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Resumo
O objetivo da pesquisa foi verificar se a existência de auditoria interna e auditoria
externa Big Four impactam a acurácia da previsão dos analistas para empresas dos segmentos
Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado da B3. Pressupõe-se que ambas auditorias são instrumentos
que melhoram a governança corporativa das empresas do mercado brasileiro. Por meio de
uma pesquisa empírico-analítica, fez-se uma primeira análise de dados em painel, no período
de 2010 a 2017, a fim de se captar o efeito da auditoria Big Four sobre a acurácia. A segunda
análise foi feita, considerando-se, apenas, o ano de 2017, para o efeito de auditoria interna e
Big Four sobre acurácia da previsão dos analistas do mercado brasileiro. Como resultados
principais para o todo o painel e empresas do Nível 1, o impacto de auditoria Big Four foi
positivo e significativo sobre a acurácia dos analistas, todavia, ele foi negativo para as
empresas do Nível 2. Em relação à análise para o ano de 2017, o impacto da auditoria Big
Four foi significante e negativo para toda a amostra e também para o Novo Mercado. Já, a
auditoria interna não apresentou impacto significativo sobre a acurácia em 2017 para nenhum
dos seguimentos. As análises reforçam a importância da adoção de práticas de governança
corporativa e sobre o papel da auditoria independente, acerca da disponibilidade de
informações contábeis transparentes e confiáveis para os analistas de investimento e aqueles
que as usam para tomada de decisão. Também entende-se que esta pesquisa contribui tanto
para a literatura internacional, como a nacional, ao estudar o mercado brasileiro e a
importância do papel da auditoria interna e externa.
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Introdução
Dentro dos diversos usuários das informações contábeis divulgadas pelas empresas, os
analistas de investimentos estão entre aqueles que mais necessitam de dados precisos,
confiáveis e transparentes, pois estas fazem parte do seu instrumento de trabalho e afetam
diretamente seu desempenho, especialmente a acurácia de suas previsões, ou seja, o quão
próxima é a previsão do resultado efetivo da organização, quanto maior a acurácia melhor o
analista consegue executar seus serviços prestados ao mercado.
Ao considerar esse cenário, o papel do auditor contábil interno e externo é o de
garantir a confiabilidade desses dados através da sua imparcialidade (KLEIN, 2002) e
minimizar os efeitos da assimetria informacional (FIRMINO et al., 2010), na medida que é
responsabilidade dos auditores internos emissão e supervisão dos relatórios contábeis e dos
externos a validação desses relatórios e realizar um pronunciamento acerca do quanto elas de
fato representam a realidade, assim ambas as funções afetam significativamente o trabalho do
analista, como demonstrado por Behn Choi e Kang (2007) que ao considerar o tamanho das
empresas de auditoria externa na definição de qualidade dos trabalhos de auditoria, encontrou
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evidências de que as maiores empresas, conhecidas por Big Four causam impacto positivo na
acurácia das previsões dos analistas de investimento.
Para que seja possível alcançar esses padrões de qualidade e transmitir a credibilidade
necessária ao mercado há a governança corporativa que consiste em como o Conselho de
Administração e a Diretoria realizam a gestão e o monitoramento de uma organização (IBGC,
2009), através da transparência, equidade e prestação de contas (CVM, 2002).
De acordo com as pesquisas realizadas por Dalmácio (2009), existem evidências de
que a adoção de boas práticas de governança corporativa tem impacto positivo na acurácia da
previsão dos analistas, assim considerando a obrigatoriedade das empresas de capital aberto
em terem suas Demonstrações Contábeis auditadas e nas fortes recomendações da Comissão
de Valores Mobiliários na adoção de um comitê de auditoria interno como práticas de
governança corporativa, esse trabalho consiste em uma pesquisa empírica-analítica, como
extensão dos trabalhos de Dalmácio (2009) para verificar o quanto a presença de auditoria
interna e auditoria externa realizadas por empresas conhecidas Big Four afetam a acurácia da
previsão do analista de investimentos no mercado brasileiro, considerando as empresas do
Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado listadas na B3. Entende-se que esta pesquisa contribui tanto
para a literatura internacional, como a nacional, ao estudar o mercado brasileiro e a
importância do papel da auditoria interna e externa.
Referencial Teórico
O papel do analista de mercado e acurácia da previsão
Os analistas atuam como intermediários na tomada de decisão dos investidores,
auxiliando na escolha e gerenciamento das aplicações (DALMÁCIO, 2009). Além desse
papel, estes também, são usuários das informações divulgadas pelas empresas, pois utilizam
os dados disponibilizados para avaliar o desempenho e fazer previsões acerca dos resultados
futuros esperados, e propagadores das informações divulgadas pelas empresas, uma vez que
fazem recomendações para os investidores acerca de operações de compra, venda e
manutenção de ações (SCHIPPER, 1991; ABARBANELL; BUSHEE, 1997; HEALY;
PALEPU, 2001; MARTINEZ, 2004; BHAT et al., 2006). Em razão disso, é necessário, para
os analistas, como usuários das informações contábeis, que haja qualidade e fidedignidade nas
informações divulgadas, a fim de que possam obter uma boa na acurácia na previsão dos
investimentos.
Acurácia pode ser definida como a medida do quão próximo o valor previsto está do
valor “verdadeiro”, ou o quão correto é o resultado obtido. O valor verdadeiro, em um
experimento qualquer, não é conhecido, portanto utilizam-se medidas de aproximação. Outro
fator importante é a precisão do experimento, o quão exata é a maneira que o resultado foi
obtido. Por último, há o erro de previsão, oriundo da diferença entre o valor projetado e o
valor verdadeiro (o lucro efetivo, como um exemplo). Dessa forma, como o ambiente de
investimentos possui incertezas, e o investidor, ao tomar decisões, não conhece os resultados
da empresa antes de se decidir, procura analistas, já que estes tem o importante papel de
projetar o desempenho futuro das empresas do mercado.
Outra definição de acurácia é a combinação entre precisão e viés, ou seja, uma
previsão acurada ocorre quando o viés é baixo, e portanto a precisão é maior (MARTINEZ;
SALIM, 2004; MARTINEZ, 2004a). O viés é um fenômeno que ocorre em previsões,
quando, de maneira sistemática, o valor estimado difere do valor real (GU; WU, 2003;
MARTINEZ, 2004a). Kothari (2001) e Byard et al (2006) apontam que a acurácia da previsão
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é uma maneira de determinar os melhores analistas de mercado e que estes tem grandes
incentivos para realizar previsões de lucro de maneira precisa.

Governança corporativa e auditoria
Para tentar prover informações mais transparentes e de melhor qualidade, as práticas
de governança corporativa são essenciais, pois aumentam a credibilidade das informações. Os
mecanismos de governança funcionam como um sistema de controle e monitoramento, com o
objetivo de alinhar os interesses dos proprietários com os dos executivos (SIFFERT FILHO,
2009), a fim de conservar e aprimorar o valor da organização, para melhorar o acesso a
recursos, preservando a continuidade da empresa (IBGC, 2009).
Jensen e Meckling (1976), dentro a teoria da firma indicam que como há a separação
entre gestão e propriedade, o acionista como agente proprietário não está diretamente ligado à
administração da empresa e disso desponta a assimetria informacional. Esse problema pode
ser reduzido com uma gestão mais transparente, que possui o compromisso de viabilizar
informações, tanto obrigatórias, como outras complementares (IBGC, 2009), para ocasionar
um clima de maior confiança, não só para os investidores e credores, mas para o mercado
como um todo.
Neste cenário de boas práticas de governança, destaca-se o papel da auditoria (interna
ou externa), incorporada dentro desse processo (KLEIN, 2002), responsável por auxiliar o
planejamento e controle de atividades recorrentes e não recorrentes, dentro das empresas. De
acordo com Martinez (2010) devido ao dever de imparcialidade do auditor, essa função
transmite confiança às pessoas. É também papel primordial da auditoria independente,
diminuir o problema da assimetria informacional (FIRMINO et al., 2010). A auditoria interna
tem a função de analisar a integridade dos controles internos e das informações periódicas
contábeis-financeiras, com objetivo mais gerencial. Por ter um maior vínculo com a empresa,
uma vez que são funcionários internos que realizam essas atividades, eles possuem um menor
grau de independência e executam trabalhos continuamente. A auditoria externa faz uma
análise em períodos específicos, e observa apenas a parte contábil, não sendo responsável pelo
controle operacional como a auditoria interna, ela possui um vínculo menor por ser uma
prestação de serviço contratada por fora e também possui mais autonomia de trabalho.
A CVM (2002) recomenda um comitê de auditoria e os auditores independentes como
instrumentos de governança em uma cartilha, visto que o comitê e os auditores têm como
responsabilidade primordial a emissão e supervisão dos relatórios e do conjunto de
informações contábeis e financeiras das empresas, ou seja, cabe a eles a qualidade da
informação divulgada que será utilizada pelos usuários, em especial, tem uma influência
significativa no trabalho do analista.
Auditoria externa Big Four
Muito já foi estudado acerca da auditoria externa realizada pelas empresas mais
conhecidas do setor, chamadas de Big Four, sendo elas Deloitte, Ernst & Young, KPMG e
PricewaterhouseCoopers, pois muitos agentes do mercado fazem associações entre as suas
funções e a qualidade a informação contábil devido ao seu tamanho (CHUNG e LINDSAY
1988; TEOH e WONG1993; DEFOND e JIAMBALVO1993; DEFOND et al. 2000; CHOI e
WONG 2007; BEHN, CHOI e KANG 2007), grau de gerenciamento de resultados
(MARTINEZ 2010), grau de especialização (BALSAM et al. 2003; BEASLEY e PETRONI
2001; CRASWELL et al. 1995), aumento da acurácia da previsão dos analistas (BEHN,
CHOI e KANG 2007), dentre outros. Especialmente em relação à acurácia, pretende-se com
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esta pesquisa complementar e contribuir para os estudos já realizados, principalmente para
aqueles voltados ao mercado brasileiro acerca da influência da auditoria externa ser Big Four
no impacto da acurácia da previsão dos analistas de mercado.
Metodologia
Para este estudo, realizou-se uma pesquisa empírica-analítica através dos dois modelos
abaixo, onde o primeiro visa complementar a literatura nacional e internacional acerca da
influência das empresas chamadas de BigFour na acurácia da previsão dos analistas. O
segundo tem o objetivo de verificar qual a influência da auditoria interna na acurácia da
previsão do analista, e ainda, se esta acurácia é afetada quando a auditoria externa é realizada
por uma BigFour.

Definição das Variáveis
Variável dependente
ACURACIA_(i,t): acurácia da previsão do consenso dos analistas para a empresa i no
tempo t. Essa variável será representada de acordo com a literatura internacional (DURU;
REEB, 2002; LANG; LUNDHOLM, 1996; BHAT et al., 2006; BYARD; LI; WEINTROP,
2006): como a diferença entre a previsão consensual dos analistas e o lucro por ação real,
dividido pelo preço da ação.

Onde:
é o lucro por ação previsto pelo consenso dos analistas no tempo t – I
para a empresa i;
é o lucro por ação efetivo da empresa i no tempo t;
preço da ação i no tempo t - I.

éo

Variáveis independentes
: variável dummy que assume 1 se houver auditoria interna e 0 caso
contrário.
D_BIGFOUR: variável dummy que assume 1 se a auditoria externa for uma Big Four e
0 caso contrário.
termo de erro aleatório para a empresa i, no tempo t.
Variáveis de controle
VC são as variáveis de controle j, de um total de k variáveis, para a empresa i no
período t, especificadas no Quadro 1.
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As variáveis de controle têm a função de isolar o seu efeito sobre a variável
dependente. Elas foram definidas utilizando a literatura nacional e internacional sobre os
determinantes da acurácia da previsão dos analistas e apresentam-se no quadro abaixo:

Quadro 1: Variáveis de Controle do Modelo
Variável de
controle

Fatores que
influenciam na
acurácia

Especificações

Expectativas

Evidências

DBOV_N1

Práticas
diferenciadas de
governança
Dummy
corporativa no
segmento Nível 1

Se 1, maior a
acurácia

Dalmácio (2009).

DBOV_N2

Práticas
diferenciadas de
governança
Dummy
corporativa no
segmento Nível 2

Se 1, maior a
acurácia

Dalmácio (2009).

DBOV_N3

Práticas
diferenciadas de
governança
Dummy
corporativa no
segmento Nível 3

Se 1, maior a
acurácia

Dalmácio (2009).

IDADE

Número de dias
entre a data da
Quanto maior,
Idade da previsão previsão e a data do menor a
anúncio do
acurácia
resultado real

Silva (1998); Clement
(1999); Martinez
(2004a); Martinez
(2005); Bryard et al
(2006).

DOTIM

Comportamento
enviesado e
otimista

Dummy -previsão
otimista 1

Silva (1998); Martinez e
Salim (2005); Martinez
(2004a); Martinez
(2007b).

Resultado (lucro
ou prejuízo)

Silva (1998); Abarbanell
e Lehavy (2003a);
Se prejuízo,
Martinez e Salim (2004);
Dummy - prejuízo 1
menor acurácia Martinez (2004a); Byard
et al (2006); Bhat et al
(2006).

Volatilidade dos
resultados

Desvio padrão dos
resultados atuais (5
anos anteriores)
escalonado pelo
preço da ação no
início do ano fiscal

DRESULT

DVPRESULT

Se otimista,
maior a
acurácia

Quanto maior,
menor a
acurácia
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Silva (1998); Byard et al
(2006); Bhat et al (2006).

Cobertura pelos
analistas

Número de analistas Quanto maior,
que acompanham a maior a
empresa
acurácia

Conroy e Harris (1987);
Brown (1997); Martinez
e Salim (2004); Martinez
(2004a).

Dispersão das
estimativas

Desvio padrão das
estimativas
escalonado pelo
preço da ação no
início do ano fiscal
(medida de risco)

Quanto maior,
menor a
acurácia

Conroy e Harris (1987);
Martinez e Salim (2004);
Martinez (2004a); Byard
et al (2006).

TAM

Tamanho da
empresa
analisada

Log (valor de
mercado) - valor de
mercado numa
unidade monetária
constante

Brown (1997);
Richardson et al (1999);
Quant
Martinez e Salim (2004);
o maior, maior
Martinez (2004a); Chiang
a acurácia
e Chia (2005); Bhat et al
(2006).

PTB

Valor de
mercado/Valor
patrimonial

Price-to-book

Quant
Richardson et al (1999);
o maior, maior
Martinez (2004a).
a acurácia

DANO

Particularidades
de cada ano

QANALIST

DVPESTIMAT

DSETO
R

Setor de
atividade

Dummy

Dummy

-

Martinez (2004a);
Martinez (2007b); Bhat et
al (2006); Byard et al
(2006).

-

Silva (1998); Martinez
(2004a); Bhat et al
(2006); Byard et al
(2006).

Fonte: Adaptado de Dalmácio (2009) – Tese de Doutorado: Mecanismos de Governança Corporativa e
a Acurácia das Previsões dos Analistas do Mercado Brasileiro: Uma Análise sob Perspectiva da Teoria da
Sinalização.

Base de dados e amostra
Foram construídas duas bases de dados para este estudo, uma delas consiste em um
painel abrangendo os anos de 2010 a 2017 considerando as empresas que estão nos níveis de
governança corporativa de B3 Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado onde foram coletados das
empresas de auditoria externa, as informações necessárias para o cálculo da acurácia e as
variáveis de controle. A segunda base consiste numa cross-section para o ano de 2017 com os
dados de auditoria interna e de interação, além das variáveis de controle, pois foram
identificadas limitações acerca de informações sobre a existência de auditoria interna ou um
comitê interno que faz essa função, uma vez que a empresa diz apenas se tem ou não, e não
informa quando ele foi instaurado. Para as variáveis de controle e acurácia as informações
foram extraídas dos softwares Economática® e Thomson Reuters ONESOURCE™ Classifier,
para os dados sobre auditoria interna e externa foram usadas as informações disponíveis pelas
Demonstrações Contábeis e informes sobre a governança corporativa disponíveis nos sites de
relação com o investidor e a classificação das empresas pelos níveis de governança pelo site
da B3.
Em relação à composição da amostra é formada por 182 empresas, sendo 27
pertencentes ao Nível 1, 18 ao Nível 2 e 137 ao Novo Mercado. O critério para a segmentação
por setor foi obtido através da classificação do Economática® e o número de empresas por
setor é descrito na tabela abaixo:
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Tabela 1 – Quantidade de empresas listadas segundo setor de atividade
Setor
Energia Elétrica
Financeiro e Seguradoras
Comércio
Transporte
Agro e Pesca
Alimentos e Bebidas
Construção
Eletroeletrônico
Máquinas e Indústria
Mineração
Mineração e Metalurgia
Outros
Papel e Celulose
Petróleo e Gás
Químico
Siderurgia
Software e Dados
Telecomunicações
Têxtil
Veículos e Peças
Fonte: Elaboração própria.

Nº de
Empresas
21
16
13
10
4
7
16
1
3
3
1
47
2
6
3
7
4
2
8
8

Resultados esperados.
Ao avaliar o conjunto teórico desenvolvido a respeito do impacto de boas práticas de
governança corporativa, examinando evidências dentro dos trabalhos de Klein (2002), Chiang
e Chia (2005), Bhat, Hope e Kang (2006), Byard, Li e Weintrop (2006), Kanagaretnam, Lobo
e Whalen (2007), Dalmácio (2009), aliado às recomendações do IBGC (2009) e CVM (2002)
à respeito do comitê de auditoria, espera-se que a adoção de auditoria interna como prática de
governança corporativa tenha influência positiva na acurácia da previsão (do consenso) dos
analistas de investimento do mercado brasileiro e que os coeficientes
, das variáveis
nos modelos sejam positivos e estatisticamente significativos.
Resultados Finais e Análises
Resultados do Modelo 1
Utilizando o modelo internacional APCA para mensurar acurácia quis-se verificar se a
escolha por uma auditoria externa Big Four, representada pela dummy D_BIGFOUR melhora
a acurácia da previsão do analista do mercado brasileiro, considerando o período de 2010 a
2017. De acordo com os resultados obtidos na tabela do Modelo 1 abaixo constata-se que a
presença de auditoria externa Big Four impacta de maneira positiva e significante à acurácia
da previsão dos analistas do mercado de brasileiro em 2% em termos do preço do período
anterior (p<0,1) quando não controlamos por efeito fixo de ano nem de indivíduo, 3% quando
esse controle é feito (p<0,05) e 7% para as empresas do Nível 1 de governança corporativa
(p<0,05).
Tabela 2 – Efeito da auditoria Big Four sobre a acurácia da previsão dos analistas

www.congressousp.fipecafi.org

Modelo 1
VARIABLES

Painel

Painel

Painel

Nível 1

Nível 3

Novo Mercado

D_BIGFOUR

0.02*
(0.01)
0.01
(0.02)

0.01
(0.01)
-0.00
(0.02)

0.03**
(0.01)
-0.00
(0.02)

0.07**
(0.03)
0.03
(0.05)

-0.03
(0.06)
0.16
(0.15)

0.01
(0.01)
-0.01
(0.02)

0,1445
R-squared
Observations
824
Controle por ano
Não
Controle por indivíduo
Não
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0,1686
824
Sim
Não

0,09
824
Sim
Sim

0,44
146
Sim
Sim

0,7
74
Sim
Sim

0,13
604
Sim
Sim

Constant

Modelo 1
VARIABLES

Painel

Painel

Painel

Nível 1

Nível 3

Novo Mercado

D_BIGFOUR

0.02*
(0.01)
0.01
(0.02)

0.01
(0.01)
-0.00
(0.02)

0.03**
(0.01)
-0.00
(0.02)

0.07**
(0.03)
0.03
(0.05)

-0.03
(0.06)
0.16
(0.15)

0.01
(0.01)
-0.01
(0.02)

0,1445
R-squared
Observations
824
Controle por ano
Não
Controle por indivíduo
Não
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0,1686
824
Sim
Não

0,09
824
Sim
Sim

0,44
146
Sim
Sim

0,7
74
Sim
Sim

0,13
604
Sim
Sim

Constant

Resultados do Modelo 2
Para o ano de 2017 teve-se por objetivo constatar se a presença de auditoria interna e
externa Big Four, separadamente influenciavam a acurácia da previsão dos analistas de
mercado, de acordo com o modelo internacional APCA. A Tabela 3 referente ao Modelo 2
mostra que não foi possível constatar impacto significativo da auditoria interna na acurácia da
previsão, todavia a auditoria externa realizada por Big Four apresentou um impacto negativo
de 2% sobre a acurácia, considerando toda amostra e 3% para as empresas do Novo Mercado.
Não foi possível realizar essa análise para os outros dois níveis de governança como na tabela
do Modelo 1, pois não haviam observações suficientes para obter estimativas confiáveis.
Tabela 3 – Efeito da auditoria interna e auditoria Big Four sobre a acurácia da previsão dos analistas
Modelo 2
Variáveis
D_AUDINT
D_BIGFOUR
Constant

Todas

Novo Mercado

0.00
(0.00)
-0.02**
(0.01)
0.03

0.00
(0.00)
-0.03**
(0.01)
0.02
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(0.02)

(0.03)

Observations
106
R-squared
0.40
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

81
0.44

Modelo 2
Variáveis
D_AUDINT
D_BIGFOUR
Constant

Todas

Novo Mercado

0.00
(0.00)
-0.02**
(0.01)
0.03
(0.02)

0.00
(0.00)
-0.03**
(0.01)
0.02
(0.03)

Observations
106
R-squared
0.40
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

81
0.44

Conclusão
A intenção desta pesquisa, como extensão do trabalho de Dalmácio (2008) foi
investigar a influência da auditoria interna e externa realizada por uma empresa Big Four na
acurácia da previsão dos analistas do mercado brasileiro, sob a ótica de que ambas contribuem
para a melhora nas práticas de governança corporativa, transparência e qualidade das
informações divulgadas pelas empresas de capital aberto. Utilizando o modelo APCA_I,
verificou-se que para a auditoria interna não foi encontrado impacto significativo sobre a
acurácia da previsão dos analistas para o ano de 2017. Como limitações dessa análise,
primeiramente foram consideradas o fato da empresa possuir ou não auditoria interna de
acordo com as informações divulgadas na seção de governança corporativa da área de relação
com investidores, essas informações podem estar defasadas ou ainda a empresa pode ter essa
atividade realizada internamente mas não divulgar de maneira tão aberta, em segundo lugar,
as empresas apenas dizem se possuem ou não auditoria interna, mas não quando ela foi
constituída, limitando o número de observações apenas para o momento da coleta de
informações e nos bancos de dados utilizados não foram encontradas outras proxys adequadas
para fazer um estudo ao longo do tempo.
Para a auditoria externa Big Four foram encontrados efeitos distintos e opostos. Pelo
Modelo 1, cuja análise consistiu em um painel de 2010 a 2017, o efeito foi significativo e
positivo para toda a amostra, assim como no trabalho de Behn, Choi e Kang (2007)
mostrando que a função desempenhada por essas empresas contribui para garantir a qualidade
e transparência da informação contábil divulgada e assim melhorar a precisão das estimativas
dos analistas de mercado. Também isoladamente o Nível 1 encontrou-se impacto significante
e positivo, essa evidência pode sugerir que para as empresas com menor nível de governança
corporativa, o papel da auditoria externa torna-se mais importante em garantir melhores
informações contábeis que são o instrumento do analista na hora de formular uma previsão. Já
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de acordo com o Modelo 2, para o ano de 2017 ela apresentou um efeito significativo e
negativo, indicando uma piora na acurácia da previsão dos analistas tanto para toda a amostra,
como apenas para o Novo Mercado, que foi o único seguimento com observações suficientes.
Esse efeito pode ser referente à alguma peculiaridade não capitada pelo modelo referente ao
ano e outros efeitos econômicos, visto que foi uma análise para apenas um período do tempo.
Dessa forma, os resultados encontrados nessas análises reforçam tanto os resultados
sobre a adoção de práticas de governança corporativa encontrados por Dalmácio (2009), como
as recomendações feitas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em relação à
importância de serem disponibilizadas informações contábeis transparentes e confiáveis para
todos os usuários que dela usam para a tomada de decisão e também como instrumento de
trabalho, como os analistas de investimentos e sobre o papel da auditoria independente em
garantir essas características (BOYTON et al, 2002; MARTINEZ 2010). Como sugestão para
novos trabalhos tem-se: continuar a coleta de dados acerca da auditoria interna para que seja
possível constatar se a auditoria interna exerce alguma influência acerca da acurácia da
previsão dos analistas e comparar se existe impacto também sobre a previsão do analista
quando ambas estão presentes ao longo de um período de tempo.
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