 

sub-hipóteses de investigação que terão de ser aceites para que a que a hipótese principal, 

que corresponde ao defendido ao longo de toda a dissertação, se verifique. Será, de igual 

modo descrito, neste capítulo, o modo como se procedeu à recolha e tratamento dos dados 

obtidos relativos à utilização dos procedimentos analíticos nas PME’s. Por último, será 

retratada a parte correspondente às características da amostra, ou seja, dos ROC's 

respondentes.  

5.1) Objectivos e hipóteses de investigação 

É neste contexto em que, por um lado, os procedimentos analíticos apresentam 

potencialidades que devem ser aproveitadas pelas empresas de auditoria mas, por outro, 

quando se está perante uma auditoria a uma PME, tal aproveitamento pode não ser 

conseguido de uma maneira eficiente, que desenvolvemos o presente estudo que incide 

sobre a utilização dos procedimentos analíticos na realização de auditorias a PME’s 

portuguesas. 

Na nossa opinião, este estudo proporcionará uma contribuição deveras gratificante 

para a área de auditoria uma vez que permitirá obter uma percepção quanto à utilização dos 

procedimentos analíticos nas PME’s portuguesas, considerando que os estudos realizados 

até à actualidade, no contexto português, relativos à utilização de tais procedimentos, não 

recaem sobre a análise em concreto da sua utilização nas PME’s.  

Assim, procedemos à formulação de uma hipótese de investigação principal, 

analisada através dos dados obtidos, em torno da qual será desenvolvido o presente estudo, 

nomeadamente: 
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 (H0): Na realização de auditorias a PME’s, a utilização dos procedimentos 

analíticos encontra-se influenciada pelas características que envolvem este tipo de 

empresas. 

Com o objectivo de testar esta hipótese, formulamos um conjunto de sub-hipóteses 

de investigação, sendo necessário, para que a hipótese de investigação principal seja aceite, 

que se decida pela aceitação de cada uma destas sub-hipóteses, nomeadamente: 

h1.1: A frequência de utilização dos procedimentos analíticos mais complexos é 

menor numa auditoria a PME's, quando comparada com a dos procedimentos mais 

simples. 

h1.2: Os procedimentos analíticos apresentam uma maior importância quando são 

utilizados na identificação de áreas de potencial risco e na obtenção do negócio do cliente 

na auditoria a PME's. 

h1.3: A frequência média com que o ROC corrobora o resultado dos procedimentos 

analíticos com outro tipo de procedimentos é elevada numa auditoria a PME’s; 

h1.4: Existe, em média, um equilíbrio, na frequência com que os ROC’s reduzem 

os testes de detalhe, na auditoria a PME’s. 

h1.5: A maior parte das características apresentadas exercem uma importância 

elevada na utilização dos procedimentos analíticos, na auditoria a PME's, 

h1.6: A proporção de ROC's que consideram que a utilização dos procedimentos 

analíticos é menor na auditoria a PME's é superior a 50%. 

 

5.2) Recolha e tratamento de dados 

Na realização do presente estudo, recorremos ao método por questionário, sendo os 

inquéritos dirigidos aos ROC's portugueses. Com o objectivo de permitir aos ROC's o 

acesso ao nosso questionário, foi efectuado um pedido formal à OROC, da nossa parte e da 

comissão de mestrado, em Janeiro do presente ano, a fim de que a Ordem permitisse a sua 

circulação junto dos ROC's portugueses. No inicio de Fevereiro do presente ano, 

obtivemos um total de 39 respostas sendo que após analisarmos as respostas obtidas, 

consideramos uma delas como invalida, dado que o ROC inquirido apenas respondeu a 3 

questões relacionadas com a sua profissão de auditor, e não propriamente com as questões 

relativas à utilização dos procedimentos analíticos na auditoria a PME's, pelo que a 

amostra reduziu-se a 38 respostas. 
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O tratamento dos dados obtidos foi efectuado através do programa SPSS, sendo que 

as não respostas identificadas em determinadas questões não foram consideradas pelo facto 

de o seu número ser reduzido relativamente ao total de respostas. 

O questionário elaborado, que pode ser visualizado no anexo A, encontra-se 

dividido em duas partes. A primeira parte destina-se à caracterização da amostra, que será 

analisada no ponto seguinte deste capítulo e a segunda parte encontra-se relacionada com o 

tema da nossa dissertação, apresentando-se os resultados no sexto capítulo. 

No que respeita às questões relativas à utilização dos procedimentos analíticos, 

apresentamos aos ROC's uma lista com vários procedimentos analíticos para que estes 

indicassem, para cada procedimento, o nível de frequência com que os utilizam. Para tal, 

foi aplicada uma escala de 1 a 5 em que 1- nunca, 2- raramente, 3- moderadamente, 4- 

frequentemente e 5- sempre. A lista de procedimentos analíticos apresentada é constituída 

por procedimentos mais simples e por procedimentos mais complexos. Os procedimentos 

que considerámos como sendo mais simples correspondem à comparação de dados do 

cliente com estimativas efectuadas pelo auditor, à comparação dos dados do cliente com 

dados expectáveis tendo em consideração dados não financeiros, e à análise de rácios, 

incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do sector. Os procedimentos que 

considerámos como sendo complexos compreendem a extracção e tratamento de dados 

com recurso a ferramentas informáticas que permitam a previsão estatística de variáveis, a 

agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência e a identificação de 

irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, que 

poderão indicar um controlo interno fraco ou mesmo a existência de fraude. Nesta questão 

foi permitido aos ROC's acrescentarem à lista apresentada novos procedimentos, sendo que 

apenas obtivemos uma resposta, ou seja, a realização de simples comparações, sendo 

importante mencionar que não procederemos à sua análise dado não termos obtido uma 

quantidade significativa de respostas que nos permitisse a realização de comparações. 

Através dos dados obtidos com esta questão realizou-se, primeiramente, uma análise 

descritiva em que serão indicadas as frequências médias com que cada procedimento é 

utilizado, uma vez que estas permitem-nos obter a percepção de quais os procedimentos 

mais utilizados e quais os menos utilizados, assim como, a posição de utilização que 

ocupam quando comparados com os restantes procedimentos. Em seguida, procedeu-se à 

verificação da sub-hipótese 1.1, para a qual foi necessário agrupar, numa base de dados, as 
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respostas dadas pelos ROC's relativamente a cada um dos procedimentos referidos 

anteriormente, em dois grupos distintos, nomeadamente, os procedimentos simples e os 

procedimentos complexos. Após ter-se efectuado este agrupamento realizou-se o teste de 

Wilcoxon que “permite detectar diferenças significativas entre os valores centrais de duas 

situações, quando se consideram os mesmos sujeitos” e “aplica-se em variáveis de nível 

pelo menos ordinal, sendo baseado em ordenações e não em valores exactos” (Martinez e 

Ferreira, 2007: p.90). O referido teste foi, portanto, aplicado com o objectivo de comparar 

a frequência com que os procedimentos simples são utilizados com a frequência com que 

os procedimentos complexos são utilizados. A verificação de que a frequência de 

utilização dos procedimentos simples é significativamente superior, origina a aceitação da 

sub-hipótese 1.1 que, caso contrário, será rejeitada. Para possibilitar a identificação de 

diferenças significativas entre a utilização dos procedimentos analíticos apresentados, 

procedemos, de igual modo, à realização do teste de Wilcoxon. É, no entanto, importante 

salientar que este teste, que consideramos ser o mais adequado para as variáveis em 

questão, não procederá à comparação das frequências médias de utilização uma vez que tal 

teste, perante duas situações, compara a ordem atribuída por cada um dos inquiridos para 

cada uma dessas situações. Assim, apesar de este teste não efectuar comparações de 

médias tentamos relacionar as frequências médias com que os procedimentos analíticos 

apresentados são utilizados com os resultados obtidos com a realização do teste de 

Wilcoxon, por consideramos ser bastante interessante. 

Aos ROC's também lhes foi pedido que indicassem o grau de importância que cada 

um dos seguintes factores exerce na utilização dos procedimentos analíticos, na realização 

de auditorias a PME's, nomeadamente, o conhecimento do negócio do cliente, a 

identificação de áreas de potencial risco, a identificação de áreas que exijam uma forte 

investigação de auditoria, a avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s a 

corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria, a realização de uma revisão 

global da informação financeira e a detecção de fraudes ou erros. Estes factores 

correspondem aos utilizados por Mahathevan (1997), no estudo relativo à utilização dos 

procedimentos analíticos pelos auditores da Singapura, tal como analisado no quarto 

capítulo. Aos ROC's também lhes foi dada a oportunidade de acrescentarem objectivos/ 

factores à lista apresentada, tal como verificado na questão anterior, sendo que os 

profissionais de auditoria não o fizeram. Além disso, foi utilizada uma escala de 1 a 5 em 
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que 1- sem importância; 2- pouca importância; 3-médio; 4- muito importante; 5- 

extremamente importante. A análise dos dados obtidos segue a metodologia utilizada para 

a questão anterior, procedendo-se também à verificação da sub-hipótese 1.2. 

            Os ROC's foram, de igual modo, questionados quanto à frequência com que 

corroboram os resultados dos procedimentos analíticos e quanto à frequência com que 

reduzem o nível de testes de detalhe, quando os resultados dos procedimentos analíticos 

são favoráveis, na auditoria a PME's. Para estas duas questões considerou-se uma escala de 

1 a 5 em que 1-nunca, 2-raramente, 3-moderadamente, 4- frequentemente e 5- sempre. 

Para cada uma destas variáveis, será apresentada uma análise descritiva individual, 

procedendo-se também a um relacionamento das mesmas, envolvendo, de igual modo, uma 

análise descritiva. Em seguida procedeu-se à verificação da sub-hipótese 1.3 isto é, se a 

frequência média com que o auditor corrobora o resultado dos procedimentos analíticos 

com outro tipo de procedimentos é elevada numa auditoria a PME's, e à verificação da sub-

hipótese 1.4, ou seja, se existe, em média, um equilíbrio na frequência com que ROC's 

reduzem os testes de detalhe. Para testar estas duas sub-hipóteses realizou-se o One Sample 

T Test que permite “ determinar se uma amostra provém de uma população com uma 

determinada média” (Martinez e Ferreira, 2007: p.102). Este teste procederá à comparação 

da frequência média com que os ROC’s corroboram os resultados de tais procedimentos na 

auditoria a PME's com uma média de 4, por considerarmos que uma média de 4 é elevada. 

Assim, se através do referido teste verificarmos que a frequência média com os ROC’s 

efectuam a referida corroboração corresponde a uma média de 4 ou então, não o sendo, não 

assuma um valor significativamente superior ou inferior a esta média, a sub-hipótese 1.3 

não será rejeitada. Relativamente à sub-hipótese 1.4, esta será aceite se a frequência média 

com que os ROC's reduzem os testes de detalhe, não for significativamente diferente de 

3,5, dado que este valor corresponde, a um equilíbrio entre o moderamente e o 

frequentemente. 

 Com o objectivo de testarmos a sub-hipótese 1.5 pedimos aos ROC's que 

indicassem o grau de importância que cada uma das características apresentadas exerce na 

utilização dos procedimentos analíticos, na auditoria a PME's, nomeadamente: limitações 

no controlo interno, implementação tecnológica insuficiente, possível 

concentração/domínio por parte da gerência, existência de poucas fontes de informação 

independentes disponíveis, informação disponibilizada tardiamente, reduzido grau de 
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desagregação da informação e dificuldade na comparabilidade da informação disponível. 

Nesta questão, utilizou-se uma escala de 1 a 5 em que 1- sem importância; 2- pouca 

importância; 3-médio; 4- muito importante; 5- extremamente importante além de que os 

auditores tiveram a possibilidade de adicionar novas características à lista apresentada, não 

se obtendo, contudo, características adicionais. Para testar a sub-hipótese 1.5 realizou-se o 

One Sample T Test, de modo a permitir a comparação das médias de cada uma das 

características apresentadas aos ROC’s, com uma média de 4 que corresponde a um grau 

de importância elevado (muito importante). Desta forma, se a maior parte das 

características referidas anteriormente (considerando que a lista apresentada inclui sete 

características, então a sub-hipótese terá de se verificar pelo menos para quatro 

características) apresentar uma média que não seja significativamente diferente de 4, 

concluir-se-á sobre a aceitação da referida sub-hipótese. 

 Ora, estas características, correspondem às defendidas ao longo do primeiro 

capítulo da presente dissertação como sendo próprias das PME's pelo que consideramos 

interessante relacionar tais características com as questões mencionadas anteriormente, de 

modo a possibilitar a identificação de correlações significativas. Para tal será utilizado o 

coeficiente de correlação Ró de Spearman que “varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo 

estiver destes extremos, maior será a associação linear entre as variáveis. O sinal 

negativo da correlação significa que as variáveis variam em sentido contrário, isto é, as 

categorias mais elevadas de uma variável estão associadas a categorias mais baixas da 

outra variável” (Pestana e Gagueiro, 2008: p.178). 

 Por último, foi pedido aos ROC's que indicassem em que tipos de empresas 

consideram que a utilização dos procedimentos analíticos é menor, existindo para tal, 

apenas duas respostas possíveis, isto é, nas PME's ou nas grandes empresas. Assim, para 

testar a sub-hipótese 1.6 recorremos à aplicação do Teste da Binomial que “aplica-se a 

uma amostra independente em que a variável qualitativa é dicotómica”e normalmente “e 

teste compara as frequências observadas com as que se espera obter numa distribuição 

binomial” (Pestana e Gagueiro, 2008: p.433). 

 Antes de referirmos, contudo, quais os resultados obtidos e procedermos à sua 

respectiva análise, importa mencionar que, para a verificação das sub-hipóteses descritas 

anteriormente e, consequentemente, da hipótese principal, optamos por um nível de 

significância de 0,05, o que significa que os níveis de significância, obtidos através da 
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realização dos referidos testes, só são, de facto, significativos se forem iguais ou inferiores 

a 0,05. 

 

5.3) Caracterização da amostra 

A primeira parte do questionário foi elaborada com o objectivo de permitir a 

análise das características dos respondentes e, posteriormente, o relacionamento dessas 

características com a utilização dos procedimentos analíticos na realização de auditorias a 

PME's. Assim, questionamos os ROC’s quanto ao modo como exercem a actividade de 

revisor, à experiência que possuem relativamente a esta actividade e à frequência com que 

realizam auditorias a PME’s.  

Relativamente à questão relacionada com o modo como os ROC's exercem a sua 

actividade de auditor, foi-lhes dada a opção entre três formas, isto é, se exercem a sua 

actividade a título individual, como sócios de uma SROC ou sob contrato de prestação de 

serviço com ROC ou SROC. Quanto à experiência que os ROC's possuem relativamente ao 

exercício da actividade de auditor as respostas possíveis compreendiam uma experiência 

inferior a 5 anos, entre 5 e 10 anos e uma experiência superior a 10 anos sendo que para 

efeitos da análise dos resultados obtidos, consideramos que uma experiência superior a 10 

anos é considerável. Aos ROC’s foi-lhes, de igual modo, questionado a frequência com 

que realizam auditorias a PME's, tendo sido considerada, para tal, uma escala de 

classificação de 1 a 5, em que 1-nunca, 2-raramente, 3-por vezes, 4-frequentemente e 5-

sempre. 

Após a realização de uma análise descritiva através dos resultados obtidos 

relativamente a cada uma das características mencionadas anteriormente, consideramos 

interessante relacionar essas mesmas características, nomeadamente, a experiência dos 

revisores com o nível de frequência com que realizam auditorias a PME's procedendo, de 

igual modo, à realização de uma análise descritiva. No entanto, optamos por não relacionar 

a forma como os revisores exercem a sua actividade com as características descritas 

anteriormente, por considerarmos que não existe nenhum relacionamento proveitoso que 

daí possa advir. 
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 Figura 4: Forma como os ROC’s exercem a sua profissão. 

 Fonte: Própria. 

 
 

 

 

Relativamente ao modo como os ROC's exercem a sua actividade de revisor, 

verifica-se, de acordo com a Figura 4, que a maior parte dos ROC's exercem a sua 

actividade como sócios de uma SROC, representando 42% dos revisores inquiridos, sendo 

que a percentagem de revisores que exercem a sua profissão a título individual e sob 

contrato de prestação de serviços com ROC ou SROC correspondem, respectivamente, a 

29% e 26%. 

 

 

No que diz respeito à experiência dos ROC’s inquiridos pode-se verificar, através 

da Figura 5, que mais de metade dos revisores, correspondendo a 79% do total de 

respondentes, exercem a sua actividade de auditor há mais de 10 anos, 18% dos 

respondentes exercem tal actividade há menos de 5 anos e apenas 3% dos inquiridos 

exercem a sua profissão de auditor entre os 5 anos e os 10 anos.  

De acordo com estes resultados podemos então afirmar que a maior parte dos 

respondentes possui uma experiência considerável no ramo de auditoria, o que permite 

atribuir um maior significado às respostas uma vez que a experiência que os auditores 

possuem na profissão de auditoria, é um dos factores que influencia a eficácia dos 

procedimentos analíticos. 
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Figura 5: Experiência que os ROC’s inquiridos possuem da actividade de auditor. 

Fonte: Própria. 

 

 

 

 

 

Os ROC's também foram questionados quanto à frequência com que realizam 

auditorias a PME’s pelo que, através da Figura 6 observa-se, considerando o total de 

respondentes, que 47% dos ROC’s realizam sempre auditorias a PME's, seguido de 40% 

dos revisores que realizam frequentemente auditorias a este tipo de empresas, sendo que 

apenas 13% dos revisores realizam auditorias a PME’s com uma menor frequência. 

Através da Figura 6 verifica-se, de igual forma, que o valor mínimo que a variável 

apresenta é 3 (por vezes) isto é, nenhum dos ROC's inquiridos assinalou que nunca ou 

raramente realiza auditorias a PME’s, daí que o desvio padrão da variável seja 0,708 uma 

vez que os dados não se encontram muito dispersos. De facto, os valores apresentados pela 

variável concentram-se principalmente no 4 (frequentemente) e no 5 (sempre) o que 

significa que a frequência com que os respondentes realizam auditorias a PME’s é elevada, 

permitindo, assim, atribuir, tal como, verificado para a experiência dos revisores, um maior 

significado às respostas. 
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 Nível de frequência com que os ROC’s realizam auditorias a PME's 

 

Experiência 

dos ROC's 

Por vezes Frequentemente Sempre Total 

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Menos de 5 

anos 
-  4 57% 3 43% 7 100% 

Entre 5 e 

10 anos 
-  -  1 100% 1 100% 

Mais de 10 

anos 
5 16% 11 37% 14 47% 30 100% 

Tabela 8: Relacionamento entre a experiência dos ROC's e o nível de frequência com que realizam auditorias 

a PME's. 

Fonte: Própria. 

 

 

 

Figura 6: Frequência com que os ROC’s realizam auditorias a PME's. 

Fonte: Própria. 

 

 

 

 

 

 

Após a análise de cada uma das características da amostra mencionadas 

anteriormente, relacionamos duas dessas características ou seja, a experiência dos ROC's 
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Figura 7: Relacionamento entre a experiência dos ROC's e o nível de frequência com que realizam auditorias a 

PME's. 
Fonte: Própria. 

 

 

com o nível de frequência com que realizam auditorias a PME’s. Pode-se, assim, observar, 

através da Tabela 8, que mais de 50% dos ROC’s, que possuem uma experiência menor no 

ramo de auditoria, ou seja, uma experiência inferior a 5 anos, realizam auditorias a PME's 

frequentemente, sendo que os restantes ROC's com este nível de experiência, realizam 

sempre auditorias a PME's.  

Verifica-se, de igual modo, que dos ROC's que possuem uma maior experiência no 

ramo de auditoria, isto é, superior a 10 anos, 47% realizam sempre auditorias a PME’s, 

37% realizam auditorias a este tipo de empresas frequentemente, e os restantes ROC's, 

constituindo uma minoria, apenas realizam por vezes auditorias às PME's. Conclui-se, 

portanto, em concordância com a Figura 7, que a maior parte dos ROC's que possuem uma 

experiência considerável no ramo de auditoria, ou seja uma experiência superior a 10 anos, 

possuem também uma experiência elevada na realização de auditorias a PME’s, reforçando 

o peso dos resultados obtidos na nossa amostra. 
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Capitulo 6 

 

A utilização dos procedimentos analíticos na 

auditoria a PME´s portuguesas 

 

 No presente capítulo serão apresentados os resultados obtidos com a realização do 

estudo empírico relativo à utilização dos procedimentos analíticos na auditoria às PME’s, 

pelos ROC’s portugueses, procedendo-se, de igual modo, à respectiva discussão dos 

resultados. 

O presente capítulo encontra-se divido em cinco temas principais (estando tal 

divisão relacionada com o assunto subjacente à variável em questão), nomeadamente, 

técnicas de revisão analítica, objectivos a atingir na prossecução dos procedimentos 

analíticos, corroboração dos resultados dos procedimentos analíticos e redução dos testes 

de detalhe, características das PME’s e grau de utilização dos procedimentos analíticos. 

 Em cada um dos cinco principais temas será elaborada, para uma dada variável, 

uma análise descritiva procedendo-se, em seguida, à verificação de uma das sub-hipóteses 

descritas no capítulo anterior, relacionadas com a variável em questão. No tema relativo à 

corroboração dos resultados dos procedimentos analíticos e redução dos testes de detalhe 

proceder-se-á à verificação de duas sub-hipóteses, e não de apenas uma, dado que iremos 

relacionar duas variáveis, isto é, a frequência com que os ROC’s reduzem os testes de 

detalhe quando os resultados dos procedimentos analíticos são favoráveis e a frequência 

com que corroboram o resultado dos procedimentos analíticos com outro tipo de 

procedimentos, na auditoria a PME’s. 

Após a análise de cada um dos referidos temas, seguir-se-á a apresentação das 

principais conclusões extraídas deste estudo conjuntamente com as limitações que lhe são 

inerentes. 
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6.1) Técnicas de revisão analítica 

 A média de frequência de utilização dos diferentes tipos de procedimentos 

analíticos pelos ROC’s na auditoria a PME’s resultante da nossa mostra está sintetizada na 

tabela 9. Após a análise relativa à Tabela 9, pode-se verificar que a comparação de dados 

do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor, é o procedimento que apresenta a 

frequência média de utilização mais elevada. Através da ordenação descrita na referida 

tabela também se verifica que a agregação dos rácios para a obtenção de previsões de 

insolvência apresenta a frequência média de utilização mais baixa quando comparada com 

os restantes procedimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

Após esta breve análise descritiva torna-se importante testar, através do teste de 

Wilcoxon, a sub-hipótese 1.1, isto é se a frequência de utilização dos procedimentos 

analíticos mais complexos é menor numa auditoria a PME’s, quando comparada com a dos 

procedimentos mais simples.  

 Após a realização do teste de Wilcoxon cujos resultados estão sintetizados na 

Tabela 10, pode-se verificar que na auditoria a PME’s, a frequência de utilização dos 

procedimentos simples pelos ROC's, é maior do que a dos procedimentos mais complexos, 

uma vez que o valor do somatório dos rankings, 2210, que indica que a frequência de 

 Tipos de procedimentos analíticos Média 

1 Comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor 4,05 

2 Comparação dos dados do cliente com dados expectáveis tendo em 

consideração dados não financeiros 

 

3,39 

3 

Identificação de irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso 

a ferramentas informáticas, que poderão indicar um controlo interno 

fraco ou mesmo a existência de fraude 
3,26 

4 
Análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com 

rácios do sector 
3,24 

 

5 

Extracção e tratamento de dados, com recurso a ferramentas 

informáticas, que permita a previsão estatística de variáveis 

 

3 

6 Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência 2,76 

Tabela 9: Frequência média com que cada tipo de procedimento analítico é utilizado. 
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utilização dos procedimentos complexos é inferior à dos procedimentos simples, é superior 

ao valor do somatório dos rankings, 716, que indica o oposto. Esta diferença é, de acordo 

com a referida tabela, estatisticamente significativa uma vez que a significância 

assimptótica é inferior a =0,05 [Asymp. Sig. (2-tailed): 0,000], o que nos permite 

concluir sobre a aceitação da sub-hipótese 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após se ter decidido sobre a aceitação da sub-hipótese 1.1, proceder-se-á, através 

do teste de Wilcoxon, à análise relativa à existência, ou não, de diferenças significativas, 

na frequência com que cada um dos procedimentos analíticos é utilizado, relativamente aos 

restantes procedimentos. 

Assim, iremos primeiramente, confrontar o grau de utilização do procedimento 

relativo à comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor com os 

restantes procedimentos analíticos. Através da Tabela 11, verifica-se que valor do 

somatório dos rankings, 153, que indica que a frequência de utilização da comparação dos 

dados do cliente com dados expectáveis tendo em consideração dados não financeiros é 

inferior à da comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor, é 

superior ao valor do somatório dos rankings, 0, que indica o contrário. Esta diferença é 

estatisticamente significativa [Asymp. Sig. (2-tailed): 0,000], isto é, o grau de utilização do 

procedimento relativo à comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo 

auditor, é significativamente superior ao grau de utilização da comparação dos dados do 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

Média 

Somatório dos 

Rankings 

Procedimentos 

complexos - 

Procedimentos 

simples  

Ranking negativo 56
a
 39,46 2210 

Ranking positivo 20
b
 35,8 716 

Equivalências 38
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela 10: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 1.  

Fonte: Própria 

 (a. Procedimentos Complexos <Procedimentos Simples). 

 (b. Procedimentos Complexos> Procedimentos Simples). 

(c. Procedimentos Complexos = Procedimentos Simples).                     

 (Asymp. Sig. (2-tailed): 0,000). 
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cliente com dados expectáveis tendo em consideração dados não financeiros, que 

corresponde ao segundo procedimento que é, em média, mais utilizado, de acordo com a 

Tabela 9. A utilização da comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo 

auditor também é, de igual modo, significativamente superior aos restantes procedimentos 

(podendo-se, para tal, consultar o anexo B, tabelas B1 à B4, que permitem uma melhor 

visualização) pelo que se pode concluir que a utilização deste procedimento, que apresenta 

um carácter simples, se destaca relativamente aos restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à utilização da agregação dos rácios para a obtenção de previsões de 

insolvência, que corresponde ao procedimento analítico que é, em média, menos utilizado, 

este apresenta uma utilização significativamente inferior aos restantes procedimentos, à 

excepção do procedimento relativo à extracção e tratamento de dados com recurso a 

ferramentas informáticas, visando a previsão estatística de variáveis. A Tabela 12, obtida 

através da realização do teste de Wilcoxon, permite visualizar, que o valor do somatório 

dos rankings, 273, que indica que a frequência de utilização da agregação dos rácios para a 

obtenção de previsões de insolvência é inferior à da comparação dos dados do cliente com 

dados expectáveis tendo em consideração dados não financeiros, é superior ao valor do 

somatório dos rankings, 78, que indica o contrário, sendo tais resultados estatisticamente 

 Rankings 

N 
Ranking da 

Média 

Somatório dos 

Rankings 

Comparação de dados do 

cliente com dados 

expectáveis tendo em 

consideração dados não 

financeiros - comparação 

de dados do cliente com 

estimativas efectuadas pelo 

auditor. 

Ranking negativo 17
a
 9 153 

Ranking positivo 0
b
 0 0 

Equivalências 21
c
  -  - 

Total 38 -   - 

      Tabela 11: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 2.  

      Fonte: Própria 

(a. Comparação dos dados do cliente com dados expectáveis tendo em consideração dados não 

financeiros <Comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor).  

(b. Comparação dos dados do cliente com dados expectáveis tendo em consideração dados não 

financeiros> Comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(c. Comparação dos dados do cliente com dados expectáveis tendo em consideração dados não 

financeiros = Comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor). 

 (Asymp. Sig. (2-tailed): 0,000). 
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  Rankings 

N 
Ranking da 

Média 

Somatório dos 

Rankings 

Agregação dos rácios para 

a obtenção de previsões de 

insolvência - Comparação 

dos dados do cliente com 

dados expectáveis tendo 

em consideração dados 

não financeiro). 

 

Ranking negativo 19
a
 14,37 273 

Ranking positivo 7
b
 11,14 78 

Equivalências 12
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela 12: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 3. 

Fonte: Própria 

(a. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência <Comparação dos dados do cliente 

com dados expectáveis tendo em consideração dados não financeiro). 

(b. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência> Comparação dos dados do cliente 

com dados expectáveis tendo em consideração dados não financeiros). 

(c. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência = Comparação dos dados do cliente 

com dados expectáveis tendo em consideração dados não financeiros). 

 (Asymp. Sig. (2-tailed): 0,000). 

significativos [Asymp. Sig. (2-tailed): 0,000]. Nas tabelas constantes no anexo B, 

nomeadamente, Tabela B2 e da Tabela B5 à Tabela B7, pode-se observar, de igual modo, a 

comparação entre a frequência com que a agregação dos rácios para a obtenção de 

previsões de insolvência é utilizada e a frequência com que os restantes procedimentos 

analíticos são utilizados. O reduzido grau de utilização da agregação dos rácios para a 

obtenção de previsões de insolvência na auditoria a PME's, por parte dos ROC's, está, na 

nossa opinião, relacionado com a complexidade deste procedimento, à qual nos referimos 

no segundo capítulo, podendo, de igual modo, estar relacionado com a finalidade a atingir 

pelo procedimento em questão que, normalmente, não está incluída nos objectivos 

principais que os ROC's visam atingir quando utilizam os procedimentos analíticos.  

 É também importante referir que a frequência de utilização da extracção e 

tratamento de dados com recurso a ferramentas informáticas que permitam a previsão 

estatística de variáveis, é inferior à dos procedimentos relativos à: 

- comparação de dados do cliente com dados expectáveis, tendo em consideração 

dados não financeiros , isto é, o valor do somatório dos rankings, 218, que indica que a 

utilização da extracção e tratamento de dados com recurso a ferramentas informáticas que 

permitam a previsão estatística de variáveis é inferior à da comparação de dados do cliente 
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  Rankings 

N 
Ranking da 

Média 

Somatório dos 

Rankings 

Extracção e tratamento de 

dados, com recurso a 

ferramentas informáticas, 

que permitam a previsão 

estatística de variáveis -

Comparação dos dados do 

cliente com dados expectáveis 

tendo em consideração dados 

não financeiros 

Ranking negativo 15
a
 14,53 218,00 

Ranking positivo 10
b
 10,70 107,00 

Equivalências 13
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela 13: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 4. 

Fonte: Própria 

(a. Extracção e tratamento de dados, com recurso a ferramentas informáticas, que permitam a previsão 

estatística de variáveis <Comparação dos dados do cliente com dados expectáveis tendo em consideração 

dados não financeiros). 

 (b. Extracção e tratamento de dados, com recurso a ferramentas informáticas, que permitam a previsão 

estatística de variáveis> Comparação dos dados do cliente com dados expectáveis tendo em consideração 

dados não financeiros). 

 (c. Extracção e tratamento de dados, com recurso a ferramentas informáticas, que permitam a previsão 

estatística de variáveis = Comparação dos dados do cliente com dados expectáveis tendo em consideração 

dados não financeiros). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,128). 

 

 

com dados expectáveis, tendo em consideração dados não financeiros é superior ao valor 

do somatório dos rankings, 107, que indica o contrário. 

- análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do 

sector, ou seja, o valor do somatório dos rankings, 257, que indica que a utilização da 

extracção e tratamento de dados com recurso a ferramentas informáticas que permitam a 

previsão estatística de variáveis é inferior à da análise de rácios incluindo a comparação de 

rácios da empresa com rácios do sector, é superior ao valor do somatório dos rankings, 

149, que indica o oposto.  

Contudo, verifica-se, que as diferenças apresentadas não são estatisticamente 

significativas dado que a significância assimptótica é superior a =0,05, tal como se pode 

verificar na Tabela 13 [Asymp. Sig. (2-tailed): 0,128] e na Tabela 14 [Asymp. Sig. (2-

tailed): 0,203). 
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  Rankings 

N 
Ranking da 

Média 

Somatório dos 

Rankings 

Extracção e tratamento de 

dados, com recurso a 

ferramentas informática que 

permitam a previsão 

estatística de variáveis -

Análise de rácios incluindo a 

comparação de rácios da 

empresa com rácios do sector 

Ranking negativo 17
a
 15,12 257,00 

Ranking positivo 11
b
 13,55 149,00 

Equivalências 10
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela 14: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 5. 

Fonte: Própria. 

(a. Extracção e tratamento de dados, com recurso a ferramentas informáticas, que permitam a previsão 

estatística de variáveis <Análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do 

sector). 

 (b. Extracção e tratamento de dados, com recurso a ferramentas informáticas, que permitam a previsão 

estatística de variáveis> Análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do 

sector). 

(c. Extracção e tratamento de dados, com recurso a ferramentas informáticas, que permitam a previsão 

estatística de variáveis = Análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do 

sector. 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,203)). 

 

 

 

Através da realização do teste de Wilcoxon, verificou-se, também, que a frequência 

de utilização de ferramentas informáticas que permitem identificar irregularidades ou 

padrões nas transacções, não é significativamente diferente da desses mesmos dois 

procedimentos de carácter simples (análise de rácios e comparação de dados do cliente 

com dados expectáveis) podendo-se consultar, para uma melhor visualização, os resultados 

obtidos com o referido teste nas Tabelas B8[Asymp. Sig. (2-tailed): 0,878]  e B9, [Asymp. 

Sig. (2-tailed): 0,533], respectivamente, constantes no anexo B. 

Contudo, enquanto a utilização de ferramentas informáticas que permitem 

identificar irregularidades ou padrões nas transacções pode, por vezes, ser de simples 

aplicação dado que o ROC pode optar por ferramentas informáticas mais acessíveis, o que 

justifica os resultados obtidos, a utilização de ferramentas informáticas que permitem a 

previsão estatística de variáveis é sempre um procedimento muito sofisticado, cuja 

aplicação na auditoria a PME's, normalmente, não se revela vantajosa. De facto, tal como 

analisado no segundo capítulo, existe a restrição custo/benefício e a falta de tecnologias de 

informação suficientes nas PME’s para tornar estes procedimentos exequíveis. 
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Assim, os resultados obtidos referentes à frequência com que o procedimento que 

implica a previsão estatística de variáveis é utilizado não coincidem com os previstos, uma 

vez que esperávamos que os ROC's indicassem uma menor utilização relativamente a este 

procedimento. Deste modo, pensamos que tais resultados estejam relacionados com o facto 

de existir um maior incremento na utilização de técnicas informáticas incluindo as que 

envolvem estatística, na realização de auditorias a PME's, existindo, de igual modo, a 

possibilidade de os ROC's não terem tido a percepção de que este procedimento envolve 

regressão estatística, constituindo tal aspecto uma limitação do presente estudo empírico.  

Pode-se então concluir, que, ao se proceder a uma análise individual entre 

determinados procedimentos simples e complexos, verifica-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas relativamente à frequência com que são utilizados. Contudo, 

ao proceder-se a uma análise geral, constata-se que a utilização dos procedimentos 

analíticos simples na auditoria a PME's, é significativamente superior aos procedimentos 

mais complexos uma vez que, dada a dimensão e a complexidade deste tipo de empresas 

serem reduzidas, a aplicação de tais procedimentos é muito mais acessível. Estes resultados 

encontram-se, portanto, consistentes com os obtidos por Mahathevan (1997), Mulligan e 

Inkster (1999), Ameen e Strawser (1994) e Lin e Fraser (2003). 

 

6.2) Objectivos a atingir na prossecução dos procedimentos 

analíticos 

 Aos ROC's foi-lhes também pedido que indicassem, para cada um dos 

factores/objectivos apresentados, o grau de importância que exercem na utilização dos 

procedimentos analíticos na auditoria a PME's.  

 Com a realização de uma análise descritiva pode-se observar, através daTabela 

15, que os factores que exercem, em média, uma importância mais elevada na utilização 

dos procedimentos analíticos, correspondem  à identificação de áreas de potencial risco e à 

obtenção do conhecimento do negócio do cliente.  
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Após esta breve análise descritiva importa testar a sub-hipótese 1.2, isto é, testar se 

os procedimentos analíticos apresentam um grau de importância maior quando são 

utilizados na identificação de áreas de potencial risco e na obtenção do conhecimento do 

negócio do cliente. Através da realização do teste de Wilcoxon, verificou-se que o grau de 

importância atribuído a estes factores na utilização dos procedimentos analíticos é, 

significativamente, superior ao grau de importância atribuído aos restantes factores, 

verificando-se, portanto, a aceitação da sub-hipótese 1.2. As Tabela 16 e Tabela 17 retratam 

a comparação entre estes dois factores (conhecimento do negócio do cliente e identificação 

de áreas de potencial risco, respectivamente) e a identificação de áreas que exijam uma 

forte investigação de auditoria, que corresponde ao objectivo posicionado em terceiro lugar 

na tabela relativa à importância média atribuída a cada factor na utilização dos 

procedimentos analíticos, de acordo com a Tabela 15. Através da tabela 16, verifica-se que 

o valor do somatório dos rankings, 168, que indica que o grau de importância atribuído à 

identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria é inferior ao 

atribuído ao conhecimento do negócio do cliente, é superior ao valor do somatório dos 

rankings, 63, que indica o oposto, utilizando-se o mesmo raciocínio na interpretação da 

Tabela 17. Importa ainda referir que tais resultados são estatisticamente significativos, 

[Tabela 16: Asymp. Sig. (2-tailed): 0,041; Tabela 17:Asymp. Sig. (2-tailed): 0,001], 

 

 Factores/ Objectivos Média 

1 
Identificação de áreas de potencial risco 

4,61 

2 
Conhecimento do negócio do cliente 

4,55 

3 Identificação de áreas que exijam uma forte investigação de 

auditoria 

4,29 

4 
Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria 

4,19 

5 Realização de uma revisão global da informação financeira 4,18 

6 Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s 4,16 

7 Detecção de fraudes ou erros 3,84 

Tabela 15: Grau de importância que os factores/objectivos apresentados exercem na utilização dos 

procedimentos analíticos na auditoria a PME’s. 

Fonte: Própria. 
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  Rankings 

N 
Ranking da 

Média 

Somatório dos 

Rankings 

Identificação de áreas que 

exijam uma forte 

investigação de auditoria - 

Conhecimento do negócio 

do cliente 

Ranking negativo 16
a
 10,50 168,00 

Ranking positivo 5
b
 12,60 63,00 

Equivalências 17
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela 16: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 6. 

Fonte: Própria. 

(a. Identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria <Conhecimento do negócio do 

cliente).  

(b. Identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria> Conhecimento do negócio do 

cliente).  

 (c. Identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria = Conhecimento do negócio do 

cliente). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,041). 

 

 

  
N 

Ranking da 

Média 

Somatório dos 

Rankings 

Identificação de áreas 

que exijam uma forte 

investigação de 

auditoria - Identificação 

de áreas de potencial 

risco. 

 

Ranking negativo 13
a
 7,50 97,50 

Ranking positivo 1
b
 7,50 7,50 

Equivalências 24
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela 17: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 7. 

Fonte: Própria. 

(a. Identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria <Identificação de áreas de 

potencial risco). 

(b. Identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria> Identificação de áreas de 

potencial risco). 

(c. Identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria = Identificação de áreas de 

potencial risco). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,001). 
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 Pode-se consultar também as tabelas constantes no anexo B, nomeadamente, da 

Tabela B10 à Tabela B17, para visualizar a comparação do grau de importância atribuído á 

identificação de áreas de potencial risco e ao conhecimento do negócio do cliente, com o 

grau de importância atribuído aos restantes factores.   

 Desta forma, podemos, então, concluir que os procedimentos analíticos são mais 

importantes quando são utilizados pelos ROC's com o objectivo de permitirem a 

identificação de áreas de potencial risco e a obtenção do negócio do cliente, pelo que 

procedemos à aceitação da sub-hipótese 1.2. Estes factores, correspondem aos principais 

objectivos que os auditores visam atingir na fase do planeamento, permitindo-nos afirmar 

que, apesar de a aplicação dos procedimentos analíticos na auditoria a PME's se encontrar 

limitada nesta fase do processo de auditoria pelo modo como a informação é processada, 

os ROC's continuam a utilizar tais procedimentos nesta fase, atribuindo-lhes uma 

importância fundamental. De facto, as PME's apresentam normalmente claras restrições na 

sua estrutura de controlo interno, sendo o risco de controlo deste tipo de empresas, 

consequentemente elevado, motivo pelo qual assumem uma importância primordial a 

identificação de áreas de potencial risco e a obtenção do conhecimento do negócio do 

cliente. 

Relativamente aos restantes objectivos é importante mencionar que o objectivo 

correspondente à detecção de erros ou fraudes é aquele que adquire, em média, uma menor 

importância na utilização dos procedimentos analíticos, tal como se pode verificar através 

da Tabela 15. Através do teste de Wilcoxon, constatamos também que o grau de 

importância atribuído a este factor é significativamente inferior á importância atribuída aos 

restantes factores, à excepção do factor relativo à corroboração de conclusões formadas ao 

longo da auditoria, como se pode constatar no anexo B, da tabela B13 à tabela B21.  

É importante clarificar, novamente, que a circunstância de o factor relativo à 

corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria apresentar a quarta posição no 

grau de importância atribuído, em média, a cada um dos factores apresentados, não 

apresentando, contudo, um grau de importância significativamente superior ao objectivo 

correspondente à detecção de erros ou fraudes, ao contrário do que sucede, por exemplo, 

com o objectivo relativo à avaliação da extensão dos testes a transacções e saldos, que 

ocupa a sexta posição, se deve ao facto de o teste de Wilcoxon não efectuar comparações 

de médias.  



Os P ro ce d ime n to s  Ana l í t i cos  na  A ud i toria  a  P e q ue na s e  Mé d ia s  Em pre sa s  

 

100 

 

Estes resultados coincidem com os obtidos por Mulligan e Inkster (1999) e 

Mahathevan (1997), o que nos permite concluir, que a detecção de erros ou fraudes é o 

objectivo que adquire uma menor importância na utilização dos procedimentos analíticos 

quando comparado com os restantes objectivos. Contudo, ao contrário do estudo realizado 

por Mulligan e Inkster (1999), em que os resultados obtidos transmitiram a percepção de 

que a detecção de erros ou fraudes não constitui um objectivo da auditoria externa, este 

estudo dá-nos a percepção de que este factor, assim como os restantes, são importantes 

objectivos a atingir na utilização dos procedimentos analíticos. De facto, considerando que 

na escala utilizada para que os ROC's indicassem a sua resposta, o valor 4 corresponde a 

muito importante, pode-se afirmar, através dos resultados obtidos com realização do One 

Sample T Test, constantes na Tabela 18, que a importância média atribuída a cada 

objectivo não é significativamente inferior a 4, à excepção dos objectivos relativos á 

identificação de áreas de potencial risco, ao conhecimento do negócio do cliente e 

identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria cuja importância 

média é significativamente superior a 4. Concluímos, portanto, que os procedimentos 

analíticos são importantes quando visam atingir cada um dos objectivos apresentados. 

 

 

Valor do teste = 4 

Objectivos/Factores N Média Diferença na 

média 
Sig. (2-tailed) 

Identificação de áreas de 

potencial risco 
38 4,61 0,605 0,000 

Conhecimento do negócio do 

cliente 
38 4,55 0,553 0,000 

Identificação de áreas que 

exijam uma forte investigação 

de auditoria 

38 4,29 0,289 0,006 

Corroboração de conclusões 

formadas ao longo da auditoria 
37 4,19 0,189 0,070 

Realização de uma revisão 

global da informação financeira 38 4,18 0,184 0,128 

Avaliação da extensão dos testes 

a transacções e DF’s 38 4,16 0,158 0,183 

Detecção de fraudes ou erros 38 3,84 -0,158 0,310 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           

           Tabela 18: Resultados obtidos com a realização do One Sample T Test 1.  

           Fonte: Própria. 
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Descrição Frequência Percentagem 
Percentagem 

acumulada 

Nunca 1 3% 3% 

Raramente 2 5% 8% 

Moderadamente 9 24% 32% 

Frequentemente 17 45% 77% 

Sempre 8 21% 98% 

Total de respostas 37 98% - 

Total da amostra 38 100% 100% 

 Tabela 19: Tabela de frequências relativa à corroboração dos resultados dos procedimentos analíticos. 

 Fonte: Própria. 

 

É importante mencionar ainda que, no que diz respeito aos restantes objectivos, isto 

é, à avaliação da extensão dos testes a transacções e saldos (fase em que os procedimentos 

analíticos são utilizados como testes substantivos) à identificação de áreas que exijam uma 

forte investigação de auditoria (fase do planeamento), à corroboração de conclusões 

formadas ao longo da auditoria (fase da revisão global da auditoria) e à realização de uma 

revisão global da informação financeira (fase da revisão global da auditoria) estas não 

apresentam, entre si, um grau de importância significativamente diferente, em 

concordância com as Tabelas B22 à B27, do anexo B, através das quais se pode visualizar 

os resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon.  

6.3) Corroboração dos resultados dos procedimentos analíticos e 

redução dos testes de detalhe 

 Relativamente à corroboração dos resultados dos procedimentos analíticos com 

outro tipo de procedimentos, na auditoria a PME’s, pode-se verificar, através de uma 

análise descritiva, em concordância com a Tabela 19, que uma minoria de ROC’s, 

representando 8% do total de respostas, considera que a corroboração dos procedimentos 

analíticos na auditoria a PME’s deve ser efectuada com uma frequência bastante reduzida, 

se tal corroboração existir.  

Através da Tabela 19, verifica-se também que dos revisores respondentes, 21% 

corroboram sempre os resultados dos procedimentos analíticos e 24% efectuam essa 
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Figura 8: Corroboração dos resultados dos procedimentos analíticos.  

Fonte: Própria. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Frequência com que os resultados dos procedimentos analíticos são corroborados com outro 

tipo de procedimentos 

 

corroboração moderadamente. Pode-se ainda observar, através da Figura 8, que o valor que 

mais se destaca, é o 4 (frequentemente), sendo, portanto, a moda da variável, o que 

significa que a maior parte dos revisores, representando uma percentagem de 45% do total 

de respostas obtidas, corrobora frequentemente os resultados dos procedimentos analíticos 

numa auditoria a PME's.  

Contudo, apesar de se verificar que a maior parte das respostas dos auditores 

concentram-se no valor 4 (frequentemente), os dados apresentam alguma dispersão, 

assumindo o desvio padrão da variável o valor de 0,947. 

 

Relativamente à redução do nível de testes de detalhe quando os resultados dos 

procedimentos analíticos são favoráveis, verifica-se, através de uma análise descritiva a 

esta variável, tal como se pode observar na Figura 9, que o valor mínimo que a variável 

apresenta é 2, o que significa que não existem ROC's que optem por não efectuar essa 

redução. Através da referida figura também se verifica que o desvio padrão da variável 

apresenta um valor de 0,731, permitindo-nos obter a percepção de que os dados obtidos 

apresentam uma dispersão menor que a variável correspondente à corroboração dos 

procedimentos analíticos.  
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Figura 9: Redução dos testes de detalhe. 

Fonte: Própria. 

 

A realização de uma análise descritiva permitiu que se constatasse, tal como se 

pode observar na Tabela 20, que uma minoria de revisores, correspondente a 5% do total 

de respondentes, raramente reduz os testes de detalhe, existindo de igual modo, uma 

minoria de revisores, representando 8% do total de respondentes, que reduz sempre os 

testes de detalhe quando os resultados dos procedimentos analíticos são favoráveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Frequência Percentagem 
Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

 

Raramente 
2 5% 5% 5% 

Moderadamente 18 47% 49% 54% 

Frequentemente 14 37% 38% 92% 

Sempre 3 8% 8% 100% 

Total 37 97% 100% - 

Não respostas  1 3% - - 

Total 38 100% - -  

Tabela 20: Tabela de frequências relativa à redução dos testes de detalhe. 

Fonte: Própria. 
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Frequência com que os 

ROC’s corroboram os 

resultados dos 

procedimentos analíticos em 

uma auditoria a PME’s. 

Valor do teste = 4 

N Média 
Diferença na 

média 
Sig. (2-tailed) 

37 3,78 - 0,216 0,173 

Tabela 21: Resultados obtidos com a realização do One Sample T Test 2. 

Fonte: Própria. 

 

 

 As restantes respostas dos revisores dividem-se, por conseguinte, entre uma 

redução frequente e uma redução moderada dos testes de detalhe, sendo, contudo, 

importante destacar que a maior parte dos revisores, constituindo 47% do total de 

respondentes, opta por reduzir de forma moderada os testes de detalhe quando os 

resultados dos procedimentos analíticos são favoráveis, enquanto 37% opta por efectuar 

essa redução de forma frequente. 

Após se ter procedido á realização de uma análise descritiva para as variáveis 

relativas á corroboração dos procedimentos analíticos e à redução dos testes de detalhe, 

importa testar as sub-hipóteses 1.3 e 1.4. Relativamente à sub-hipótese 1.3 obtivemos o 

resultado constante na Tabela 21, pelo que, para α = 0,05 pode-se afirmar, considerando 

que a significância obtida com a realização do referido teste é de 0,173 (sendo portanto 

superior a 0,05) que a frequência média com que os ROC’s corroboram os resultados dos 

procedimentos analíticos na auditoria a PME’s com outro tipo de procedimentos, que 

assume um valor de 3,78, não é significativamente inferior a 4. Com estes resultados, 

verifica-se, por conseguinte, a sub-hipótese 1.3, isto é, a frequência média com que os 

ROC’s corroboram o resultado dos procedimentos analíticos com outro tipo de 

procedimentos é elevada numa auditoria a PME’s. 

  

Relativamente à sub-hipótese 1.4, pode-se constatar, através da Tabela 22, que a  

frequência média com que os ROC's reduzem os testes de detalhe quando os resultados dos 

procedimentos analíticos são favoráveis não é significativamente diferente de 3,5, uma vez 

que a significância obtida com a realização do referido teste é de 0,911 (sendo portanto 

superior a 0,05). Este resultado permite-nos validar a sub-hipótese 1.4 pelo que podemos 

concluir que os ROC's ponderam equilibradamente a redução dos testes de detalhe, isto é, 
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Frequência com que os ROC’s 

reduzem os testes de detalhe 

quando os resultados dos 

procedimentos analíticos são 

favoráveis 

Valor do teste = 3,5 

N Média 
Diferença na 

média 
Sig. (2-tailed) 

37 3,49 - 0,014 0,911 

Tabela 22: Resultados obtidos com a realização do One Sample T Test 3.  

Fonte: Própria. 

 

 

efectuam uma redução intermédia entre o moderadamente e o frequentemente, quando 

realizam auditorias a PME’s, dadas as características inerentes a este tipo de empresas. 

 

 Deste modo, pode-se então, constatar que a maior parte dos ROC's quando 

realiza auditorias a PME’s e opta por aplicar os procedimentos analíticos adopta uma 

postura de precaução, sendo estes resultados coerentes com os obtidos por Mulligan e 

Inkster (1999) e Lin e Fraser (2003). Na verdade, as PME's apresentam um conjunto de 

limitações que dificultam a aplicação dos procedimentos analíticos, principalmente quando 

tais procedimentos são utilizados como testes substantivos daí que quando os ROC’s os 

utilizam, procuram obter uma segurança razoável em como não estão a ser induzidos em 

erro. 

 Após ter-se analisado estas duas variáveis torna-se importante relacioná-las 

através de uma análise descritiva. Verifica-se, assim, de acordo com a Tabela 23, que a 

maior parte dos revisores que corrobora frequentemente os procedimentos analíticos 

apenas reduz moderadamente os testes de detalhe quando os resultados destes 

procedimentos são favoráveis, verificando-se, também, a existência de uma quantidade 

considerável de ROC’s (41%) que opta por efectuar essa redução frequentemente. 

Contudo, como tais revisores (41%) corroboram frequentemente os resultados dos 

procedimentos analíticos mesmo que reduzam com uma maior frequência os testes de 

detalhe quando os resultados destes procedimentos são favoráveis, tal corroboração 

permite-lhes obter uma certa segurança em como os resultados obtidos estão, em princípio, 

correctos, assim como, a opção pela redução dos testes de detalhe é, em princípio, 

acertada. Perante uma situação em que a corroboração contrarie os resultados obtidos pelos 

procedimentos analíticos os ROC's poderão investir na realização de uma maior quantidade 

dos testes de detalhe.  



Os P ro ce d ime n to s  Ana l í t i cos  na  A ud i toria  a  P e q ue na s e  Mé d ia s  Em pre sa s  

 

106 

 

Por outro lado, se analisarmos as respostas dos revisores que optam por corroborar 

moderadamente os resultados dos procedimentos analíticos, podemos observar, de acordo 

com a Tabela 23, que 67% desses revisores, opta por efectuar a redução dos testes de 

detalhe quando os resultados de tais procedimentos são favoráveis na mesma proporção, 

pelo que se pode constatar através destas respostas uma igual precaução por parte dos 

revisores.
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Nível de frequência com que reduz os testes de detalhe 

 

Nível de 

frequência com 

que os resultados 

dos procedimentos 

analíticos são 

corroborados 

Raramente Moderadamente Frequentemente Sempre Total 

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Nunca  - - 1 100% - - - - 1 100% 

Raramente - - - - - - 1 100% 1 100% 

Moderadamente - - 6 67% 3 33% - - 9 100% 

Frequentemente 2 12% 8 47% 7 41% - - 17 100% 

Sempre - - 3 38% 3 38% 2 24% 8 100% 

Tabela 23: Relacionamento entre o nível de frequência com que os ROC's corroboram os resultados dos procedimentos analíticos e o nível de frequência 

com   que os ROC's reduzem os testes de detalhe.  

Fonte: Própria. 
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Valor do teste = 4 

Características N Média 
Diferença na 

média 
Sig. (2-tailed) 

Limitações no controlo interno 37 4,08 0,081 0,539 

Possível concentração/domínio 

por parte da gerência 
37 3,78 -0,216 0,186 

Informação disponibilizada 

tardiamente 
36 3,75 -0,250 0,119 

Existência de poucas fontes de 

informação independentes 

disponíveis 

38 3,74 -0,263 0,086 

Dificuldade na comparabilidade 

da informação disponível 
38 3,74 -0,263 0,058 

Reduzido grau de desagregação 

da informação 
36 3,69 -0,306 0,014 

Implementação tecnológica 

insuficiente 
36 3,65 -0,351 0,014 

Tabela 24: Resultados obtidos com a realização do One Sample T Teste 4.  

Fonte: Própria. 

 

6.4) Características das PME's 

Com o objectivo de testar a sub-hipótese 1.5, isto é, testar se a maior parte das 

características apresentadas exercem uma importância elevada na utilização dos 

procedimentos analíticos na auditoria a PME's, realizamos o One Sample T Test. Através 

dos resultados obtidos com a realização do referido teste, que se encontram reflectidos na 

Tabela 24, pode-se verificar que apenas as características correspondentes ao reduzido grau 

de desagregação de informação e à implementação tecnológica insuficiente não apresentam 

uma média semelhante a 4. Contudo, estas características apresentam uma certa 

importância dado as suas importâncias médias não serem reduzidas, apresentando um valor 

médio de 3,69 e 3,65 respectivamente. Deste modo, podemos concluir sobre a aceitação da 

sub-hipótese 1.5.  

Estas características, que correspondem às defendidas no primeiro capítulo como 

sendo caracterizadoras das PME’s exercem, de facto, uma importância considerável na 

utilização dos procedimentos analíticos na auditoria a este tipo de empresas, influenciando 

a aplicação de tais procedimentos, sendo que todas elas, mesmo as que apresentam uma 

importância média menor, são relevantes quando tais procedimentos são utilizados. 
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Para além do descrito anteriormente, consideramos relevante relacionar as 

características constantes na Tabela 24, que são próprias das PME's, com as questões 

mencionadas anteriormente, de modo a permitir a identificação de correlações 

significativas. Desta forma, com a utilização do Ró de Spearman, identificamos 

correlações positivas significativas entre o grau de importância atribuído à realização de 

uma revisão global da informação financeira e o grau de importância atribuído às seguintes 

características: possível concentração/domínio por parte da gerência, informação 

disponibilizada tardiamente, reduzido grau de desagregação da informação e dificuldade na 

comparação da informação disponível tal como se pode observar através da Tabela 25. 

Considerando que uma correlação positiva significa que as categorias mais 

elevadas de uma variável estão associadas às categorias mais baixas da outra variável, ao 

observar-se a referida tabela pode-se depreender que uma maior importância atribuída à 

realização de uma revisão global à informação financeira está associada a uma maior 

importância atribuída às características mencionadas anteriormente.  

Ao proceder-se a uma análise das correlações positivas identificadas, verifica-se 

que estas são fracas (coeficiente de correlação <0,5) entre o grau de importância atribuído 

à realização de uma revisão global á informação financeira e as características 

correspondentes: 

- à possível concentração/ domínio por parte da gerência,  

- à disponibilização de informação tardiamente, e 

- ao reduzido grau de desagregação de informação (sendo o coeficiente de 

correlação desta característica relativamente próximo de 0,5). 

A correlação é, no entanto, moderada relativamente ao grau de importância 

atribuído à realização de uma revisão global da informação financeira e à característica 

correspondente à existência de dificuldades na comparabilidade da informação disponível.  

Ora, estas características correspondem às limitações existentes na disponibilização 

da informação numa PME, tal como analisadas no primeiro capítulo da presente 

dissertação, à excepção da característica correspondente à possível concentração/domínio 

por parte da gerência, que influencia, contudo, o modo como o processamento da 

informação deste tipo de empresas é realizado. Na nossa opinião, as correlações 

identificadas justificam-se pelo facto de a realização de uma revisão global à informação 

financeira constituir uma necessidade do ROC, perante as limitações inerentes ao 
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processamento da informação das PME's que restringem, consequentemente, a aplicação 

dos procedimentos analíticos. 

Através do ró de Spearman verifica-se, de igual modo, a existência de correlações 

positivas significativas, entre o factor/objectivo correspondente à detecção de erros ou 

fraudes e as características relativas à existência de dificuldades na comparabilidade da 

informação disponível e à disponibilização de informação tardiamente. Estas correlações 

indiciam que a importância atribuída à detecção de erros ou fraudes está relacionada com 

as características mencionadas anteriormente, embora essa relação apresente um carácter 

fraco (coeficiente de correlação <0,05). Na nossa opinião, a necessidade de atribuir uma 

maior importância à detecção de erros e também de fraudes se deve, em parte, às 

limitações que envolvem o modo como a circulação da informação se encontra estruturada 

daí a verificação dos resultados apresentados na Tabela 25. 
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Tabela 25: Identificação de correlações significativas entre o grau de importância das características e dos objectivos apresentados. 

Fonte: Própria. 

(
*
Correlação significativa ao nível 0,05). 

 

 

Descrição 

Limitações no 

controlo 

interno 

Implementação 

tecnológica 

insuficiente 

Possível 

concentração/do

mínio por parte 

da gerência 

Existência de 

poucas fontes de 

informação 

independentes 

disponíveis 

Informação 

disponibilizada 

tardiamente 

Reduzido grau 

de desagregação 

da informação 

Dificuldade na 

comparabilidade da 

informação 

disponível 

Conhecimento do negócio 

do cliente 

Coeficiente 

de correlação 
-0,117 -0,191 -0,018 0,085 0,106 0,078 0,188 

Sig. (2-tailed) 0,490 0,259 0,916 0,610 0,540 0,652 0,259 

N 37 37 37 38 36 36 38 

Identificação de áreas de 

potencial risco 

Coeficiente 

de correlação 
0,058 0,008 0,241 0,225 0,097 0,062 0,126 

Sig. (2-tailed) 0,733 0,961 0,151 0,174 0,575 0,719 0,452 

N 37 37 37 38 36 36 38 

Avaliação da extensão dos 

testes a transacções e DF's 

Coeficiente 

de correlação 
0,020 0,033 0,090 0,034 0,050 0,137 -0,054 

Sig. (2-tailed) 0,904 0,845 0,594 0,839 0,773 0,426 0,747 

N 37 37 37 38 36 36 38 

Identificação de áreas que 

exijam uma forte investigação 

de auditoria 

Coeficiente 

de correlação 
0,092 -0,010 -0,101 -0,008 0,042 -0,047 0,111 

Sig. (2-tailed) 0,590 0,952 0,552 0,964 0,809 0,787 0,508 

N 37 37 37 38 36 36 38 

Corroboração de conclusões 

formadas ao longo da 

auditoria 

Coeficiente 

de correlação 
0,175 0,211 0,127 0,054 0,033 0,112 0,221 

Sig. (2-tailed) 0,308 0,217 0,461 0,751 0,850 0,521 0,189 

N 36 36 36 37 35 35 37 

Realização de uma revisão 

global da informação 

financeira 

Coeficiente 

de correlação 
0,288 0,308 0,388

*
 0,244 0,444

*
 0,476

*
 0,534

*
 

Sig. (2-tailed) 0,084 0,064 0,018 0,139 0,007 0,003 0,001 

N 37 37 37 38 36 36 38 

Detecção de fraudes ou 

erros 

Coeficiente 

de correlação 
0,253 0,123 0,092 0,233 0,404

*
 0,213 0,324

*
 

Sig. (2-tailed) 0,131 0,468 0,587 0,159 0,015 0,213 0,047 

N 37 37 37 38 36 36 38  
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    Categoria N 
Proporção 

observada 

Test 

Prop. 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

 

 

Menor utilização dos 

procedimentos analíticos 

Grupo 1 Nas PME's 31 0,82 0,50 0,000
a
 

Grupo 2 
Nas grandes 

empresas 
7 0,18 - - 

Total  38 1,00 - - 

Tabela 26: Resultados obtidos com a realização do teste binomial.  

Fonte: Própria. 

 

6.5) Grau de utilização dos procedimentos analíticos 

 

Para testar a sub-hipótese 1.6 isto é, testar se a proporção de ROC's que consideram 

que a utilização dos procedimentos analíticos é menor numa auditoria a PME's, é maior 

que 50%, procedemos à realização do teste binomial podendo-se observar, através da 

Tabela 26, que esta é de 82%, sendo portanto significativamente superior a 50%. Através 

da referida tabela verifica-se de igual modo que a proporção de ROC's que consideram que 

a utilização dos procedimentos analíticos é menor em uma auditoria a grandes empresas é 

de 18%, sendo portanto, significativamente inferior, à proporção de ROC's que consideram 

que a utilização de tais procedimentos é menor na auditoria a PME's. 

 

6.6) Influência das características das PME’s na utilização dos 

procedimentos analíticos 

Com a verificação das sub-hipóteses mencionadas anteriormente, estão reunidas 

todas as condições para que a hipótese de estudo principal possa ser aceite no universo da 

nossa amostra. Pode-se, afirmar, portanto, com a aceitação da hipótese de investigação 

principal que, na realização de auditorias a PME’s, a utilização dos procedimentos 

analíticos se encontra influenciada pelas características que envolvem este tipo de 

empresas. 

Considerando, igualmente, que, de acordo com a percepção dada pela maioria dos 

ROC's a utilização dos procedimentos analíticos é significativamente menor nas PME's, 

podendo-se observar para tal a Figura 10 e que, de um modo geral, os ROC's atribuíram 

importância às características apresentadas na análise da sub-hipótese 1.5 (que são próprias 
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 Figura 10: Grau de utilização dos procedimentos analíticos.  

 Fonte: Própria. 

 

 

das PME's) na utilização dos procedimentos analíticos, podemos concluir que essas 

características originam uma menor utilização de tais procedimentos. 

 

 

6.7) Conclusão 

Com a realização deste estudo e da respectiva análise dos dados obtidos, 

conseguimos focar importantes aspectos da utilização dos procedimentos analíticos na 

realização de auditorias a PME’s. Este estudo permitiu-nos também corroborar 

determinadas conclusões formuladas ao longo da presente dissertação, entre as quais se 

destaca a ideia fulcral do nosso trabalho, isto é, os procedimentos analíticos são 

influenciados pelos elementos caracterizadores das PME’s, assumindo essa influência um 

papel frequentemente negativo. 

É importante, de igual modo, referenciar as limitações inerentes ao presente estudo 

empírico. Considerando que recorremos ao método por questionário, na realização do 

presente estudo empírico, este apresenta as claras limitações inerentes ao referido método. 

Assim, a não consideração das não respostas, a eliminação de uma questão e o facto de as 
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respostas dadas pelos ROC's constituírem a sua percepção relativamente à utilização dos 

procedimentos analíticos são claras limitações inerentes ao método por questionário. 

É importante mencionar ainda que a amostra obtida é muito pequena pelo que esta 

não pode ser representativa da população, dificultando a generalização mas, permitindo, 

contudo, a obtenção de conclusões através da análise dessa mesma amostra. 

Por outro lado, tal como mencionamos no presente estudo, esperávamos que a 

frequência com que os procedimentos analíticos que permitem a previsão estatística de 

variáveis são utilizados, apresentassem uma menor utilização, pelo que a possibilidade de 

os ROC's não terem tido a percepção de que tal procedimento correspondia à regressão 

estatística, constitui também uma limitação do presente estudo. 
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Conclusão 

 

Os procedimentos analíticos apresentam um conjunto de benefícios que devem ser 

aproveitados pelas empresas de auditoria, contudo a sua eficácia encontra-se dependente de 

diversos factores.  

Assim, tal como verificamos no segundo capitulo, a formulação de uma expectativa 

suficientemente precisa é fundamental para que, perante uma diferença entre um valor 

registado e o respectivo valor esperado, o auditor possa concluir que tal diferença 

corresponde a uma distorção, para a qual terá de efectuar uma avaliação relativa à sua 

materialidade. No entanto, a precisão dessa expectativa depende, para além da natureza da 

conta, para a qual foi formulada a expectativa, da força do controlo interno da empresa 

auditada e da precisão da técnica de revisão analítica escolhida. Ora, ao ponderar qual o 

procedimento mais adequado à situação em causa o auditor terá de considerar 

determinados aspectos, tais como, o nível de desagregação dos dados utilizados, a 

simplicidade ou complexidade dos procedimentos, a importância da implementação 

tecnológica existente na empresa, assim como, os conhecimentos exigidos ao auditor na 

aplicação de cada um dos procedimentos que se encontram na lista de escolhas do auditor. 

Por outro lado, na aplicação dos procedimentos analíticos nas diversas fases do 

processo de auditoria, o auditor terá de considerar, de igual modo, um conjunto de aspectos 

(consoante a fase em questão) tais como, o modo como é realizado o processamento de 

informação, a estrutura do controlo interno da empresa, a facilidade ou dificuldade com 

que o auditor consegue obter o conhecimento do negócio da empresa em questão, para que 

tal aplicação seja eficaz, em concordância com o analisado no terceiro capítulo. 

A utilização dos procedimentos analíticos é, portanto, influenciada pelo meio 

envolvente da empresa auditada pelo que, o auditor terá de ter em consideração os 

elementos caracterizadores da empresa em causa quando pretende aplicar tais 

procedimentos.  

Ora, quando se está perante uma auditoria a uma PME estes factores adquirem uma 

maior importância uma vez que estas empresas apresentam um conjunto de características 

que, de um modo geral, constituem, simultaneamente, limitações inerentes à sua estrutura 
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organizacional, restringindo o aproveitamento das potencialidades dos procedimentos 

analíticos neste tipo de empresas.  

Através da análise de vários estudos empíricos e da realização do nosso estudo 

através da formulação de um questionário dirigido aos ROC's portugueses, extraímos 

conclusões interessantes relativas à influência exercida pelas características das PME’s na 

aplicação de tais procedimentos. 

Deste modo, verificou-se que os procedimentos analíticos mais simples são, de um 

modo geral, mais utilizados que os procedimentos sofisticados uma vez que a sua aplicação 

pode revelar-se simples e eficaz sem que haja necessidade de recorrer a procedimentos 

complexos como a regressão estatística. De facto, a aplicação de procedimentos analíticos 

que envolvem a previsão estatística de variáveis estatística, tal como, a regressão 

estatística, apresentam uma reduzida utilização por parte dos profissionais de auditoria 

principalmente na auditoria a PME’s uma vez que este tipo de empresas não apresentam, 

normalmente, a implementação tecnológica requerida para que tais procedimentos possam 

ser aplicados, além de que o custo dispendido pode não compensar quando comparado com 

o respectivo beneficio. Contudo, se em estudos como o de Mahathevan (1997) a utilização 

da regressão estatística se destacou pela sua reduzida utilização relativamente aos restantes 

procedimentos pelos auditores das empresas de auditoria de pequena dimensão (que 

auditam empresas com uma dimensão semelhante, ou seja, PME’s), no nosso estudo tal 

não se verificou. 

No nosso estudo empírico, também se verificou que os procedimentos analíticos 

adquirem uma maior relevância quando são utilizados com o objectivo de identificarem 

áreas de potencial risco e permitirem a obtenção do conhecimento do negócio do cliente, 

correspondendo estas finalidades aos principais objectivos da fase do planeamento. Estes 

resultados permitiram-nos concluir que apesar das limitações inerentes à fase do 

planeamento na utilização de tais procedimentos, nomeadamente, as deficiências existentes 

no processamento da informação das PME’s, os auditores atribuem uma importância 

elevada a estes objectivos e, consequentemente, a esta fase do processo de auditoria, uma 

vez que o risco existente nestas empresas é elevado. 

Relativamente à corroboração dos resultados dos procedimentos analíticos com 

outro tipo de procedimentos, constatamos através dos dados obtidos no estudo que 

elaboramos, que esta é efectuada frequentemente existindo, de igual modo, um equilíbrio 
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na redução dos testes de detalhe quando os resultados de tais procedimentos são 

favoráveis, estando tais resultados relacionados com os dados gerados internamente pelas 

PME's, que suscitam algumas dúvidas no auditor quanto à sua fiabilidade. 

Por último, verificamos no nosso estudo que os auditores atribuíram uma 

importância considerável à maioria das características das PME’s apresentadas, pelo que, 

tendo ainda em consideração que a maioria dos auditores, representados por uma 

proporção de 82% do total de respondentes, consideram que a utilização dos 

procedimentos analíticos é menor relativamente às grandes empresas, concluímos que tais 

características influenciam a menor utilização dos procedimentos analíticos.  

Pode-se então concluir, que as potencialidades evidenciadas na utilização dos 

procedimentos analíticos não são devidamente aproveitadas pelas PME's quando 

comparadas com as grandes empresas, podendo tal facto, constituir um obstáculo à 

obtenção de provas satisfatórias pelo auditor. 

Futuramente, somos da opinião que a realização de um estudo empírico que permita 

comparar a utilização dos procedimentos analíticos na realização de auditorias a PME’s 

com a utilização de tais procedimentos nas grandes empresas, poderá ser bastante 

proveitosa, permitindo atribuir continuidade ao estudo que desenvolvemos. Considerando 

esta perspectiva, a comparação da utilização dos procedimentos analíticos com outro tipo 

de procedimentos de auditoria quer nas grandes empresas quer nas PME’s, poderá permitir 

avaliar a adequação dos vários procedimentos de auditoria, incluindo os procedimentos 

analíticos, atendendo ao meio que envolve quer as PME’s quer as grandes empresas. Esta 

última proposta de investigação poderá constituir uma mais-valia para a auditoria na 

medida em que permita estudar situações em que os procedimentos analíticos devam ser 

mais utilizados e situações em que a sua utilização deverá ser reduzida, quando 

comparados com os restantes procedimentos. 
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Anexo A 

 

Questionário 

 

Nota introdutória: O presente questionário insere-se no âmbito de uma Dissertação 

do Mestrado de Contabilidade do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 

Aveiro e tem como objectivo a análise da utilização dos procedimentos analíticos na 

auditoria a Pequenas e Médias Empresas. Os dados obtidos destinam-se apenas à 

realização do estudo em questão sendo, desde já, garantida a sua confidencialidade. 

 
Elementos da amostra 
 

A. Exerce a sua actividade de revisor 

 
A título individual 

 

 Como sócio de uma SROC 

 

  Sob contrato de prestação de serviço com ROC ou SROC 
 
 

B. Há quantos anos exerce a sua actividade de auditor? 
 
 

             Menos de 5 anos 

 

             Entre 5 e 10 anos 

 

             Mais de 10 anos 

 

C. Com que frequência é que realiza auditorias a Pequenas e Médias Empresas 

(PME’s)? 

(Considerando que: 1- nunca; 3- por vezes; 5- sempre) 

 

          1      2      3      4      5     
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Questionário  

 

Nota: Tomando como referência que nas questões 1 , 3 e 4 : 1- nunca; 2- raramente; 3- 

moderadamente; 4- frequentemente; 5- sempre. E nas questões 2 e 5: 1- sem importância; 

2- pouca importância; 3-médio; 4- muito importante; 5- extremamente importante 

 

1. Com que frequência é que utiliza os seguintes Procedimentos Analíticos numa 

auditoria às Pequenas e Médias Empresas: 

   

1.1. Comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor 

1      2      3      4      5    

 

1.2. Análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do 

sector  

1      2      3      4      5     

1.3.  Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência 

1      2      3      4      5     

1.4. Extracção e tratamento de dados, com recurso a ferramentas informáticas, que 

permita a previsão estatística de variáveis 

1      2      3      4      5     

 

1.5. Identificação de irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a 

ferramentas informáticas, que poderão indicar um controlo interno fraco ou mesmo 

a existência de fraude 

1      2      3      4      5     
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1.6. Comparação dos dados do cliente com dados expectáveis tendo em consideração 

dados não financeiros 

1      2      3      4      5     

1.7.  Outros. Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Qual o grau de importância que cada um dos seguintes factores tem na utilização dos 

Procedimentos Analíticos nas auditorias às PME's: 

 

2.1.  Conhecimento do negócio do cliente 

 

1     2      3      4      5     

2.2. Identificação de áreas de potencial risco 

 

1     2      3      4      5     

2.3.   Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s 

 

1     2      3      4      5     

2.4. Identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria 

 

1     2      3      4      5     

2.5. Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria 

 

1     2      3      4      5     

2.6. Realização de uma revisão global da informação financeira 

 

1     2      3      4      5     
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2.7. Detecção de fraudes ou erros 

 

1     2      3      4      5     

2.8. Outros. Quais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Com que frequência corrobora o resultado dos Procedimentos Analíticos com outro 

tipo de procedimentos, numa auditoria às PME’s? 

1      2      3      4      5     

 

4. Com que frequência é que reduz o nível dos testes de detalhe quando os resultados dos 

Procedimentos Analíticos são favoráveis, numa auditoria às PME’s? 

1      2      3      4      5     

 

5. Diga para cada uma das seguintes características, qual o grau de importância que 

exercem na utilização dos procedimentos analíticos numa auditoria a PME's. 

 

5.1. Limitações no controlo interno 

1      2      3      4      5     

 

5.2. Implementação tecnológica insuficiente 

1      2      3      4      5     

 

5.3. Possível concentração/domínio por parte da gerência 

1      2      3      4      5     

 

5.4. Existência de poucas fontes de informação independentes disponíveis 
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1      2      3      4      5     

 

5.5. Informação disponibilizada tardiamente 

1      2      3      4      5     

 

5.6. Reduzido grau de desagregação da informação 

1      2      3      4      5     

 

5.7. Dificuldade na comparabilidade da informação disponível 

 

5.8. Outros. Quais? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Na sua opinião, em que tipo de empresas o grau de utilização dos procedimentos 

analíticos é menor: 

Nas grandes empresas      Nas PME’s      
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 Rankings 

  
N 

Ranking da 

média 

Somatório dos 

Rankings 

Análise de rácios incluindo 

a comparação de rácios da 

empresa com rácios do 

sector - Comparação de 

dados do cliente com 

estimativas efectuadas pelo 

auditor 

Rankings negativos 21
a
 14,14 297,00 

Rankings positivos 4
b
 7,00 28,00 

Equivalências 13
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B1: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 8. 

 

(a. Análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do sector <comparação de 

dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(b. Análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do sector> comparação de 

dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(c. Análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do sector = comparação de 

dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,000). 

 

 

Anexo B 

 

Lista das Tabelas Obtidas com a Utilização do 

Programa SPSS 

 

 

B.1) Técnicas de revisão analítica 

 

Teste de Wilcoxon 8: Teste utilizado para comparar a frequência com que a análise de rácios incluindo a 

comparação de rácios da empresa com rácios do sector é utilizada, com a frequência com que é utilizada a 

comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor, pelos ROC's na auditoria a PME’s. 
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Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório 

dos 

rankings 

Agregação dos rácios para a 

obtenção de previsões de insolvência 

- Comparação de dados do cliente 

com estimativas efectuadas pelo 

auditor 

Rankings negativos 27
a
 15,44 417,00 

Rankings positivos 2
b
 9,00 18,00 

Equivalências 9
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B2: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 9.  

 

(a. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência <Comparação de dados do cliente 

com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(b. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência> Comparação de dados do cliente 

com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(c. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência = Comparação de dados do cliente 

com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,000). 

       

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Extracção e tratamento de dados, 

com recurso a ferramentas 

informáticas, que permita a 

previsão estatística de variáveis - 

Comparação de dados do cliente 

com estimativas efectuadas pelo 

auditor 

Rankings negativos 23
a
 14,85 341,50 

Rankings positivos 4
b
 9,13 36,50 

Equivalências 11
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B3: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 10. 

 

(a. Extracção e tratamento de dados, com recurso a ferramentas informáticas, que permita a previsão 

estatística de variáveis <Comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(b. Extracção e tratamento de dados, com recurso a ferramentas informáticas, que permita a previsão 

estatística de variáveis> Comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(c. Extracção e tratamento de dados, com recurso a ferramentas informáticas, que permita a previsão 

estatística de variáveis = Comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor). 

   (Asymp. Sig. (2-tailed): 0,000). 

 

 

Teste de Wilcoxon 9: Teste utilizado para comparar a frequência com que a agregação dos rácios para a 

obtenção de previsões de insolvência é utilizada, com a frequência com que é utilizada a comparação de 

dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor, pelos ROC's na auditoria a PME’s. 

 

 

Teste de Wilcoxon 10: Teste utilizado para comparar a frequência com que a extracção e tratamento de 

dados, com recurso a ferramentas informáticas, que permita a previsão estatística de variáveis são utilizados 

com a frequência com que é utilizada a comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo 

auditor, pelos ROC's na auditoria a PME’s. 
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Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Identificação de irregularidades ou 

padrões nas transacções, com 

recurso a ferramentas informáticas, 

que poderão indicar um controlo 

interno fraco ou mesmo a existência 

de fraude - Comparação de dados do 

cliente com estimativas efectuadas 

pelo auditor 

Rankings negativos 22
a
 13,98 307,50 

Rankings positivos 4
b
 10,88 43,50 

Equivalências 12
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B4: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 11. 

 

(a. Identificação de irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, 

que poderão indicar um controlo interno fraco ou mesmo a existência de fraude <Comparação de dados do 

cliente com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(b. Identificação de irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, 

que poderão indicar um controlo interno fraco ou mesmo a existência de fraude> Comparação de dados do 

cliente com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(c. Identificação de irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, 

que poderão indicar um controlo interno fraco ou mesmo a existência de fraude = Comparação de dados do 

cliente com estimativas efectuadas pelo auditor). 

(Asymp. Sig. (2-tailed):0,001). 

 

.  

 

 

 

Teste de Wilcoxon 11: Teste utilizado para comparar a frequência com que a identificação de 

irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas é utilizada com a 

frequência com que é utilizada a comparação de dados do cliente com estimativas efectuadas pelo auditor, 

pelos ROC's na auditoria a PME’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

 Agregação dos rácios para 

a obtenção de previsões de 

insolvência - Análise de 

rácios incluindo a 

comparação de rácios da 

empresa com rácios do 

sector 

Rankings negativos 17
a
 13,24 225,00 

Rankings positivos 6
b
 8,50 51,00 

Equivalências 15
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B5: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 12. 

 

(a. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência <Análise de rácios incluindo a 

comparação de rácios da empresa com rácios do sector). 

(b. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência> Análise de rácios incluindo a 

comparação de rácios da empresa com rácios do sector). 

(c. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência =Análise de rácios incluindo a 

comparação de rácios da empresa com rácios do sector). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,006). 
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Teste de Wilcoxon 12: Teste utilizado para comparar a frequência com que a agregação dos rácios para a 

obtenção de previsões de insolvência é utilizada com a frequência com que é utilizada a análise de rácios 

incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do sector, pelos ROC's na auditoria a PME’s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 13: Teste utilizado para comparar a frequência com que a agregação dos rácios para a 

obtenção de previsões de insolvência é utilizada com a frequência com que é utilizada a extracção e 

tratamento de dados, com recurso a ferramentas informáticas, que permita a previsão estatística de variáveis, 

pelos ROC's na auditoria a PME’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Agregação dos rácios para a 

obtenção de previsões de 

insolvência - Extracção e 

tratamento de dados, com recurso 

a ferramentas informáticas, que 

permita a previsão estatística de 

variáveis 

Rankings negativos 12
a
 15,38 184,50 

Rankings positivos 12
b
 9,63 115,50 

Equivalências 14
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B6: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 13. 

 

(a. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência <Extracção e tratamento de dados, 

com recurso a ferramentas informáticas, que permita a previsão estatística de variáveis). 

(b. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência> Extracção e tratamento de dados, 

com recurso a ferramentas informáticas, que permita a previsão estatística de variáveis). 

(c. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência = Extracção e tratamento de dados, 

com recurso a ferramentas informáticas, que permita a previsão estatística de variáveis). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,313). 

 

 

 

 

 

 Rankings 

  
N 

Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Agregação dos rácios para a 

obtenção de previsões de 

insolvência - Identificação de 

irregularidades ou padrões nas 

transacções, com recurso a 

ferramentas informáticas, que 

poderão indicar um controlo 

interno fraco ou mesmo a 

existência de fraude 

Rankings negativos 17
a
 14,79 251,50 

Rankings positivos 9
b
 11,06 99,50 

Equivalências 12
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B7: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 14. 
 
(a. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência <Identificação de irregularidades ou 

padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, que poderão indicar um controlo interno 

fraco ou mesmo a existência de fraude). 

(b. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência> Identificação de irregularidades ou 

padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, que poderão indicar um controlo interno 

fraco ou mesmo a existência de fraude). 

(c. Agregação dos rácios para a obtenção de previsões de insolvência = Identificação de irregularidades ou 

padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, que poderão indicar um controlo interno 

fraco ou mesmo a existência de fraude). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,047). 
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Teste de Wilcoxon 14: Teste utilizado para comparar a frequência com que a agregação dos rácios para a 

obtenção de previsões de insolvência é utilizada com a frequência com que é utilizada a identificação de 

irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, que poderão indicar um 

controlo interno fraco ou mesmo a existência de fraude, pelos ROC's na auditoria a PME’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 15: Teste utilizado para comparar a frequência com que a identificação de irregularidades 

ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, que poderão indicar um controlo interno 

fraco ou mesmo a existência de fraude é utilizada com a frequência com que é utilizada a análise de rácios 

incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do sector, pelos ROC's na auditoria a PME’s. 

 

 

 Rankings 

  
N 

Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Análise de rácios incluindo a 

comparação de rácios da empresa 

com rácios do sector - Identificação 

de irregularidades ou padrões nas 

transacções, com recurso a 

ferramentas informáticas, que 

poderão indicar um controlo interno 

fraco ou mesmo a existência de 

fraude 

Rankings negativos 13
a
 16,12 209,50 

Rankings positivos 15
b
 13,10 196,50 

Equivalências 10
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B8: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 15. 

 

 (a. Análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do sector <Identificação de 

irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, que poderão indicar 

um controlo interno fraco ou mesmo a existência de fraude). 

(b. Análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do sector> Identificação de 

irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, que poderão indicar 

um controlo interno fraco ou mesmo a existência de fraude). 

(c. Análise de rácios incluindo a comparação de rácios da empresa com rácios do sector = Identificação de 

irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, que poderão indicar 

um controlo interno fraco ou mesmo a existência de fraude). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,878). 
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Teste de Wilcoxon 16: Teste utilizado para comparar a frequência com que a identificação de irregularidades 

ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, que poderão indicar um controlo interno 

fraco ou mesmo a existência de fraude é utilizada com a frequência com que é utilizada a comparação dos 

dados do cliente com dados expectáveis tendo em consideração dados não financeiros, pelos ROC's na 

auditoria a PME’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

 Identificação de irregularidades ou 

padrões nas transacções, com recurso 

a ferramentas informáticas, que 

poderão indicar um controlo interno 

fraco ou mesmo a existência de fraude 

Comparação dos dados do cliente com 

dados expectáveis tendo em 

consideração dados não financeiros 

Rankings negativos 12
a
 9,17 110,00 

Rankings positivos 7
b
 11,43 80,00 

Equivalências 19
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B9: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 16. 

 
 (a. Identificação de irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, 

que poderão indicar um controlo interno fraco ou mesmo a existência de fraude <Comparação dos dados 

do cliente com dados expectáveis tendo em consideração dados não financeiros). 

(b. Identificação de irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, 

que poderão indicar um controlo interno fraco ou mesmo a existência de fraude> Comparação dos dados 

do cliente com dados expectáveis tendo em consideração dados não financeiros). 

(c. Identificação de irregularidades ou padrões nas transacções, com recurso a ferramentas informáticas, 

que poderão indicar um controlo interno fraco ou mesmo a existência de fraude = Comparação dos dados 

do cliente com dados expectáveis tendo em consideração dados não financeiros). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,533). 

 



Ane xo B  

 

137 

 

B.2) Objectivos a atingir na prossecução dos procedimentos 

analíticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 17: Teste utilizado para a comparar o grau de importância atribuído à identificação de 

áreas de potencial risco com a importância atribuída à avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s, 

pelos ROC's na auditoria a PME's. 

 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Avaliação da extensão dos testes 

a transacções e DF’s - 

Identificação de áreas de 

potencial risco 

Rankings negativos 17
a
 9,53 162,00 

Rankings positivos 1
b
 9,00 9,00 

Equivalências 20
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B10: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 17. 
 

(a. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s <Identificação de áreas de potencial risco). 

(b. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s> Identificação de áreas de potencial risco). 

(c. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s =Identificação de áreas de potencial risco). 

      (Asymp. Sig. (2-tailed): 0,000). 

 
 

 

 Rankings 

  
N 

Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Corroboração de 

conclusões formadas ao 

longo da auditoria -

Identificação de áreas de 

potencial risco 

Rankings negativos 19
a
 12,11 230,00 

Rankings positivos 4
b
 11,50 46,00 

Equivalências 14
c
 - - 

Total 37 - - 

Tabela B11: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 18. 

 

(a. Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria <Identificação de áreas de potencial 

risco). 

(b. Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria> Identificação de áreas de potencial 

risco). 

(c. Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria = Identificação de áreas de potencial 

risco). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,002). 
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Teste de Wilcoxon 18: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à identificação de 

áreas de potencial risco com a importância atribuída à corroboração de conclusões formadas ao longo da 

auditoria, pelos ROC's na auditoria a PME's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 19: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à identificação de 

áreas de potencial risco com a importância atribuída à realização de uma revisão global da informação 

financeira, pelos ROC's na auditoria a PME's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 20: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à identificação de 

áreas de potencial risco com a importância atribuída à detecção de fraudes ou erros, pelos ROC’s na auditoria 

a PME's. 

 

 Rankings 

  
N 

Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Realização de uma revisão 

global da informação financeira 

- Identificação de áreas de 

potencial risco 

Rankings negativos 16
a
 9,63 154,00 

Rankings positivos 2
b
 8,50 17,00 

Equivalências 20
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B12: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 19. 

 
 (a. Realização de uma revisão global da informação financeira <Identificação de áreas de potencial risco 

b. Realização de uma revisão global da informação financeira> Identificação de áreas de potencial risco 

c. Realização de uma revisão global da informação financeira = Identificação de áreas de potencial risco). 

   (Asymp. Sig. (2-tailed): 0,001). 
 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Detecção de fraudes ou 

erros - Identificação de 

áreas de potencial risco 

Rankings negativos 25
a
 14,20 355,00 

Rankings positivos 2
b
 11,50 23,00 

Equivalências 11
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B13: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 20. 
 

(a. Detecção de fraudes ou erros <Identificação de áreas de potencial risco). 

(b. Detecção de fraudes ou erros> Identificação de áreas de potencial risco). 

(c. Detecção de fraudes ou erros = Identificação de áreas de potencial risco). 

(Asymp. Sig. (2-tailed):0,000). 
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Teste de Wilcoxon 21: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído ao conhecimento do 

negócio do cliente com a importância atribuída à avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s, pelos 

ROC’s na auditoria a PME's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 22: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído ao conhecimento do 

negócio do cliente com a importância atribuída à corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria, 

pelos ROC’s na auditoria a PME's. 

 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 
Somatório dos rankings 

Avaliação da 

extensão dos testes a 

transacções e DF’s -

Conhecimento do 

negócio do cliente 

Rankings negativos 16
a
 9,78 156,50 

Rankings positivos 3
b
 11,17 33,50 

Equivalências 19
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B14: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 21. 
 

(a. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s <Conhecimento do negócio do cliente). 

(b. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s> Conhecimento do negócio do cliente). 

(c. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s = Conhecimento do negócio do cliente). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,009). 
 

 

 

 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Corroboração de 

conclusões formadas ao 

longo da auditoria -

Conhecimento do negócio 

do cliente 

Rankings negativos 17
a
 11,65 198,00 

Rankings positivos 5
b
 11,00 55,00 

Equivalências 15
c
 - - 

Total 37 - - 

Tabela B15: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 22. 
  

(a. Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria <Conhecimento do negócio do cliente). 

(b. Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria> Conhecimento do negócio do cliente). 

(c. Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria =Conhecimento do negócio do cliente). 

   (Asymp. Sig. (2-tailed): 0,009). 
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Teste de Wilcoxon 23: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído ao conhecimento do 

negócio do cliente com a importância atribuída à realização de uma revisão global da informação financeira, 

pelos ROC’s na auditoria a PME's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 24: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído ao conhecimento do 

negócio do cliente com a importância atribuída à detecção de fraudes ou erros, pelos ROC’s na auditoria a 

PME's. 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

 Realização de uma revisão 

global da informação 

financeira - Conhecimento do 

negócio do cliente 

Rankings negativos 13
a
 8,85 115,00 

Rankings positivos 3
b
 7,00 21,00 

Equivalências 22
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B16: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 23. 

 
(a. Realização de uma revisão global da informação financeira <Conhecimento do negócio do cliente.) 

(b. Realização de uma revisão global da informação financeira> Conhecimento do negócio do cliente). 

(c. Realização de uma revisão global da informação financeira = Conhecimento do negócio do cliente). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,009). 

 

 
 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Detecção de fraudes ou erros -

Conhecimento do negócio do 

cliente 

Rankings negativos 22
a
 14,91 328,00 

Rankings positivos 5
b
 10,00 50,00 

Equivalências 11
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B17: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 24.  

 

(a. Detecção de fraudes ou erros <Conhecimento do negócio do cliente). 

(b. Detecção de fraudes ou erros> Conhecimento do negócio do cliente). 

(c. Detecção de fraudes ou erros = Conhecimento do negócio do cliente). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,000). 

. 
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Teste de Wilcoxon 25: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à detecção de fraudes 

ou erros com a importância atribuída à avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s, pelos ROC’s na 

auditoria a PME's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 26: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à detecção de fraudes 

ou erros com a importância atribuída à identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria, 

pelos ROC’s na auditoria a PME's 

 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Detecção de fraudes ou 

erros - Avaliação da 

extensão dos testes a 

transacções e DF’s  

Rankings negativos 13
a
 9,00 117,00 

Rankings positivos 4
b
 9,00 36,00 

Equivalências 21
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B18: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 25. 

 
 (a. Detecção de fraudes ou erros <Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s) 

(b. Detecção de fraudes ou erros> Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s). 

(c. Detecção de fraudes ou erros =Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s). 

   (Asymp. Sig. (2-tailed): 0,043). 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 
Somatório dos rankings 

 Detecção de fraudes ou 

erros - Identificação de 

áreas que exijam uma forte 

investigação de auditoria 

Rankings negativos 18
a
 11,83 213,00 

Rankings positivos 4
b
 10,00 40,00 

Equivalências 16
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B19: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 26. 
 

(a. Detecção de fraudes ou erros <Identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria). 

(b. Detecção de fraudes ou erros> Identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria). 

(c. Detecção de fraudes ou erros = Identificação de áreas que exijam uma forte investigação de auditoria). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,002). 
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Teste de Wilcoxon 27: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à detecção de fraudes 

ou erros com a importância atribuída à corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria, pelos 

ROC’s na auditoria a PME's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 28: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à detecção de fraudes 

ou erros com a importância atribuída à realização de uma revisão global da informação financeira, pelos 

ROC’s na auditoria a PME's. 

 

 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

 Detecção de fraudes ou 

erros - Corroboração de 

conclusões formadas ao 

longo da auditoria 

Rankings negativos 12
a
 10,25 123,00 

Rankings positivos 6
b
 8,00 48,00 

Equivalências 19
c
 - - 

Total 37 - - 

Tabela B20: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 27. 
 

(a. Detecção de fraudes ou erros <Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria). 

(b. Detecção de fraudes ou erros> Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria). 

(c. Detecção de fraudes ou erros = Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,07). 
 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Detecção de fraudes ou 

erros - Realização de uma 

revisão global da 

informação financeira 

Rankings negativos 13
a
 9,46 123,00 

Rankings positivos 4
b
 7,50 30,00 

Equivalências 21
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B21: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 28. 
 

a. Detecção de fraudes ou erros <Realização de uma revisão global da informação financeira 

b. Detecção de fraudes ou erros> Realização de uma revisão global da informação financeira 

c. Detecção de fraudes ou erros = Realização de uma revisão global da informação financeira 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,018). 
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Teste de Wilcoxon 29: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à identificação de 

áreas que exijam uma forte investigação de auditoria com a importância atribuída à avaliação da extensão dos 

testes a transacções e DF’s, pelos ROC’s na auditoria a PME's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 30: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à corroboração de 

conclusões formadas ao longo da auditoria com a importância atribuída à avaliação da extensão dos testes a 

transacções e DF’s, pelos ROC’s na auditoria a PME's. 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Avaliação da extensão dos 

testes a transacções e DF’s 

- Identificação de áreas que 

exijam uma forte 

investigação de auditoria 

Rankings negativos 7
a
 5,71 40,00 

Rankings positivos 3
b
 5,00 15,00 

Equivalências 28
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B22: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 29. 
 

(a. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s <Identificação de áreas que exijam uma forte 

investigação de auditoria). 

(b. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s> Identificação de áreas que exijam uma forte 

investigação de auditoria). 

(c. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s = Identificação de áreas que exijam uma forte 

investigação de auditoria). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,166). 

 
 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 
Somatório dos rankings 

Avaliação da extensão dos 

testes a transacções e DF’s 

- Corroboração de 

conclusões formadas ao 

longo da auditoria 

Rankings negativos 8
a
 10,69 85,50 

Rankings positivos 9
b
 7,50 67,50 

Equivalências 20
c
 - - 

Total 37 - - 

Tabela B23: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 30. 
 
(a. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s <Corroboração de conclusões formadas ao longo 

da auditoria). 

(b. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s> Corroboração de conclusões formadas ao longo 

da auditoria). 

(c. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s= Corroboração de conclusões formadas ao longo 

da auditoria). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,648). 
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Teste de Wilcoxon 31: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à realização de uma 

revisão global da informação financeira com a importância atribuída à avaliação da extensão dos testes a 

transacções e  DF’s, pelos ROC’s na auditoria a PME's 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 32: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à identificação de 

áreas que exijam uma forte investigação de auditoria com a importância atribuída à corroboração de 

conclusões formadas ao longo da auditoria, pelos ROC’s na auditoria a PME's. 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Avaliação da extensão dos 

testes a transacções e DF’s 

- Realização de uma 

revisão global da 

informação financeira 

Rankings negativos 8
a
 6,25 50,00 

Rankings positivos 5
b
 8,20 41,00 

Equivalências 25
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B24: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 31. 

 

(a. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s <Realização de uma revisão global da 

informação financeira). 

(b. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s> Realização de uma revisão global da 

informação financeira). 

(c. Avaliação da extensão dos testes a transacções e DF’s = Realização de uma revisão global da 

informação financeira). 

   (Asymp. Sig. (2-tailed): 0,740). 
 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Corroboração de conclusões 

formadas ao longo da 

auditoria - Identificação de 

áreas que exijam uma forte 

investigação de auditoria 

Rankings negativos 9
a
 6,50 58,50 

Rankings positivos 4
b
 8,13 32,50 

Equivalências 24
c
 - - 

Total 37 - - 

Tabela B25: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 32. 
 

(a. Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria <Identificação de áreas que exijam uma 

forte investigação de auditoria). 

(b. Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria> Identificação de áreas que exijam uma 

forte investigação de auditoria). 

(c. Corroboração de conclusões formadas ao longo da auditoria = Identificação de áreas que exijam uma 

forte investigação de auditoria). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,317). 
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Teste de Wilcoxon 33: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à identificação de 

áreas que exijam uma forte investigação de auditoria com a importância atribuída à realização de uma revisão 

global da informação financeira, pelos ROC’s na auditoria a PME's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Wilcoxon 34: Teste utilizado para comparar o grau de importância atribuído à corroboração de 

conclusões formadas ao longo da auditoria com a importância atribuída à realização de uma revisão global da 

informação financeira, pelos ROC’s na auditoria a PME's. 

 

 

Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

Realização de uma revisão 

global da informação 

financeira - Identificação de 

áreas que exijam uma forte 

investigação de auditoria 

Rankings negativos 8
a
 8,25 66,00 

Rankings positivos 6
b
 6,50 39,00 

Equivalências 24
c
 - - 

Total 38 - - 

Tabela B26: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 33. 
 

(a. Realização de uma revisão global da informação financeira <Identificação de áreas que exijam uma 

forte investigação de auditoria). 

(b. Realização de uma revisão global da informação financeira> Identificação de áreas que exijam uma 

forte investigação de auditoria). 

(c. Realização de uma revisão global da informação financeira = Identificação de áreas que exijam uma 

forte investigação de auditoria). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,360). 

 
 

 

 

 
Rankings 

N 
Ranking da 

média 

Somatório dos 

rankings 

 Realização de uma revisão 

global da informação 

financeira - Corroboração de 

conclusões formadas ao longo 

da auditoria 

Rankings negativos 4
a
 6,88 27,50 

Rankings positivos 7
b
 5,50 38,50 

Equivalências 26
c
 - - 

Total 37 - - 

Tabela B27: Resultados obtidos com a realização do teste de Wilcoxon 34. 
 

(a. Realização de uma revisão global da informação financeira <Corroboração de conclusões formadas ao 

longo da auditoria). 

(b. Realização de uma revisão global da informação financeira> Corroboração de conclusões formadas ao 

longo da auditoria). 

(c. Realização de uma revisão global da informação financeira = Corroboração de conclusões formadas ao 

longo da auditoria). 

(Asymp. Sig. (2-tailed): 0,593). 
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