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RESUMO

Atualmente a contabilidade é uma ferramenta fundamental para os usuários que buscam informações que representem a situação financeira e 
patrimonial das empresas. Neste contexto a auditoria externa atua para atestar a autenticidade das informações contábeis divulgadas pelas 
empresas, tornando os relatórios mais úteis para os usuários. O objetivo desta pesquisa é verificar qual o nível de divulgação das receitas, 
despesas, adiantamentos e contingências sob a ótica do CPC 17- Contratos de Construção, e sua relação com as características das empresas 
listadas no setor de construção civil, assim como identificar se há diferenças na divulgação das informações contábeis, quando estas foram 
auditadas por firmas de auditoria Big Four e não Big Four para os exercícios de 2013 e 2014. É neste cenário que o presente trabalho tem como 
tema a análise qualitativa das notas explicativas, que são divulgadas anualmente pelas empresas do ramo de construção civil, onde surge a 
seguinte questão de pesquisa: O tamanho de uma firma de auditoria interfere na qualidade das informações auditadas e publicadas nas notas 
explicativas referentes ao CPC 17? Para a obtenção dos dados, foi elaborado um check-list contendo 10 questões com base nos requisitos de 
divulgação elencados no CPC 17, dos quais os resultados foram analisados com o teste estatístico de Mann-Whitney. Posteriormente, ao emprego 
do teste, os resultados apontam que não existe uma diferença significativa entre as informações que foram divulgadas, após terem sido auditadas 
tanto firmas Big Four, quanto não Big Four, exceto para questão "Os métodos usados para determinar a fase de execução dos contratos em curso 
são divulgados?", onde houve diferença entre os portes das firmas de auditoria, sendo que as Big Four declararam tal informação, enquanto as 
não Big Four, não. Os resultados apresentados neste trabalho vão de encontro à pesquisas anteriores, como Firmino, Damascena e Paulo (2010), 
Moreira et al. (2015), Nunes (2010), Cunha, Teixeira e Santana (2013), Lima et al. (2015) e Silva (2014) – onde, em síntese, verificou-se que não 
existe conformidade com as informações analisadas em relação aos pronunciamentos técnicos.  Assim o trabalho contribui por meio da 
verificação dos dados qualitativos correlacionados com a divulgação, e evidenciação em notas explicativas, no aspecto de aderência e 
continuidade ao fato de as empresas estarem em consonância com as Normas Contábeis Brasileiras. Para futuras pesquisas o estudo pode ser 
ampliado em termos de análise temporal, uma vez que uma das limitações deste trabalho foi somente ter trabalhado com 2 anos, além de que 
fica como sugestão para novas pesquisas, utilizar a mesma metodologia em outros setores ou demais pronunciamentos técnicos, para que assim, 
seja possível avaliar o nível de aderência, e se as empresas de auditoria estão influenciando a busca pela qualidade das informações que chegam 
aos seus usuários.
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