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1. I������!"� 

Todos temos uma noção intuitiva do que signi-
fica o termo “qualidade”. Apesar desta compo-
nente subjetiva, o conceito de “qualidade” care-
ce de ser objetivado e tanto quanto possível 
quantificado de modo a poder ser medido, mo-
nitorizado e objeto de comparações. 
 

Nas organizações, o conceito conheceu uma 
evolução histórica sucessiva, desde a mera 
inspeção, ao controlo da qualidade, à garantia 
de qualidade e à gestão pela qualidade total 
(TQM). 
 

Focando-nos no âmbito da auditoria, o que deve 
entender-se por “qualidade de auditoria”

1 ?  
Como se pode medir e avaliar? 

 

Comecemos por relembrar que o objetivo da 
auditoria financeira é o auditor exprimir uma 
opinião sobre se as demonstrações financeiras, 
baseado na obtenção de evidência de auditoria 
suficiente e apropriada, estão (ou não) isentas 
de distorções materialmente relevantes e  
reportar em conformidade com as suas 
“descobertas”

2.  

Uma primeira aproximação à ideia de 
“qualidade em auditoria” pode basear-se na 
Norma ISQC13, que no nº 11 refere que o obje-
tivo de um sistema de controlo de qualidade de 
uma firma de auditoria deve proporcionar ga-
rantia razoável de que (i) a firma e o seu pesso-
al cumprem as normas profissionais e os requi-
sitos legais e regulamentares aplicáveis e (ii) os 
relatórios emitidos pela firma ou pelos sócios 
responsáveis pelo trabalho são apropriados nas 
circunstâncias. 
 

Uma definição emitida pelo GAO4 afirma que 
uma auditoria com qualidade é aquela que é  
executada “de acordo com as normas geralmen-
te aceites de auditoria para proporcionarem se-
gurança razoável que as demonstrações finan-
ceiras auditadas e as divulgações relacionadas 
são apresentadas de acordo com os princípios 
contabilísticos geralmente aceites  e não estão 
materialmente distorcidas devido a erros ou 
fraudes”. 

 

Neste tema da qualidade de auditoria, importa 
também referir a Audit Quality Framework 

* - Diretor do Departamento de Supervisão de Auditoria da CMVM. As opiniões expressas neste texto são as do autor e não vinculam a 
CMVM. 
 

1- Deve entender-se, neste artigo, auditoria no sentido de auditoria financeira. 
 

2- Tradução do termo inglês “findings”. 

 

3- Norma internacional de controlo de qualidade Nº 1 

 

4- GAO: Government Accountability Office, dos EUA, Novembro de 2003 
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emitida pelo FRC5  em 2008. Este modelo afir-
ma que há 5 determinantes essenciais da quali-
dade de auditoria: 

· A cultura da firma de auditoria e a importân-
cia da liderança, em particular; 

· As competências dos sócios e do staff de 
auditoria; 

· A efetividade do processo de auditoria 
(metodologia e ferramentas corretas, evidên-
cia suficiente) 

· A confiabilidade do relatório de auditoria 

· Os fatores fora do controlo dos auditores 
mas que afetam a qualidade da auditoria 
(modelo de governo das sociedades adotado 
pelo auditado, ambiente regulatório, etc.) 

 

Este modelo salienta que um processo de audi-
toria efetivo não é suficiente para assegurar a 
qualidade de auditoria. Há um conjunto de ou-
tros fatores que são determinantes - o ambiente 
legal e regulatório, o modelo contabilístico, etc 
– que estão fora do controlo da firma de audito-
ria, mas que condicionam a sua qualidade. 
 

Das definições anteriores podemos concluir que 
as normas de auditoria6 e a sua rigorosa obser-
vância constituem uma base fundamental da 
qualidade de auditoria; e pode também dizer-se 
que um relatório de auditoria adequado e confi-
ável é outra componente essencial da qualidade 
de auditoria, sendo o único documento resultan-
te do trabalho de auditoria que diversos utentes 
analisam. 
 

Por outro lado, a perspetiva sobre a qualidade 
de auditoria pode não ser a mesma para todos 
os stakeholders de uma dada entidade auditada.  

2. O# $��$%&���'# �' (�&)$�&�'  
�' &��$���$& 

 

Com a intenção precisamente de medir a quali-
dade de auditoria, diversas entidades têm desen-
volvido o conceito de indicadores de qualidade 
de auditoria7 (IQA), conceito relativamente re-
cente mesmo a nível internacional. 
 

Estas entidades são de tipos diversos: designa-
damente entidades de supervisão de auditoria 
(em Portugal, função desempenhada pela 
CMVM), reguladores, organismos profissionais 
e auditoras. 
 

No nosso país, este assunto não tem suscitado 
divulgação e aplicação, e estamos convencidos 
que, para que tal seja uma realidade, será neces-
sário um tempo maturação e desenvolvimento, 
em termos consistentes e adequados, tendo co-
mo objeto em particular os auditores de EIP 
(fazendo certamente sentido que os IQA ve-
nham a integrar os seus relatórios de transpa-
rência).  
 

3. O# �*+'�$,�# ' &# ,&��&-'�#  
��# IQA 

 

A elaboração e divulgação dos IQA reveste ma-
nifesto interesse pela transparência que traz ao 
mercado de auditoria, pela comparabilidade 
entre as firmas de auditoria, tradicionalmente 
inexistente em base objetivas.   
 

Outra vantagem reside na informação que pro-
porciona aos comités de auditoria e responsá-
veis pela governação, dando-lhes bases mais 

5- FRC: Financial Reporting Council, o regulador do Reino Unido responsável pelo mercado de capitais através do bom governo das  
sociedades e do reporte financeiro.  
 

6-Estamos a referir-nos às ISA emitidas pelo IAASB 

 

7- Em inglês: audit quality indicators (AQI) 
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objetivas para tomarem as decisões de seleção e 
escolha dos auditores.  
 

Outro tipo de entidades com manifesto interesse 
em dispor de IQA credíveis são as entidades de 
supervisão de auditoria. A informação proporci-
onada pelos IQA, sendo credível, pode também 
constituir uma das bases, entre outras, para a 
definição das ações de controlo de qualidade 
por parte das entidades de supervisão. 

Por fim, os IQA podem contribuir para promo-
ver a competição entre auditoras e a melhoria 
da qualidade da auditoria em geral. 
 

4. F&���'# �& (�&)$�&�' �' &��$���$&8
 

 

A abordagem que seguimos relativa aos IQA 
considera os seguintes 5 fatores fundamentais 
que determinam a qualidade de auditoria, que 
se podem representar no esquema seguinte: 

8- Seguimos em particular a Framework for Audit Quality do IAASB, Fevereiro de 2014.  

· Inputs 

Entendidos estes como os recursos humanos (as 
capacidades, os conhecimentos e a experiência 
dos auditores; os seus valores éticos e a cultura 
da firma) e materiais (informáticos, etc) dispo-
níveis, o tempo dedicado a efetuar as auditorias 

 

· Processo 

Compreende os processos de auditoria e os pro-
cedimentos de controlo de qualidade, e os efei-
tos que os mesmos comportam na qualidade de 
auditoria 

· Outputs 

Consistem essencialmente nos relatórios de  
auditoria   
 

· Interações dentro da cadeia de reporte  

financeiro 

Compreendem as comunicações – formais e 
informais – entre os diversos stakeholders 
(gestão, reguladores, encarregados de gover-
nance,etc) e o contexto que pode condicionar 
estas interações. 
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11- Este indicador pode ser calculado em termos globais da firma ou para cada escalão dentro da auditora 
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· Contexto 

Há todo um conjunto de fatores ambientais 
(legais e regulatórios) que condicionam a quali-
dade da auditoria; assim, por exº, pode admitir-
se que a qualidade da auditoria desenvolvida 
em Portugal seja diferente da desenvolvida em 
outro país, com um ambiente legal e regulatório 
diferente.  
 

5. A/�'#'��&!"� �' �0 %��+����  
�' IQA 

 

Os IQA elaborados por diversas entidades dife-
rem entre si sob diversos pontos de vista, tais 
como: 

· Quantidade: desde conjuntos de menos de 10 
até conjuntos de cerca de 40; 

· Divulgação: algumas entidades aconselham 
a divulgação pública, enquanto outras advo-
gam a sua disponibilização apenas aos comi-
tés de auditoria9

 

· Natureza: muitos são quantitativos, alguns 
qualitativos e outros mistos 

· É frequente encontrar uma ligação entre os 
IQA e as diversas áreas do ISQC1  

 

Com base nos IQA mais comummente adotados 
por diversas entidades consultadas10, podemos 
apresentar, a título exemplificativo, alguns dos 
IQA adotados. 
 

Diversos dos indicadores seguidamente apre-
sentados podem ser calculados em termos glo-
bais para a firma de auditoria e/ou por compro-
misso de auditoria. 

Nº médio de horas de formação por pessoal de auditoria 

Rácio do staff de auditoria por sócio e partner de auditoria      

Anos de experiência11  
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Carga de trabalho dos sócios    

Carga de trabalho dos managers e staff  

Rotação do staff de auditoria 

% de serviços distintos de auditoria no total dos rendimentos 

Gasto médio em formação por empregado 

Indicadores relativas a controlos de qualidade externos e seus resultados 
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6. Á�'&# �' “������� ��!” �� #$!%��!�� 

�� !$��&'(�! 

 

Um inquérito realizado pelo IFIAR12 entre os 
seus membros em 2015 e divulgado em Março 

de 2016, tendo por objeto as “descobertas” de-

tetadas em ações de controlo de qualidade às 6 

grandes firmas internacionais de auditoria13  

permitiu extrair diversas conclusões, das quais 

salientamos: 

· 43% das ações de controlo de qualidade 

àquelas 6 firmas tiveram pelo menos 1 

“descoberta” de deficiência de qualidade de 

auditoria; 

· Principais áreas das “descobertas”
14: 

à Testes dos controlos internos: 23%; 

à Mensuração pelo justo valor: 18%; 

à Reconhecimento do rendimento: 18%; 

à Avaliação do risco: 14% 

 

Reconhecendo o caráter insatisfatório destes 

dados, o IFIAR e as 6 auditoras definiram em 

conjunto, pela primeira vez, um objetivo a 4 

anos: reduzir em 25% as suas auditorias com 

pelo menos 1 “descoberta” de deficiência. 

7. C' )���(!*+�) �� !�) 

 

Os IQA são uma ferramenta relativamente re-

cente que pretende proceder à mensuração da 

qualidade de auditoria numa base de objetivida-

de e, tanto quanto possível, de forma quantifica-

da. 

 

Para que uma grelha de IQA funcione adequa-

damente, é indispensável que a sua conceção 

seja objeto de um processo participado, no de-

curso do qual seja bem definido o conteúdo e o 

modo de cálculo de cada indicador, para que os 

mesmos sejam alimentados e calculados de for-

ma adequada e consistente e para que, de segui-

da, seja possível sua comparação e a monitori-

zação da sua evolução. 

 

Numa fase inicial, será aconselhável não adotar 

um grande número de indicadores, talvez cerca 

de 8 a 10, seguindo-se, com a maturação e con-

solidação do processo, o seu aperfeiçoamento e 

desenvolvimento gradual e seguro. 

 

Em diversos países os conjuntos de IQA têm 

sido concebidos através de um trabalho empe-

nhado e participado pelos diversos stakehol-

ders, designadamente supervisores, organismos 

profissionais, reguladores, auditores e investi-

dores. 

Indicadores relativos a revisão interna do controlo de qualidade 

12- IFIAR: International Forum of Independent Audit Regulators, organismo internacional que congrega as entidades de supervisão de 
auditoria a nível mundial, ao qual a CMVM pertence.  
 

13- Estas 6 firmas são: BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG e PwC. 
 

14- As % seguintes estão calculadas em relação ao total das auditorias supervisionadas.  
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