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Resumo 

 

No exercício social de 2010, as normas contábeis brasileiras convergiram às normas 

internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board 

(IASB). Um dos desafios dessa convergência para as empresas consiste em disponibilizar 

informações contábeis de qualidade para os usuários. Entre as características qualitativas 

fundamentais da informação contábil definidas na nova estrutura conceitual das 

demonstrações contábeis está a relevância. Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC 00 - R1), informação contábil relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões 

que possam ser tomadas pelos usuários, ou seja, que seja útil. Para suprir os usuários de 

informações úteis, as normas contábeis estabelecem o conteúdo mínimo que deve ser 

divulgado nas notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis. No mercado 

de capital, os grupos de empresas constituem unidades econômicas que têm despertado um 

grande interesse informativo, em especial pela divulgação da informação contábil 

consolidada. Partindo-se do pressuposto de que os grupos de empresas que cotizam na Bolsa 

de Valores de São Paulo disponibilizam as informações exigidas nas normas de consolidação 

contábil, o objetivo desta pesquisa é conhecer o nível de divulgação dessas informações e sua 

evolução no período de 2005 a 2011. A metodologia da pesquisa foi delineada como 

explicativa, documental e quantitativa segundo o objetivo, procedimento e problema, 

respectivamente. Os resultados das investigações revelaram um índice de divulgação de alta 

qualidade. No entanto, detectou-se uma queda dos índices no período de 2005 a 2008, e não 

houve a evolução esperada depois da convergência às normas internacionais. 
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Introdução 

 

 

As normas contábeis brasileiras convergiram, no exercício social de 2010, às normas 

internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board 

(IASB). Com a convergência, a estrutura conceitual das demonstrações contábeis denota uma 

preocupação com a importância do paradigma da utilidade ao definir as características 

fundamentais da informação contábil: relevância, materialidade e representação fidedigna.  

Atualmente, os grupos de empresas constituem unidades econômicas que 

têmdespertado um grande interesse informativo, em especial pela revelação da informação 

contábil consolidada. No mercado de capital, onde estes grupos se desenvolvem, considera-se 

de qualidade a informação contábil que seja relevante, ou seja, que possa ser utilizada pelos 

diferentes participantes do mercado para determinar o preço de suas ações e para decidir sobre 

a carteira ótima de tendência de ações (REGOJO, 1993, p.72). 

Toda essa informação e o fato de que se cumprem dois anos desde a convergência das 

normas contábeis consolidadas brasileiras às internacionais emitidas pelo IASB, 

determinaram um momento oportuno para refletir acerca da influência que essas normativas 

exerceram sobre no nível de divulgação das informações, e desenvolver uma pesquisa que 

pudesse responder à seguinte questão: a informação contábil consolidada divulgada pelos 

grupos de empresas, tão importante no contexto econômico de Brasil, é de qualidade?  

A premissa básica ao problema acima definido consiste em que se os grupos de 

empresas estão divulgando as informações de caráter obrigatório contidas nas normas de 

consolidação contábil, então elas dispõem de informações úteis para a tomada de decisão dos 

usuários e alcançam um alto índice de qualidade.  

Sendo assim, o objetivo do presente estudo é conhecer o índice de divulgação da 

informação contábil consolidada publicada pelos grupos de empresas, cuja empresa 

controladora cotize na Bolsa de Valores de São Paulo, e sua evolução no período de 2005 a 

2011.  

A metodologia da pesquisa foi delineada, quanto aos objetivos propostos, como 

explicativa, por elucidar os fatores que determinaram ou contribuíram para a ocorrência do 

fenômeno observado. Quanto aos procedimentos adotados, trata-se de uma pesquisa 

documental devido a sua capacidade de organizar informações que se encontram dispersas, 

conferindo-lhes uma nova importância como fonte de consulta. Em relação à abordagem do 

problema suscitado, é um estudo do tipo quantitativo, pelo emprego de instrumentos 

estatísticos, tanto na coleta como no tratamento dos dados. 

Este estudo fundamenta-se na teoria positiva da contabilidade, desenvolvida sob os 

pilares da teoria da agência exposta por Jensen e Meckling (1976), que trata dos modelos de 

comportamento humano dentro de uma organização.  

A pesquisa foi estruturada em três partes: na primeira foi realizada uma abordagem ao 

tema da qualidade das informações contábeis a través de uma pesquisa dostrabalhos prévios 

realizados por diferentes autores. Na segunda parte foi desenvolvido o estudo empírico, 

sendo detalhados os procedimentos e a metodologia utilizada para o cálculo do índice de 

divulgação. E por último, as considerações finais.  

Esta pesquisa não tem o intuito de esgotar todas as discussões sobre a qualidade da 

informação divulgada pelos grupos de empresas, mas traz implícito o desejo de servir como 

fonte de pesquisa.  
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1 Qualidade das informações contábeis  

A partir dos anos setenta do século passado, as características qualitativas das 

informações contábeis fornecidas pelas empresas foram mencionadas extensivamente por 

vários autores, além de órgãos e instituições responsáveis pela normalização.  

Um dos pioneiros nesta linha de pesquisa foi Buzby (1974) que realizou um estudo 

para medir a correlação entre a importância relativa das variáveis de informação e o grau de 

divulgação em relatórios anuais de empresas norte-americanas. 

O índice de divulgação é um indicador numérico que, conforme comentado por 

García-Meca e Conesa (2004, p.66), representa a quantidade de informação divulgada pela 

empresa, formado geralmente por variáveis categóricas, conhecidas como itens informativos. 

Esses itens adotam o valor “um” se a empresa divulga as informações ou “zero” caso 

contrário. Seu objetivo é revelar o nível de divulgação de informação no canal de 

comunicação em análise.  

No entanto, a divulgação de informações pelas empresas para os seus usuários, quer 

voluntariamente ou por cumprimento legal é um conceito abstrato que não pode ser medido 

diretamente. A solução foi alcançada através da aplicação, pelos pesquisadores, de uma 

metodologia conhecida como índice de divulgação que se utiliza como representativo da 

informação divulgada, que pode ser descrito como a relação estabelecida entre duas medidas 

de informação: a Divulgação Total Obtida (DTO) e a Pontuação Máxima Possível (PMP).  

 

1.1 Estudos prévios sobre a qualidade da informação contábil 

Existe uma série de estudos empíricos, cujos resultados contribuíram 

significativamente para o desenvolvimento e compreensão da consolidação das 

demonstrações contábeis. Esses estudos foram classificados por Angla Jiménez (2001, p. 45) 

em quatro linhas de investigação que obtiveram resultados interessantes na análise de várias 

questões, tais como: 

a) As diferenças entre a informação consolidada e a individual: Archel, Robleda e 

Santamaría (1995), Archel e Robleda (1995), Larrán (1996), Blasco Burriel (1997), Abad et al 

(1997). 

b) A relevância da informação consolidada: Ansón et al (1997), Abad et al (1999), 

Harris, Lang e Moeller (1994), Harris, Lang e Moeller (1997), Hevas, Karathanassis e Iriotis 

(2000). 

c) O grau de cumprimento das obrigações informativas exigida nas normas de 

consolidação das demonstrações contábeis: Robleda e Tascon (1993), Condor López (1993), 

Garcia Arritea (1997), Archel, Blasco Burriel e Costa (1997), Alvarez (2006), Moreira Luz, 

Camargos e Lima (2006), Rodríguez Pérez (2004), Parada e Jarne-Jarne (2009). 

d) Os determinantes da decisão de divulgar informação contábil consolidada: Mora e 

Rees (1996). 

No presente estudo seguiremos a linha de investigação que trata do grau de 

cumprimento das obrigações exigidas nas normas de consolidação das demonstrações 

contábeis. 

 Tomando para estudo as pesquisas mais recentes, Alvarez (2006) realizou um estudo 

sobre a qualidade das informações consolidadas divulgadas por grupos de empresas que 

cotizam em Bolsa de Valores espanhola, concluindo que a informação contábil não 

apresentava a qualidade esperada. Revelou ainda que a qualidade da informação publicada 
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pela maioria das empresas é muito semelhante em todas as demonstrações contábeis 

analisadas e que o índice médio encontrado de 0,47 indica que quase todas as empresas 

estavam aplicando uma política de divulgação similar. 

 Um baixo índice de divulgação também foi identificado por Rodríguez Pérez (2004), 

cujo estudo foi baseado em diferentes teorias para explicar a política de divulgação voluntária 

de uma amostra de 102 empresas espanholas de capital aberto. O índice percentual de 27,5 

revelou um nível de revelação de informação relativamente baixo. 

 Concentrando-se na comparação de práticas de governança corporativa adotadas pelas 

empresas, Moreira Luz, Camargos e Lima (2006), analisam as demonstrações contábeis 

publicadas em 2005 por 40 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). 

Do total de empresas, 24 empresas são do Novo Mercado da Bovespa e 16 não são. A análise 

mostrou que as empresas que praticam a governança corporativa tinham um índice maior de 

informação divulgada do que aquelas que não a praticam, que em termos porcentuais foi de 

49,7%e 38,4%, respectivamente. 

 Para analisar o tipo de divulgação realizada pelas empresas chilenas via internet e sua 

correspondência com as boas práticas de governança corporativa, Parada e Jarne-Jarne (2009) 

desenvolveram um estudo sobre a frequência da divulgação de 67 itens de informações nas 

demonstrações contábeis de 33 empresas listadas na Bovespa. Os dados, analisados 

estatisticamente, indicaram que o índice percentual de divulgação de informações de 49,2%. 

 

1.2 Fundamentação teórica 

De acordo com Watts e Zimmerman (1978, p.2), os objetivos da teoria positiva da 

contabilidade são explicar e predizer a prática contábil. O primeiro trata de fornecer um 

conjunto consistente de razões que fundamentam a contabilidade e o papel que ela 

desempenha nas organizações e no mercado. O segundo centra-se na previsão do fenômeno 

contábil e como varia ao longo do tempo e em diferentes circunstâncias.  

Tomando como base os modelos de comportamento humano dentro de una 

organização, segundo a teoria de agencia, exposta por Jensen e Meckling (1976), a empresa 

tem como objetivo minimizar os custos que surgem entre os diferentes participantes 

constituintes, especialmente entre acionistas e administradores, e entre acionistas e credores.  

A relação de agência ou relação agente-principal surge quando uma ou mais pessoas 

(o principal), confia à outra pessoa (o agente) determinada tarefa em seu nome. Sendo assim, 

uma relação de agência existe entre duas pessoas, desde que o agente esteja autorizado pelo 

diretor a assinar, modificar ou cancelar os contratos com terceiros em seu nome. Cada um dos 

sujeitos de uma relação de agência tem seus próprios interesses e ambos são maximizadores 

de utilidade. 

Segundo Mayoral (1998, p.443), as políticas contábeis adotadas pelas empresas 

apresentam-se de duas formas: eficiente e oportunista. Por um lado, a política ou eleição 

contábil é eficiente quando as decisões baseadas em informações estão afetadas por aquelas 

políticas que maximizam a favor da empresa. Por outro lado, a política ou eleição contábil é 

oportunista quando, em detrimento de uma ou mais partes contratantes, os gerentes selecionar 

políticas que melhor favoreçam os seus próprios interesses.  

A eleição contábil oportunista utiliza métodos conhecidos como Earnings 

Management para atingir os seus objetivos. Um deles é a política de revelação contábil que 

consiste na comunicação dos dados registrados nas demonstrações contábeis, assim como na 

divulgação de outros elementos contidos nas notas explicativas das empresas, seja de caráter 

obrigatório ou voluntário, seja de forma qualitativa ou quantitativa. 
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O pioneiro nessa linha de pesquisa foi Verecchia (1983), que parte da hipótese de que 

as informações divulgadas pelas empresas são o resultado de uma análise de custo-benefício, 

direta e indiretamente associado ao seu impacto no mercado, como por exemplo, a análise da 

coleta de dados e sua preparaçãoe daquelasprovenientes da divulgação da posição competitiva 

da empresa. 

 

2 Estudo Empírico 

Considerando-se o objetivo desta pesquisa, a finalidade deste capítulo é identificar o 

índice de revelação da informação contábil disponível nas notas explicativas que 

acompanham as demonstrações contábeis consolidadas, sendo os grupos de empresas listados 

na Bovespa, a população a ser estudada. Para cumprir com esse objetivo, a metodologia 

adotada foi a explicativa, devido a sua característica de elucidar fatores que produziram ou 

colaboraram para a ocorrência do fenômeno observado. 

O índice de divulgação da informação contábil consolidada foi elaborado tomando-se 

para análises as exigências informativas constantes nas Instruções e Deliberações da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a consolidação contábil no Brasil, cujo poder 

foi outorgado pela Lei das Sociedades por Ações (Art. 249).  

Neste estudo, não foi analisada a qualidade das normas existentes, mas a qualidade das 

informações constantes nas Notas Explicativas, preparadas de acordo com os critérios nelas 

estabelecidos. Desta forma a qualidade é estabelecida indiretamente através do cumprimento 

das exigências informativas por parte dos grupos de empresas. 

As informações de divulgação obrigatória nas notas explicativas no período de 2005 a 

2011, consideradas neste estudo, encontram-se determinadas nos textos das seguintes normas. 

Fonte: elaboração própria  

Quadro 1 - Principais normas de consolidação contábil 

Os procedimentos de consolidação das demonstrações financeiras até o exercício 

social de 2009 foram estabelecidos pela Instrução nº 247/96. Com a convergência aos padrões 

internacionais em 2010, o Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC) elaborou uma norma 

que trata especificamente da consolidação das demonstrações contábeis, sendo aprovada e 

divulgada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) através de deliberação.  

Fonte: elaboração própria. 

Quatro 02 - Dispositivos legais sobre os grupos de empresas. 

Até 2007 2008 e 2009 A partir de 2010 
 Instrução CVMnº 247/96. 

 Instrução CVM nº 408/2004. 
 Instrução CVM nº 247/96. 

 Alterações introduzidas pela Lei 

11.638/07 e a Medida Provisória 449/08 

(convertida na lei 11.941/09). 

 Deliberação CVM nº 608/2009. 

 Deliberação CVM nº 668/2011. 

 

Normas utilizadas no período analisado Norma de referencia do 

IASB 
Instrução nº 

247/1996 
Dispõe sobre os procedimentos para a elaboração e 

divulgação das Demonstrações Contábeis Consolidadas. 
 

- 
Instrução nº 

408/2004 
Dispõe sobre a inclusão de Entidade de Propósito 

Específico nas Demonstrações Contábeis Consolidadas. 
 

- 
Deliberação 

nº 608/2009 

e 668/2011 

Aprova o Pronunciamento Técnico CPC nº 36/2009 e 

2011 (R2), que tratam das Demonstrações Contábeis 

Consolidadas. 

 

IFRS 27 e  

SIC 12 (Anexos) 
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2.1 Metodologia do índice de divulgação 

As notas explicativas foram selecionadas para esta pesquisa devido ao seu conteúdo 

explicativo e descritivo do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. 

As Informações selecionadas são as exigidas no texto das normas da CVM, anteriormente 

mencionadas, que tratam da consolidação contábil.  

Para conhecer esse índice, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos: 

A - Identificação das variáveis informativas,  

B - Valorização das variáveis informativas, 

C - Identificação da população e o período de estudo, 

D - Cálculo do índice de divulgação da informação.  
 

A. Identificação das variáveis informativas 

Os itens selecionados nas normas relacionadas no quadro anterior são as seguintes: 

Fonte: elaboração própria. 

Quadro 3 - Variáveis informativas selecionadas para análises. 

A divulgação das variáveis 1 a 5 foram requeridas pela Instrução CVM n º 247/96 no 

período de 2005 a 2009. As variáveis 6 a 11 foram introduzidas pela Deliberação CVM nº 

608/2009 e continuaram sendo exigidas pela Deliberação CVM nº 668/2011. As demais 

variáveis, ou seja, de 12 a 15, tratam especificamente de Entidades de Propósitos Específicos 

– EPEs. A inclusão das informações das EPEs no processo de consolidação é requerida 

quando a essência de sua relação com a controladora indicar controle das atividades, 

conforme definido pela Instrução CVM nº 408 de 2005. 

V1 Critérios adotados na consolidação das Demonstrações Contábeis. 
V2 Razões de exclusão de empresa controlada. 
V3 

 
Eventos ocorridos depois da data de fechamento com efeitos relevantes na situação 

financeira e resultados futuros consolidados. 

V4 

 
Efeitos que a inclusão ou exclusão de empresa controlada provocou no patrimônio e 

resultado consolidado. 

V5 

 
Diferença entre o valor do patrimônio líquido e resultado individual e o patrimônio líquido 

e resultado consolidado. 

V6 Natureza da relação entre controladora e controlada quando a controladora não possuir 

maisda metade do poder de voto. 
V7 Razõespelas quais a propriedade de mais da metade do poder de voto real ou potencial não 

detém controle. 
V8 Utilização de data de encerramento das demonstrações contábeis da controlada diferente 

da controladora e o motivo de utilizá-lo. 

V9 Natureza e o alcance de qualquer restrição significativa sobre a capacidade da controlada 

de transferir recursos para a controladora. 
V10 Mudanças na participação da empresa controladora em suas controladas, e seus efeitos. 
V11 Valor dos ganhos e perdas no caso de perda de controle da empresa controlada. 
V12 Natureza, finalidade e atividades desenvolvidas pela EPE. 
V13 Natureza da relação da controladora com a EPE. 
V14 Tipo de exposição da perda pela relação com a EPE. 
V15 O tipo e o valor dos ativos consolidados que tenham sido dados como garantia das 

obrigações da EPE. 
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As variáveis informativas selecionadas por exercício social são as seguintes: 

Fonte: elaboração própria. 

Quadro 4 - Resumo das variáveis informativas por exercício social 

 

B. Valorização das variáveis informativas 

Para atribuir valor às variáveis foram utilizados critérios objetivos, aplicando a todas 

elas o mesmo peso relativo dentro do total de pontuação. Para as análises, optou-se por 

desenvolver um índice não ponderado e medir a qualidade da informação em termos de 

quantidade, expresso como a pontuação total possível. Desta forma, podemos distinguir, em 

termos de critérios de pontuação, dois grupos de itens dentro do índice. 

Grupo 1: Este grupo inclui os itens cujas variáveis são dicotômicas, sendo possível  

apenas duas respostas: fornece ou não fornecer a informação. 

Grupo 2: Compõe-se de itens que proporcionam um maior ou menor grau de detalhes. 

Assim, atribui-se a pontuação máxima a informação completa. Mas, se a informação é 

apresentada de forma parcial, é classificada como incompleta e recebe a metade do valor, ou 

seja, 0,5. 

Os critérios utilizados para pontuação das variáveis são os seguintes: 

 0 = Não informa (não divulga a informação exigida), 

 1 = Informa (divulga a informação exigida), 

 0,5 = Informa parcialmente (divulga, mas de forma incompleta).  

Considerou-se também a possibilidade de que a informação não seja apresentada, não 

com a intenção de ocultá-la, mas porque não ocorreu a situação que justificasse sua inclusão. 

Neste caso, a empresa não será penalizada e, portanto, não afetará a qualidade da informação. 

 

C. Identificação da população e o período de estudo 

Decidiu-se analisar todos os grupos de empresas que cotizaram na Bovespa durante o 

período selecionado, sendo o fato de divulgarem informação a principal causa para sua 

seleção. 

Para conhecer os grupos de empresas que cotizaram em cada exercício social, utilizou-

se a base de dados da Bovespa, na qual se encontram depositados as Demonstrações 

Contábeis Consolidadas de todos os grupos de empresas que cotizam ações nesse mercado. 

No banco de dados, os grupos de empresas se encontram distribuídos em 10 setores de 

atividades da Bovespa, dispostos no quadro a seguir. 

2005 V1 V2 V3 V4 V5 V12 V13 V14 V15  

2006 V1 V2 V3 V4 V5 V12 V13 V14 V15  

2007 V1 V2 V3 V4 V5 V12 V13 V14 V15  

2008 V1 V2 V3 V4 V5 V12 V13 V14 V15  

2009 V1 V2 V3 V4 V5 V12 V13 V14 V15  

2010 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 

2011 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 
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Setores Econômicos Nº de empresas 

por setor 
Porcentagem de empresas 

por setor 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 6 1,9% 

Materiais Básicos 39 12,5% 

Produtos Industriais 26 8,4% 

Construção e Transporte 51 16,4% 

Consumo não Cíclico 27 8,7% 

Consumo Cíclico 49 15,8% 

Tecnologia da Informação 6 1,9% 

Telecomunicações 12 3,9% 

Utilidade Pública 33 10,6% 

Financeiro e outros 62 19,94% 

TOTAL GENERAL 311 100,0% 

Fonte: elaboração própria. 

Quadro 5 - Distribuição da frequência populacional 

 

Foi excluída de população a empresa Terna Participações do setor de utilidade pública, 

cujos informes não se encontram na base de dados da Bovespa. 

 

D. Cálculo do índice de divulgação da informação 

Uma vez definidas e valorizadas as 15 variáveis informativas e selecionadas e 

examinadas cada uma das notas explicativas publicadas por grupos de empresas no período 

2005-2011, foi calculado o índice de divulgação da informação. Para o cálculo foi aplicado o 

método utilizado por Alvarez (2006, p.157). O referido método consiste em calcular o índice 

de informação (I) para cada una das notas explicativas, sendo o quocienteentre a divulgação 

total (DT) e a pontuação máxima possível.  

Considerando que este estudo analisa apenas a divulgação de informação de caráter 

obrigatória, a fórmula adaptada é a seguinte: 

 

I =  

Onde:  

I = Índice 

DTO = Divulgação Total Obrigatória 

PMP = Pontuação Máxima Possível 

O valor do índice varia de 0 a 1, o que significa que os valores próximos de 0 indicam 

que a qualidade da informação é baixa, enquanto que valores próximos de 1 indicam que o 

nível de qualidade da informação financeira é elevada. 

A pontuação máxima possível é definida como a soma das opções válidas, tais como 

0, 0,5 e 1. Caso haja dúvida sobre a aplicabilidade da informação, a mesma será considerada 

pelo software estatístico como valores perdidos. Por exemplo, a variável informativa 11,            

"valor dos ganhos e perdas no caso de perda de controle da empresa controlada" pode não ter 

sido divulgada, considerando-se a possibilidade de não ter ocorrido perda de controle da 

empresa controlada no exercício analisado. 

DTO 
PMP 



1º Congresso Integrado de Contabilidade - Governador Valadares/MG – 24 e 25 de Outubro de 2013 

Contabilidade e Integração de Saberes: Competências e Habilidades para o Profissional do Século XXI   

www.ufjf.br/congreconti  

2.1 Análise descritiva das informações divulgadas 

O quadro a seguir dispõe dos índices calculados durante os sete anos analisados, 

revelando que a media de divulgação da informação obrigatória pelos grupos de empresas no 

período de 2005 a 2011 foi de 0,974.  

Fonte: elaboração própria. 

Quadro 6 - Índices de divulgação anual 

Na análise da evolução do nível de divulgação do período analisado, observa-se uma 

queda constante dos índices no período de 2005 a 2008, voltando a subir no ano de 2009. No 

entanto, nos dois anos seguintes eles voltaram a cair.  

 

Figura 1 - Evolução dos índices anuais e media geral de divulgação 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Esta variação dos índices no ano de 2007 e 2008pode ter sido ocasionada pela entrada 

em vigor das medidas de harmonização das normas contábeis nacionais às internacionais do 

IASB, através da publicação da Lei 11.638 de 2007 e Medida Provisória nº 449 de 2008.  

Já a queda no nível de divulgação de 2010 coincide com entrada em vigor das novas 

normas contábeis convergidas às internacionais, que passaram a exigir um numero maior de 

informações nas notas explicativas, sendo a maioria exigida pela primeira vez.   

Setores Econômicos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Média 
Desvio 

Padrão 

Petróleo, Gás e Biocombustíveis 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 
Materiais Básicos 0,965 0,958 0,951 0,926 0,949 0,932 0,926 0,944 0,016 

Produtos Industriais 0,986 0,970 0,970 0,974 0,985 0,938 0,919 0,963 0,025 
Construção e Transporte 0,978 0,996 0,989 0,978 0,976 0,969 0,977 0,980 0,009 

Consumo não Cíclico 1,000 0,986 0,969 0,990 0,990 0,941 0,919 0,971 0,030 
Consumo Cíclico 1,000 0,981 0,988 0,981 0,949 0,917 0,885 0,957 0,042 

Tecnologia da Informação 1,000 1,000 0,950 1,000 0,958 0,917 0,900 0,961 0,042 
Telecomunicações 1,000 1,000 1,000 0,909 1,000 1,000 1,000 0,987 0,034 
Utilidade Pública 0,957 0,986 0,993 0,968 0,981 0,981 0,997 0,980 0,014 

Financeiro e Outros 1,000 0,998 0,999 0,999 0,999 0,998 0,998 0,999 0,001 
TOTAL 0,988 0,987 0,981 0,972 0,979 0,959 0,952 0,974 0,021 
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Diante da importância de complementar a média com um valor numérico que expresse 

a ideia de variabilidade dos dados ao seu redor, foi calculada a desviação típica.  

Figura 2. Desviação típica dos índices anuais 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

Observa-se que o desvio padrão é muito pequeno e pode ser assim interpretado devido 

a que o índice de divulgação é muito similar durante todo o período. 

Agregando os índices mostrados e realizando o cálculo por setor de atividade, verifica-

se que os melhores índices de divulgação das informações exigidas foram obtidos pelo setor 

de petróleo, gás e biocombustíveis, seguido do setor financeiro e telecomunicações.  

 
Figura 3 - Índice por setor de atividade 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

O setor que obteve um índice mais baixo foi o de Materiais Básicos, sendo formado 

pelas empresas dos seguintes segmentos: materiais metálicos, siderurgia, artefatos de ferro e 

aço,artefatos de cobre, petroquímicos, fertilizantes e defensivos, químicos diversos, madeira, 

papel e celulose, embalagens e materiais diversos. 
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3 Considerações finais  

 

Um dos desafios para as empresas desde a convergência normativa contábil de 2010 

consiste em dispor de informações úteis para os usuários. No ambiente empresarial, em 

especial no mercado de capitais, analistas nacionais e estrangeiros necessitam avaliar as 

possibilidades de aplicação de recursos financeiros tendo como base uma informação de 

qualidade. 

Ampliar a informação contábil divulgada baseada nos atributos da qualidade éuma 

exigência das normas vigentes atualmente. O atributo da relevância, considerado nesta 

pesquisa, diz respeito à capacidade que tem a informação de fazer diferença nas decisões 

tomadas pelos usuários.  

Durante a elaboração desta pesquisa, pôde-se identificar que em decorrência da 

necessidade de dispor de uma melhor qualidade de informação para os usuários,os organismos 

contábeis se viram obrigados a ampliar, a partir de 2010, o número e os detalhes da 

informação a ser publicada nas notas explicativas que acompanham as demonstrações 

contábeis consolidadas. 

O problema focado nesta pesquisa, visando identificar se a informação contábil 

consolidada divulgada pelos grupos de empresas é de qualidade, foi confirmado. Através dos 

resultados das análises, o índice médio de divulgação anual encontrado foi de 0,974, 

revelando sua alta qualidade por estar próximo a 1.  

No entanto, apesar do alto nível da informação divulgada, a análise da evolução da 

informação no período de 2005 a 2008 revelou um descenso significativo nos índices 

divulgados. A entrada em vigor da Lei 11.608 em 2007, que alterou a Lei das Sociedades por 

Ações, pode ser considerada a causa dessa redução, cujo propósito foi harmonizar as normas 

contábeis nacionais às normas internacionais do IASB. Como os índices logrados nos anos de 

2010 e 2011 foram inferiores ao de 2009, pode-se pensar que devido à convergência às 

normas contábeis internacionais de 2010, as empresas tiveram dificuldades de cumprir com 

todas as exigências informativas das novas normas de consolidação contábil.  

O setor de atividade que apresentou um melhor índice foi o de petróleo, gás e 

biocombustíveis,seguido pelo setor financeiro e telecomunicações. O setor que obteve o 

menor índice de informação foi o de Materiais Básicos.  

Portanto, a premissa suscitada no início desta pesquisa foi confirmada, considerando 

que, embora o índice de divulgação das informações não tenha evoluído favoravelmente no 

período analisado, com exceção de 2009, os grupos de empresas atendem às exigências 

informativas das normas contábeis de consolidação, e, portanto, divulgam informações úteis e 

de alta qualidade aos seus usuários. Este resultado revela também a inexistência do conflito de 

agência por representar a divulgação de um conjunto quase completo das informações 

exigidas nas normas analisadas.  

Como sugestão de investigação, recomenda-se a inclusão de variáveis representativas 

da fiabilidade das informações divulgadas através das analises dos tipos de firma de auditoria 

e do acompanhamento das atuações dos auditores.  

Por fim, espera-se que o montante de informações apresentado neste artigo venha a 

despertar o interesse profissional e acadêmico para novas investigações nesta área temática. 
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ANEXO 1 Variáveis informativas de consolidação contábil 

Variáveis informativas selecionadas para análises 
Normativas da 

CVM 
Período 

V1. Critérios adotados na consolidação das Demonstrações Contábeis. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

Instrução 

nº 247/1996, 

Art.31, Item I. 

2005  

a 

 2009 
V2.  Razões de exclusão de empresa controlada.  

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

Instrução 

nº 247/1996, 

Art.31, Item I. 

2005  

a 

 2009 
V3. Eventos ocorridos depois da data de fechamento com efeitos 

relevantes na situação financeira e resultados futuros consolidados. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

Instrução 

nº 247/1996, 

Art.31, Item II. 

2005  

a 

2009 

V4. Efeitos que a inclusão ou exclusão de empresa controlada provocou 

no patrimônio e resultado consolidado. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

Instrução 

nº 247/1996, 

Art.31, Item III. 

2005  

a 

 2009 

V5. Diferença entre o valor do patrimônio líquido e resultado individual 

eo patrimônio líquido e resultado consolidado. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

Instrução nº 

247/1996,  

Art.31, Item IV. 

2005  

a 

2009 

 V6. Natureza da relação entre controladora e controlada quando a 

controladora não possuir mais da metade do poder de voto. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

Deliberação 

nº 608/2009, 

Art. 41, Item a. 
2010 

Deliberação 

nº 668/2011,  

Art. 41, Item a. 
2011 

V7. Razõespelas quais a propriedade de mais da metade do poder de 

voto real ou potencial não detém controle. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

Deliberação 

nº 608/2009, 

Art. 41, Item b. 
2010 

Deliberação 

nº 668/2011,  

Art. 41, Item b. 
2011 

V8. Utilização de data de encerramento das demonstrações contábeis da 

controlada diferente da controladora e o motivo de utilizá-lo.  

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

(   ) 0,5 Informa parcialmente. 

Deliberação 

nº 608/2009, 

Art. 41, Item c. 
2010 

Deliberação 

nº 668/2011,  

Art. 41, Item c. 

 

2011 

V9. Natureza e o alcance de qualquer restrição significativa sobre a 

capacidade da controlada de transferir recursos para a controladora. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

(   ) 0,5 Informa parcialmente. 

Deliberação 

nº 608/2009, 

Art. 41, Item d. 
2010 

Deliberação 

nº 668/2011,  

Art. 41, Item d. 
2011 

V10. Mudanças na participação da empresa controladora em suas 

controladas, e seus efeitos. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

(   ) 0,5 Informa parcialmente. 

 

Deliberação 

nº 608/2009, 

Art. 41, Item e. 
2010 

Deliberação 

nº 668/2011,  

Art. 41, Item e. 
2011 

V11. Valor dos ganhos e perdas no caso de perda de controle da empresa 

controlada. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

(   ) 0,5 Informa parcialmente. 

Deliberação nº 

608/2009, 

Art. 41, Item f. 
2010 

Deliberação nº 

668/2011,  

Art. 41, Item f. 
2011 
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V12. Natureza, finalidade e as atividades desenvolvidas pela EPE. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

(   ) 0,5 – Informa parcialmente. 

Instrução 

nº 408/2004,  

Art. 3º, Item I. 

2005 

a 

 2011 

 V13. Natureza da relação da controladora com a EPE. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

Instrução 

nº 408/2004,  

Art. 3º, Item II. 

2005  

a 

2011 
 V14. Tipo de exposição da perda pela relação com a EPE. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

Instrução 

nº 408/2004,  

Art. 3º, Item III. 

2005  

a 

2011 
V15. O tipo e o valor dos ativos consolidados que tenham sido dados 

como garantia das obrigações da EPE. 

(   ) 0 Não informa.   

(   ) 1 Informa. 

(   ) 0,5 Informa parcialmente. 

Instrução 

nº 408/2004,  

Art. 3º, Item IV. 

2005 

a 

2011 

 


