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RESUMO
O objetivo deste trabalho é identificar as fases do ciclo de vida dos 

municípios gaúchos por meio de seus fluxos de caixa. Considerando que a 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) ainda está em processo de ado-

ção no setor público, verificaram-se na literatura os procedimentos a 

serem adotados na sua elaboração. O modelo de identificação do estágio 

do ciclo de vida adotado foi proposto por Bruwer e Hamman (2005), o qual 

consiste em analisar os sinais dos fluxos de caixa das atividades operacio-

nais, de investimentos e de financiamentos e classificar a fase na qual a 

entidade se encontra em um dos oito estágios de ciclo de vida organizacio-

nal propostos. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com 

abordagem quantitativa. Com base na revisão de literatura, foram elabora-

das as DFCs de 491 municípios gaúchos, a partir de dados da FINBRA, para o 

período 2008 a 2012, totalizando 2.455 observações. Após, realizou-se a 

classificação do estágio do ciclo de vida dos municípios por meio da avalia-

ção dos sinais dos três fluxos de caixa. Os resultados evidenciam que gran-

de parte dos municípios se encontra em fase de maturidade ou expansão, 

situações consideradas desejáveis. Contudo, há municípios nas fases nega-

tivas, de declínio, fim de ciclo de vida e declínio profundo. Estatisticamente, 

foi gerada uma árvore de probabilidades pelo método CHAID (CHi-squared 

Automatic Interaction Detection), obtendo-se evidências de que a geração 

líquida de caixa (GLC), a Receita Tributária, as despesas com Pessoal da LRF 

e o tamanho da população são variáveis preditoras das fases do ciclo de 

vida, permitindo estimar probabilidades de classificação. Porém, o modelo 

não conseguiu situar satisfatoriamente os municípios classificados em 

fases menos preponderantes, ensejando mais estudos sobre o tema. Em 

estudos futuros, sugere-se investigar as características dos municípios em 

cada fase do ciclo de vida e as probabilidades de transição entre uma fase e 

outra, bem como relacionar os ciclos de vida em função dos ciclos políticos 

e eleitorais.

PALAVRAS-CHAVE:  Contabilidade Pública; Demons-

tração dos Fluxos de Caixa; Ciclo de Vida Organizacional; Método de 

CHAID de geração de árvores de probabilidades.
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1 INTRODUÇÃO

A Lei n.º 11.638, de 28 de dezembro 

de 2007, tornou obrigatória a elaboração da 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 

para as sociedades por ações e as sociedades 

de grande porte, em virtude do processo de 

convergência às normas internacionais de 

contabilidade. Segundo o Pronunciamento 

Técnico CPC 03, as informações sobre os 

fluxos de caixa proporcionam aos usuários 

das demonstrações contábeis dados para 

avaliar a capacidade de a entidade gerar 

caixa e equivalentes de caixa. A DFC 

destaca-se por ser uma demonstração 

dinâmica, pois representa o fluxo financeiro 

da entidade.

Na Contabilidade das entidades do 

setor público, a exigência de incluir a 

Demonstração dos Fluxos de Caixa veio 

com a Portaria da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) nº 749, de 15 de dezembro 

de 2009. A Portaria teve seus efeitos de 

forma facultativa a partir de 2010 e, 

inicialmente, seria obrigatória a partir de 

2012 para União, Estados e Distrito Federal; 

e, em 2013, para municípios. No entanto, 

por meio das Portarias da STN n° 753-2012 

e 733-2014, a sua elaboração passou a ser 

obrigatória somente para o exercício de 

2015.

A NBC T SP 16.6 – Demonstrações 

Contábeis (Normas Brasileiras de Contabi-

lidade Aplicadas ao Setor Público) foi criada 

para estabelecer as demonstrações contábeis 

a serem elaboradas e divulgadas pelas 

entidades do setor público, observando a 

legislação vigente.  O Manual de Contabili-

dade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 

da Secretaria do Tesouro Nacional, passou a 

ser editado para padronizar as informações 

e facilitar o entendimento das novas normas 

aplicadas à contabilidade pública. Hoje, o 

Manual está em sua 6ª edição e traz em sua 

Parte V definições e procedimentos para 

elaborar a DFC no setor público, bem como 

nas Instruções de Procedimentos Contábeis 

08 Metodologia para Elaboração da DFC. 

De acordo com o Pronunciamento Técnico 

CPC 03, os principais benefícios da 

Demonstração de Fluxos de Caixa são: 

proporcionar informações que possibilitem 

avaliar as mudanças nos ativos líquidos de 

uma entidade, bem como sua liquidez, 

solvência e capacidade para alterar os 

valores e prazos dos fluxos de caixa, caso 

necessário; melhorar a comparabilidade 

dos relatórios de desempenho operacional 

para entidades diferentes; fornecer infor-

mações históricas sobre os fluxos de caixa, 

usadas para avaliar os fluxos de caixa 

futuros e examinar a relação entre a 

lucratividade e os fluxos de caixa.

Nas últimas décadas, aos benefícios 

informacionais anteriormente referencia-

dos, somou-se a possibilidade de utilizar as 

informações oriundas da DFC para classifi-

car as empresas quanto à fase do ciclo de 

vida no qual se encontram (STICKNEY; 

WEIL, 2012; BRUWER; HAMMAN, 2005; 

DICKINSON, 2011). Os métodos de
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classificação do ciclo de vida, inicialmente 

desenvolvidos para aplicação à análise de 

um produto em particular, representaram a 

origem dos métodos de análise do ciclo de 

vida de empresas. Contudo, capturar o ciclo 

de vida das empresas (em vez de um 

produto individual) é uma tarefa mais 

difícil de ser executada, visto que uma 

empresa é, geralmente, um agregado de 

múltiplos produtos, cada um deles se 

situando em uma diferente fase (estágio) de 

seu ciclo de vida. Além disso, uma empresa 

pode competir em múltiplos setores, em 

virtude da diversidade dos produtos por ela 

ofertados (DICKINSON, 2011). 

Nesse sentido, embora não consti-

tuam a única forma possível de análise do 

ciclo de vida organizacional, os modelos 

baseados na DFC mostram-se de mais 

simples aplicação empírica, uma vez que se 

baseiam exclusivamente no sinal apresen-

tado por cada um dos três fluxos de caixa 

(operacional, de investimento e de finan-

ciamento). Apesar disso, mesmo para as 

empresas brasileiras do setor privado, os 

estudos sobre ciclo de vida organizacional 

na sua grande maioria são realizados por 

meio de aplicação de questionários ou de 

anál ise  de  indicadores  contábeis  

(BORINELLI, 1998; SILVA; JESUS; 

MELO, 2010; MORAES, 2011; BEUREN; 

RENGEL; HEIN, 2012; KLANN et al., 

2012; HOFFMANN, 2013), não tendo sido 

constatado número significativo de estudos 

que utilizam as informações da DFC para 

esse fim (ALVES; MARQUES, 2007; 

MUELLER; VICTOR; CARLIN, 2013). No 

mesmo sentido, nenhum estudo empírico 

dessa natureza com foco em entidades do 

setor público foi encontrado. Isso se 

justifica, principalmente, pelo fato já 

mencionado de que apenas a partir do ano 

de 2015 tal demonstração tornou-se de 

elaboração efetivamente obrigatória para 

tais entidades. 

Sabe-se que os municípios gaúchos 

têm passado por vários problemas financei-

ros. Segundo notícia veiculada no site da 

Federação das Associações de Municípios 

do Rio Grande do Sul (FAMURS), nos anos 

de 2013 e 2015 o repasse do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) 

apresentou sucessivas quedas. O repasse do 

FPM pelo governo federal é uma das mais 

importantes fontes de receitas para os 

municípios. A previsão inicial da STN 

estimava uma elevação das receitas do 

fundo de 8% em relação a 2012 e 10% em 

comparação a 2015; no entanto, no 

acumulado do ano apenas 5,76% se 

confirmou. Além disso, nos últimos dois 

anos, de acordo com a referida notícia, 

foram R$ 974 milhões que a União 

prometeu e não repassou aos municípios do 

Rio Grande do Sul. Essas perdas acabam 

por impactar negativamente no caixa dos 

municípios, gerando medidas de redução 

de gastos e aumentando a pressão e o risco 

sobre os gestores de práticas contrárias à 

responsabilidade fiscal.

É nesse contexto que surge a seguinte 

questão: Quais são os estágios do ciclo de
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vida dos municípios do Rio Grande do Sul 

analisados por meio da Demonstração dos 

Fluxos de Caixa? 

Para responder a esta pergunta, o 

presente trabalho tem como objetivo geral 

identificar o estágio do ciclo de vida dos 

municípios do Rio Grande do Sul por meio 

da Demonstração dos Fluxos de Caixa. Os 

objetivos específicos são: a) elaborar a DFC 

dos municípios do Rio Grande do Sul, por 

meio das demonstrações contábeis atual-

mente disponíveis pela Finanças do Brasil 

(FINBRA); b) verificar como a relação 

entre os fluxos de caixa operacional, de 

financiamento e de investimento permite 

identificar o estágio do ciclo de vida 

organizacional, conforme a literatura; c) 

classificar os fluxos de caixa dos municípios 

da amostra segundo os estágios dos ciclos 

de vida; e d) analisar o estágio do ciclo de 

vida dos municípios do Rio Grande do Sul e 

propor uma nomenclatura que melhor se 

adapte às características do setor público.

Este estudo se mostra oportuno em 

um momento de adoção da Demonstração 

dos Fluxos de Caixa no setor público, consi-

derando a dificuldade de sua elaboração e 

análise, haja vista as diversas prorrogações 

feitas pelo Tesouro Nacional no processo de 

convergência. Pela originalidade, também 

pode contribuir para o desenvolvimento de 

uma nova temática de estudo das finanças 

públicas no País, permitindo acompanhar a 

evolução da maturidade financeira dos 

entes públicos brasileiros, bem como 

melhorar a qualidade da informação 

contábil para fins de tomada de decisão, um 

dos objetivos da NBC T 16.1 - Objetivos da 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Além disso, o presente estudo pode con-

tribuir para os órgãos de controle externo na 

avaliação dos riscos de auditoria das 

unidades jurisdicionadas em função de seu 

ciclo de vida.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE APLICADA 
AO SETOR PÚBLICO E CONVERGÊNCIA AOS 
PADRÕES INTERNACIONAIS

As entidades do setor público estão 

sujeitas a normas diferentes em relação às 

do setor privado pelas suas características 

peculiares e, especialmente, por tratar de 

recursos públicos. As finanças públicas e a 

contabilidade pública são regradas por leis 

próprias e devem observar limites e con-

dições diversas daquelas presentes em 

organizações privadas. Neste contexto, as 

duas leis mais importantes no regramento 

da administração pública são a Lei nº 4.320 

e a Lei Complementar nº 101, também 

chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF).  A Lei nº 4.320, de 17 de março de 

1964, foi criada diante da necessidade de 

reorganizar as finanças públicas no país, 

tendo estabelecido normas de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos, da gestão do caixa e dos 

balanços da União, dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municípios e ainda implantou 

o modelo de Contabilidade até então 

vigente. Já a Lei de Responsabilidade Fiscal 

estabeleceu regras para o controle das 

contas públicas, por meio da imposição de 

condições para a inscrição de despesas em 

restos a pagar e a definição de teto para as 

despesas de pessoal, bem como tratou do 

equilíbrio fiscal e dos requisitos de transpa-

rência e prestação de contas no setor 

público (FEIJÓ, 2013). 

A LRF tem um significativo impacto 

na gestão financeira dos entes públicos, pois 

estabelece limites de endividamento 

(Fluxos de Caixa de Financiamento – FCF), 

de gastos com pessoal (Fluxos de Caixa de 

Operacional – FCO), de uso de recursos da 

alienação do patrimônio público para finan-

ciamento de atividades correntes (Fluxos de 

Caixa de Investimentos – FCI), além de 

disposição para disponibilidades de caixa, 

transferência e escrituração das contas 

públicas.

Mais recentemente, o Brasil vem 

passando por um processo de mudanças 

para a implantação do novo modelo de con-

tabilidade aplicado ao setor público, que 

visa à convergência das práticas contábeis 

vigentes às Normas Internacionais de Con-

tabilidade Aplicada ao Setor Público 

(FEIJÓ, 2013). Para propor essa mudança, 

houve um esforço institucional e normativo 

da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e 

do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), para emitir as Normas Brasileiras de 

Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 

NBC T 16.1 a NBC T 16.11, em convergência 

às Normas Internacionais de Contabilidade 

publicadas pela International Federation 

of Accountants (IFAC), denominadas Inter-

national Public Sector Accounting 

Standards (IPSAS), levando em consi-

deração as diretrizes da Portaria 184-08 do 

Ministério da Fazenda, a serem observadas 

pelo setor público quanto aos procedi-

mentos, práticas, elaboração e divulgação 

das demonstrações contábeis; e organizar o 

novo Plano de Contas Aplicado ao Setor 

Público (PCASP) e o Manual de Contabi-

lidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 

Essas normas tratam de vários aspectos 

relativos aos padrões de Contabilidade 

aplicados ao setor público, sendo um deles a 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), a 

qual será objeto de estudo deste trabalho.

Na administração pública, a in-

formação contábil permite aos usuários, 

segundo Reis e Machado (2012), analisar e 

tomar decisões para melhorar a arrecada-

ção de receitas, aperfeiçoar as formas de 

cobrança de seus créditos, programar com 

maior embasamento as despesas e os 

desembolsos e também fornecer ao 

administrador público e à sociedade 

elementos sobre a situação econômico-

-financeira e a composição do patrimônio 

da instituição.

2.2 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
NO SETOR PÚBLICO

A Demonstração dos Fluxos de Caixa 

(DFC) no setor público, segundo a NBC T
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16.6 (Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público – Demonstra-

ções Contábeis), apresenta a movimentação 

financeira histórica da entidade pública, per-

mitindo aos usuários projetar cenários de 

fluxos de caixa e elaborar análises sobre a 

capacidade de a entidade manter o regular 

financiamento dos serviços públicos de sua 

responsabilidade, a solvência e a liquidez da 

entidade. 

Conforme a IPSAS 2 – Demonstração 

dos Fluxos de Caixa, a demonstração dos 

fluxos de caixa identifica: (a) as fontes de 

geração dos fluxos de entrada de caixa, (b) 

os itens de consumo de caixa durante o 

período das demonstrações contábeis, e (c) 

o saldo do caixa na data das demonstrações 

contábeis. Ainda, de acordo com a norma, as 

informações dos fluxos do caixa de uma 

entidade são úteis para proporcionar aos 

usuários das demonstrações contábeis, as 

quais constituem uma base de informações 

para comprovação de conduta de responsa-

bilidade na gestão do patrimônio público 

por meio da accountability e para a tomada 

de decisões. 

Sob esta perspectiva, a IPSAS 2 

observa que a informação dos fluxos de 

caixa permite aos usuários avaliar como 

uma entidade pública obteve recursos para 

financiar suas atividades e a maneira como 

os recursos de caixa foram usados, pois, ao 

tomar decisões econômicas quanto à alo-

cação de recursos, que dizem respeito à 

sustentabilidade das atividades da enti-

dade, os usuários precisam compreender o 

efeito temporal e o grau de certeza do fluxo 

de caixa. Informações sobre fluxos de caixa 

podem ser úteis aos usuários das demons-

trações contábeis de uma entidade ao 

avaliar os fluxos do caixa desta, ao avaliar 

a conformidade dessa entidade com a 

legislação e regulamentações (incluindo 

orçamentos autorizados, quando aplicável) 

e ao tomar decisões entre fornecer recursos 

para essa entidade ou transacionar com ela 

(IPSASB, 2014).

A DFC deve ser elaborada pelos 

métodos diretos e deve evidenciar as movi-

mentações do Fluxo de Caixa Operacional 

(FCO); Fluxo de Caixa de Investimentos 

(FCI) e Fluxo de Caixa dos Financiamentos 

(FCI). A NBC T 16.6 (R1), em seus pará-

grafos 32, 33 e 34, descreve os três tipos de 

fluxos de caixa:

O fluxo de caixa das operações com-
preende os ingressos, inclusive 
decorrentes de receitas originárias e 
derivadas, e os desembolsos relacio-
nados com a ação pública, e os demais 
fluxos que não se qualificam como de 
investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos 
inclui os fluxos de recursos relacio-
nados à aquisição e à alienação de 
ativo não circulante, bem como rece-
bimentos em dinheiro por liquidação 
de adiantamentos ou amortização de 
empréstimos concedidos e outras ope-
rações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos 
inclui os fluxos de recursos relacio-
nados à captação e à amortização de 
empréstimos e financiamentos. 

Embora com pequenas diferenças 

entre as definições citadas na NBC T 16.6 
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e as da IPSAS 2, ambas podem ser conside-

radas aderentes e não conflitantes.

A Secretaria do Tesouro Nacional, por 

meio do Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público, orienta que a DFC deve ser 

elaborada pelo método direto e apresenta a 

sua estrutura. Cabe destacar que:

A DFC permite conhecer o montante 
líquido de caixa gerado no exercício 
financeiro, número que é denomi-
nado de “geração líquida de caixa”. 
Esse montante, que pode ser calcu-
lado pela comparação entre o saldo 
final e inicial de caixa e equivalentes 
de caixa, é demonstrado de modo ana-
lítico na DFC, possibilitando o conhe-
cimento das origens e das aplicações 
de caixa. Certamente, se um órgão 
público consegue gerar caixa a partir 
de suas operações, isso significa que 
ele poderá apresentar, com maior pro-
babilidade, boa saúde financeira em 
períodos futuros. Se seu caixa vem 
sendo gerado das atividades de finan-
ciamento ou de investimento, a con-
clusão não é a mesma, pois em algum 
momento no futuro pode haver difi-
culdade de repetir essa situação em 
função de que as fontes de caixa “fi-
nanciamentos” e “investimentos” têm 
menor potencial que a fonte “opera-
ções”. (MOTA, 2009, p. 603).

A geração líquida de caixa do período 

deve ser comparada à diferença entre o saldo 

final e inicial das contas que correspondem 

ao caixa e equivalentes de caixa (MOTA, 

2009). De acordo com o CPC 03, a entidade 

pode divulgar o fluxo de caixa operacional 

usando o método direto, em que as princi-

pais classes de recebimentos brutos e 

desembolsos brutos são divulgadas; ou o 

método indireto, no qual o lucro líquido ou 

prejuízo é ajustado pelos efeitos das transa-

ções que não envolvem caixa; de quaisquer 

diferimentos ou outras apropriações por 

competência sobre recebimentos ou paga-

mentos operacionais passados ou futuros; e 

itens de receita ou despesa associados com 

fluxos de caixa das atividades de investi-

mento ou de financiamento. 

O CPC 03 (2008, p. 8) afirma que: “as 

entidades são encorajadas a divulgar os 

fluxos de caixa decorrentes das atividades 

operacionais usando o método direto”.  

Segundo o CPC 03, o método direto traz 

informações úteis para estimar futuros 

fluxos de caixa e que não são contempladas 

no método indireto. O método direto se 

adequa melhor às características do setor 

público, e é aconselhado pelo Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da 

STN, que seja utilizado este método prefe-

rencialmente na elaboração da DFC. Um 

modelo simplificado da DFC é apresentado 

no  Quadro 1 .
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Fazem parte do fluxo de caixa das ope-

rações as receitas correntes arrecadadas no 

exercício e as despesas orçamentárias 

correntes pagas. No fluxo de caixa dos 

investimentos, figuram as receitas de capi-

tal, com exceção das operações de crédito, e 

as despesas de capital com investimentos e 

inversões financeiras pagas. Já no fluxo de 

caixa dos financiamentos, os ingressos 

correspondem às receitas de capital com 

operações de crédito, e os desembolsos são 

representados pelas despesas de capital 

com a amortização da dívida. 

2.3 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA 
ORGANIZACIONAL COM BASE NA DFC

Para Borinelli (1998), o ciclo de vida 

das organizações consiste em fases em que 

as organizações alteram suas características 

à medida que avançam em seu processo de 

desenvolvimento. O mesmo autor destaca 

que o ciclo de vida é um conjunto de fases ou 

etapas que uma empresa pode atravessar 

durante sua vida e, mesmo com denomina-

ções variadas, os estudos sobre o assunto 

normalmente contemplam os estágios de 

nascimento, fracasso, decadência e estabili-

zação. O termo ciclo de vida das organiza-

ções vem da analogia com o processo 

evolutivo dos seres vivos. Segundo Kauf-

mann (1990, p. 11): 

Como todo organismo vivo, as 
empresas passam por uma sucessão 
de estágios de desenvolvimento. Em 
cada estágio a empresa enfrenta 
novos e diferentes desafios; a cada 
passagem de um estágio para outro, 
enfrenta verdadeiras crises de cresci-
mento ou crises de passagem.

Fonte: Adaptado do IPC 08 (2014, p 31). 

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)
Ingressos
( - ) Desembolsos

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)
Ingressos
( - ) Desembolsos

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)
Ingressos
( - ) Desembolsos

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Caixa e Equivalente de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

Quadro 1 – Modelo da Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
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Não existe um modelo-padrão a ser 

seguido para identificar o ciclo de vida das 

empresas (BORINELLI, 1998; SILVA; 

JESUS; MELO, 2009; MORAES, 2011; 

BEUREN; RENGEL; HEIN, 2012; 

KLANN et al., 2012; HOFFMANN, 2013). 

Dentre os modelos baseados no Fluxo de 

Caixa, o mais disseminado na literatura é o 

de Stickney e Weil (2001), que classifica a 

empresa em 4 estágios, em virtude dos sinais 

de seus fluxos de caixa: Nascimento, Cresci-

mento, Maturidade e Declínio. 

Contudo, o modelo de Stickney e Weil 

(2001) não contempla todas as combinações 

de sinais possíveis, fazendo com que 

algumas empresas não sejam classificadas. 

Mais recentemente, Bruwer e Hamman 

(2005) propuseram um modelo que divide o 

ciclo de vida da empresa em 8 fases, consi-

derando todos os fluxos de caixa possíveis, 

conforme evidenciado na Tabela 1:

1

Tabela 1 – Fases do Ciclo de Vida de acordo com o Modelo de Bruwer e Hamman (2005).

N FCO FCI FCF FASE DO CICLO DE VIDA

+ + + N/A 1 - Padrão extraordinário, só pode ser temporário.

2 + - - Característico de uma empresa na fase de maturidade, de sucesso ou em 
crescimento moderado - Companhia saudável, que gera fluxo de caixa 
operacional suficiente para financiar suas atividades do dia a dia, investir em 
expansão e liquidar dívidas.

3 + + - Pode caracterizar uma empresa em declínio, mas também uma empresa em 
processo de reestruturação - A companhia gera fluxo de caixa operacional 
positivo, mas está vendendo ativos de longo prazo ou investimentos, 
possivelmente com o propósito de pagar dívidas ou recomprar ações.

4 + - + Característico de uma empresa em expansão - As operações geram caixa positivo, 
mas não o suficiente para financiar os investimentos.

5 - + + Mais provável que a empresa esteja no final de seu ciclo de vida - Padrão 
extraordinário, a companhia não gera fluxo de caixa operacional positivo, e 
financia a insuficiência de caixa com a venda de ativos, contraindo dívidas ou 
emitindo novas ações.

6 - - + Típico de uma empresa jovem, em seu Start-up, ou em crescimento inicial – A 
companhia não gera fluxo de caixa suficiente para financiar as atividades do seu 
dia a dia. Novas dívidas e emissão de ações são usadas para financiar a expansão 
no curto e no longo prazo.

7 - + - Declínio Profundo - Ativos de longo prazo são vendidos para cobrir o fluxo de caixa 
operacional negativo e pagar dívidas. Esse padrão não pode continuar sem 
conduzir a empresa à liquidação. 

8 - - - N/A 8 – Extraordinário – Só é possível se a companhia possui reservas internas de 
fluxo de caixa. Esse padrão espelha problemas financeiros e só pode persistir por 
um tempo limitado. 

Fonte: Adaptado de Bruwer e Hamman (2005). 
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Há de se ressaltar que as caracterís-

ticas dos fluxos de caixa no setor público são 

diferentes daquelas do setor privado. Con-

tudo, de maneira exploratória, pretende-se 

utilizar tal metodologia adaptando-se a 

estas peculiaridades. Destacam-se, nesse 

sentido, os limites de endividamento e 

gastos com pessoal da LRF, a impossibili-

dade de utilizar recursos da alienação de 

bens para custear despesas correntes, a 

regra de ouro das operações de créditos em 

relação às despesas de capital, entre outras.

3 MÉTODO DE PESQUISA

Trata-se de uma pesquisa descritiva 

quanto aos seus objetivos e quantitativa 

quanto à abordagem do problema. No que 

tange aos procedimentos técnicos, trata-se 

de pesquisa documental  (RAUPP; 

BEUREN, 2008). Adicionalmente, pode-se 

considerar a pesquisa de caráter explorató-

rio, pois não foram encontrados estudos 

sobre ciclo de vida de empresas do setor 

público, sejam baseados na DFC ou em qual-

quer outra metodologia de análise.

A amostra compreendeu todos os 

municípios do Rio Grande do Sul para os 

quais, entre o período de 2008 a 2012, foi 

possível obter as informações necessárias à 

consecução do estudo. Não se utilizou o exer-

cício de 2013, pois alguns municípios apre-

sentaram dados no formato novo previsto 

no Siconfi e outros ainda na estrutura da 

FINBRA. A coleta de dados foi realizada 

com a identificação das contas necessárias à 

elaboração da Demonstração dos Fluxos de 

Caixa (DFC) dos municípios do Rio Grande 

do Sul a partir dos dados disponíveis no site 

do Tesouro Nacional, por meio da base de 

dados “Finanças do Brasil” (FINBRA). A 

amostra final compreende 491 municípios 

analisados ao longo dos 5 anos (2008-

2012), perfazendo 2.455 observações.

Para o tratamento dos dados, visando 

a elaborar as DFCs para os períodos citados, 

foram utilizadas contas dos grupos de Ativo 

e Passivo, Receita e Despesa Orçamentária. 

A metodologia empregada para elaborar a 

DFC foi a de Balanço Patrimonial, que con-

siste na apuração dos fluxos de caixa e 

geração de caixa por meio das variações nas 

contas de ativo e passivo, conforme explici-

tado no Quadro 2.

(+/-) FC Operacional (FCO) Variação dos Ativos e Passivos e 
Operacionais

Quadro 2  – Metodologia para Elaboração da DFC

ITEM DFC FORMA DE ELABORAÇÃO CONTAS ENVOLVIDAS

Contas de Ativos e Passivos Financeiros e 
Não Financeiros, excluídos os presentes 
dos fluxos de caixa de investimento e 
financiamento

CONTINUA 
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(+/-) FC de Investimento (FCI) Variação dos Ativos e Passivos de 
Investimentos

ITEM DFC FORMA DE ELABORAÇÃO CONTAS ENVOLVIDAS

Contas de Ativo Permanente e 
Empréstimos Concedidos

CONTINUAÇÃO 

(+/-) FC de Financiamento (FCF) Variação de Passivos de 
Financiamento

Contas Relativas a Empréstimos 
e Operação de Crédito

(=) Geração (Consumo) Líquido 
de Caixa e Fluxo de Caixa

Variação do grupo 
Disponibilidades

Contas do Ativo 
“Disponibilidades”

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados de pesquisa (2015)

Destaca-se o esforço na elaboração e 

tratamento destes dados a partir da base de 

dados da Finbra, pois, durante o período em 

análise, houve alterações nos Planos de Con-

tas, bem como, por meio de vários testes e 

simulações, não foi possível conciliar o 

saldo dos caixas e equivalentes de caixa por 

meio dos grupos de receitas e despesas orça-

mentárias, conforme metodologia proposta 

pelo IPC 08. Dessa forma, optou-se, para os 

fins exploratórios do presente artigo, por 

utilizar a metodologia de balanço. Esta meto-

dologia é empregada como procedimentos 

de auditoria pelas empresas de auditoria 

externa e como forma de apuração de fluxo 

de caixa para fins de apuração de accrualls 

nos estudos de gerenciamento de resultados 

(MARTINEZ, 2001).

Na análise dos dados, aplicou-se o 

modelo proposto por Bruwer e Hamman 

(2005), a fim de identificar a fase do ciclo de 

vida dos municípios do Rio Grande do Sul a 

partir do sinal dos fluxos de caixa das ativi-

dades operacionais, de investimentos e de 

financiamentos apurados, classificando 

cada observação em um estágio do ciclo de 

vida, conforme exposto na Tabela 1. Com 

base em tal classificação e a partir da inter-

pretação das estatísticas descritivas apre-

sentadas pelos municípios, foi proposta 

uma modificação na nomenclatura de cada 

uma das fases, para melhor representar as 

peculiaridades das entidades do setor 

público. 

Adicionalmente, foi aplicado o 

Método CHAID (CHi-squared Automatic 

Interaction Detection), ou Detecção de Inte-

ração Automática do Qui-quadrado, para 

estimar as variáveis preditoras da classifi-

cação das fases do ciclo de vida. O objetivo 

deste procedimento é encontrar as relações 

entre uma variável de resposta ou dependente, 

e um conjunto de variáveis explicativas ou 

preditoras, que tenham poder discrimi-

nante sobre a diferenciação dos vários 

níveis de resposta da variável dependente 

(HOARE, 2004). A técnica CHAID apre-

senta seus resultados em forma de uma 

árvore de classificação. As árvores de classi-

ficação são representações simples do 

conhecimento e um meio eficiente de cons-

truir classificadores que estabelecem
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classes baseadas nos atributos. É uma estru-

tura hierárquica que traduz uma árvore 

invertida, a qual se desenvolve da raiz para 

as folhas (RODRIGUES, 2006). Para dividir 

um grupo em segmentos, são apenas 

utilizadas as variáveis estatisticamente 

significativas, utilizando de tabelas de 

contingência e o teste de independência em 

conjunto com o ajustamento de Bon-

ferroni, em várias etapas do processo 

(RODRIGUES, 2006). Uma vantagem do 

CHAID é a apresentação de forma gráfica, o 

que facilita a interpretação e leitura. Utili-

zou-se como validação do modelo o método 

de cross-validation, ou validação cruzada, 

que divide a amostra em n subamostras, as 

quais, por sua vez, originam n árvores 

(MAGSON, 1994).

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS

Após elaborar a DFC de 491 municí-

pios do RS para o período de 2008 a 2012, 

procedeu-se à classificação das fases dos 

ciclos de vida, identificando cada estágio do 

ciclo de vida dos municípios por meio do 

sinal dos fluxos de caixa das atividades 

operacional, de investimentos e de 

financiamentos. 

  A Tabela 2 demonstra o número de 

municípios por estágio do ciclo de vida entre 

os anos de 2008 a 2012.

N/A1

Maduro

Declínio

Expansão

Fim de ciclo de vida

Start-up

Declínio Profundo

N/A8

TOTAL

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados de pesquisa (2015)

Tabela 2 - Classificação da fase do ciclo de vida dos municípios do Rio Grande do Sul

Ciclo de vida % 2011 % 2010 % 2009 % 2008 % Total %2012 

2

273

9

91

4

40

20

52

491

0,41

55,60

1,83

18,53

0,81

8,15

4,07

10,59

100

2

311

2

98

3

31

7

37

491

0,41

63,34

0,41

19,96

0,61

6,31

1,43

7,54

100

3

285

7

141

4

28

8

15

491

0,61

58,04

1,43

28,72

0,81

5,70

1,63

3,05

100

1

253

6

95

3

44

8

81

491

0,20

51,53

1,22

19,35

0,61

8,96

1,63

16,50

100

1

300

12

107

2

26

8

35

491

0,20

61,10

2,44

21,79

0,41

5,30

1,63

7,13

100

9

1422

36

532

16

169

51

220

2455

0,37

57,92

1,47

21,67

0,65

6,88

2,08

8,96

100



17REVISTA DO CRCRS

Nos resultados da Tabela 2, observa-

-se que a maioria dos municípios se 

encontra na fase de maturidade (1.422 

observações, 57,92%) ou de Expansão (532 

observações, 21,67%) e Start up (169 ou 

6,88%). Chama a atenção o número de muni-

cípios com os três fluxos de caixa negativos 

(fase 8). Por outro lado, também deve-se 

destacar que há relativamente poucos muni-

cípios nos estágios de declínio (36 ou 

1,47%), declínio profundo (51 ou 2,08%) e 

fim do ciclo de vida (16 ou 0,65%).

A situação ideal é que um ente público 

seja capaz de gerar fluxos de caixa operacio-

nais positivos (por meio de resultado fiscal 

positivo), tenha capacidade de investi-

mentos em despesas de capital (FCI negati-

vos) e tenha capacidade de amortizar 

eventuais operações de crédito (FCF negati-

vos). Da mesma forma, em períodos de 

expansão econômica, principalmente as 

observadas entre os exercícios anteriores a 

2012, a tendência é manter a expansão por 

meio de um aumento do endividamento, 

acarretando FCF positivos.

4.1 FATORES DISCRIMINANTES - MÉTODO 
CHAID

De maneira adicional, para fins de 

identificação de eventuais características e 

variáveis capazes de classificar e predizer as 

fases do ciclo de vida dos municípios, fez-se 

uso do método estatístico CHAID, conforme 

descrito na seção 3. Para tanto, foi utilizada 

como variável dependente a fase do ciclo (de 

1 a 8) conforme resultados da Tabela 2 para 

os 5 exercícios (2008 a 2012) e como possí-

veis variáveis preditoras (independentes), 

foram utilizados: o perfil populacional dos 

municípios (Pequenos I a IV, Médios e Gran-

des); o Índice de Desenvolvimento Econô-

mico e Social (IDESE), elaborado pela 

Fundação de Economia e Estatística do RS 

(FEE); o Produto Interno Bruto (PIB); os 

indicadores da LRF (Receita Corrente 

Líquida - RCL), Despesa com Pessoal (DP) e 

Limite de Gastos com Pessoal (Limite DP); 

além das variáveis da DFC (Geração 

Líquida, FCO, FCI e FCF), medidas em 

termos monetários, para os 5 anos em 

análise.

Para gerar o modelo, foi utilizado o 

pacote estatístico do SPSS. Após testes e 

simulações, as variáveis explicativas 

capazes de discriminar relações entre as 

fases do ciclo de vida para a amostra de 

estudo foram: a Geração Líquida de Caixa 

(GLC), Receita Tributária, Despesa de 

Pessoal da LRF e Porte Populacional dos 

Municípios. 

Para facilitar o entendimento do 

método CHAID, apresenta-se a árvore 

gerada na Figura 1, com tamanho reduzido, 

por limitações de espaço. 
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A variável que mais bem discrimina as 

fases do ciclo de vida é a Geração Líquida de 

Caixa (do nó 0 para os nós de 1 a 6), discri-

minando os 6 nós seguintes em faixas de 

GLC. Por exemplo, municípios com GLC 

acima de R$ 984.515,00 foram classificados 

no nó 6. Dentre estes, o nó 14 possui municí-

pios de Grande Porte com Expansão. Dessa 

forma, a leitura que se faz é que há uma pro-

babilidade de 52,2% de um município de 

Grande Porte com Fluxo de Caixa acima de 

R$ 984.515 estar no estágio de Expansão. 

De outra parte, existe uma chance de 65% de 

municípios de pequeno e médio porte, com 

GLC acima de R$ 984.515, estarem no 

estágio Maduro (Nó 13).

Os resultados da Figura 1 são apre-

sentados na Tabela 3. A primeira coluna 

evidencia os nós gerados (14); e as seguin-

tes, o número de municípios (N) e a 

probabilidade de classificação em cada nó e 

cada fase do ciclo de vida. Então, no nó 0 

constam as 2.455 observações (491 municí-

pios por 5 anos), divididas em 14 nós. Nas 

colunas à direita, observam-se a variável pre-

ditora em cada nó, a significância estatística 

(que é sempre de um p value < 1%) e as 

faixas de valores e categorias discriminadas 

em cada nó.

 
Nó 0

 

Nó 1
 

Nó 7  Nó 14  

Geração Líquida de Caixa

 

Rec.Trib.
 

Desp. Pessoal LRF  Porte Município
 

> R$ 984.525
 

Nó 13  

 
Nó 0

 

Nó 1
 

Nó 7  Nó 14  

Geração Líquida de Caixa

 

Rec.Trib.
 

Desp. Pessoal LRF  Porte Município
 

> R$ 984.525
 

Nó 13  

 
Nó 0

 

Nó 1
 

Nó 7  Nó 14  

Geração Líquida de Caixa

 

Rec.Trib.
 

Desp. Pessoal LRF  Porte Município
 

> R$ 984.525
 

Nó 13  

 
Nó 6

 

Figura 1 – Árvore do Modelo CHAID

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos resultados de pesquisa (2015)
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Logo, a variável que mais bem discri-

mina os estágios do ciclo de vida é a Geração 

Líquida de Caixa (GLC), gerando os nós de 1 

a 6 em faixas de GLC. Os nós 7 e 8 são galhos 

do nó 1 (GLC < R$ 9.400.291>), cuja 

variável preditora foi a Receita Tributária. 

O nó 7 mostra que municípios com GLC 

negativo menores a R$ 2.308.291, e Receita 

Tributária menor que R$ 9.400.291 têm 

uma probabilidade de 63,1% de serem clas-

sificados na fase 8 do ciclo de vida.

Considerando o caráter exploratório 

do presente estudo, acredita-se que os 

resultados sejam satisfatórios, pois a GLC, 

que é um elemento da DFC, mostrou ser o 

mais explicativo das fases do ciclo de vida. 

Neste sentido, levando-se em conta a 

grande variabilidade populacional dos 

municípios gaúchos, este mostrou também 

ser um fator discriminante. Além disso, o 

perfil tributário (capacidade tributária dos 

municípios) e o nível de despesa com pes-

soal, segundo a LRF, mostraram-se capazes 

de discriminar as fases do ciclo de vida dos 

municípios gaúchos. Contudo, o modelo 

apresentou melhor acurácia para as fases 

com mais incidência (Maduro, Expansão e 

Crescimento Inicial).

4.2 CLASSIFICAÇÃO DO CICLO DE VIDA NO 
SETOR PÚBLICO

A partir da revisão da literatura, dos 

resultados da classificação das fases dos 

ciclos de vida, e da classificação inicial-

mente proposta pelo modelo proposto por 

Bruwer e Hamman (2005), a Tabela 4 apre-

senta uma nomenclatura preliminar das 

fases do ciclo de vida adaptada às caracterís-

ticas de entidades do setor público:

1

2

3

4

5

6

7

8

Tabela 4 – Fase do Ciclo de Vida Preliminar Aplicada ao Setor Público

FASE CICLO DE VIDA FCO FCI FCF

+

+

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

+

+

+

-

-

Extraordinário positivo 

Maturidade

Declínio

Expansão

Extraordinário, Desequilíbrio Fiscal para reestruturação

Crescimento Inicial 

Declínio Profundo

Extraordinário negativo

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados de pesquisa (2015)
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De maneira exploratória e preliminar, 

propõe-se uma classificação alternativa para 

as fases 1, 5, 6 e 8 do ciclo de vida, conside-

rando as características do setor público:

Ÿ Na fase 1, entende-se que se trata de 

um ciclo extraordinário positivo, 

caracterizado por eventuais desfazi-

mentos de ativos não circulantes ou 

recebimentos de empréstimos con-

cedidos. Este tipo de situação seria 

possível em períodos de reestrutu-

ração para investimento.

Ÿ Na fase 5, também se observam 

situações extraordinárias, caracte-

rizadas por desequilíbrios fiscais 

em momento de retomada de 

crescimento e/ou expansão. Ao man-

ter-se o desequilíbrio, a tendência é 

que seja frustrado o crescimento. 

Ÿ Na fase 6, de crescimento inicial, 

pode-se encontrar entidades pú-

blicas jovens, ou em processo de 

retomada do crescimento, por meio 

de operações de crédito de forma a 

restabelecer o crescimento. 

Ÿ Na fase 8, observa-se uma situação 

extraordinária negativa, caracteri-

zada por um desequilíbrio fiscal, 

acompanhada de desfazimento de 

ativos ou cobrança de empréstimos 

concedidos e endividamento alto. 

Para as fases 2, 3 e 4, a nomenclatura e a des-

crição oferecidas no modelo de Bruwer e 

Hamman (2005) parecem ajustar-se ao caso 

das entidades públicas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, buscou-se identificar 

os estágios do ciclo de vida dos municípios do 

Rio Grande do Sul por meio da análise da 

DFC. Primeiramente, foram elaboradas as 

DFCs de 491 municípios gaúchos ao longo de 

5 anos (2008 a 2012), perfazendo 2.455 

observações. Em seguida, foi aplicada a clas-

sificação proposta por Bruwer e Hamman 

(2005), enquadrando cada município, em 

cada ano de análise, em uma das 8 fases do 

modelo. Foi elaborada uma nomenclatura de 

fases de ciclo de vida com base na DFC, adap-

tada às peculiaridades da administração 

pública, embora ainda se careça de validação 

teórica e empírica.

Adicionalmente, por meio de análise 

estatística de geração de árvore pelo método 

CHAID, identificaram-se eventuais variáveis 

discriminantes entre as características dos 

ciclos de vida dos municípios. Os resultados 

evidenciam que grande parte dos municípios 

se encontra em fase de maturidade e 

expansão, situações consideradas desejáveis. 

Contudo, há municípios nas fases extraordi-

nária negativa, de declínio, fim de ciclo de 

vida e declínio profundo.

Por meio do método CHAID, obtive-

ram-se evidências de que a geração líquida de 

caixa (GLC), que é um componente da DFC, é 

uma variável preditora para fins de análise e 

classificação por meio da DFC. Da mesma 

forma, a Receita Tributária para municípios 

com GLC negativa e Despesas com Pessoal da
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LRF e o Porte Populacional dos municípios, 

permitindo estimar as probabilidades de 

um município encontrar-se em uma deter-

minada fase do ciclo de vida. Porém, o 

modelo não conseguiu classificar satisfato-

riamente os municípios com fases menos 

preponderantes, o que enseja mais estudos 

sobre o tema.

Como uma das limitações do estudo, 

destaca-se a metodologia de Balanço Patri-

monial para elaboração da DFC. Embora 

válida, pois parte de uma medida objetiva 

(variação das disponibilidades de caixa), 

o que aumenta a confiabilidade dos dados 

secundários, ela é suscetível de alterações 

nos tipos de fluxos de caixa (operacional, 

de investimento e de financiamento), prin-

cipalmente quando há reclassificação 

entre grupos de ativos e passivos, o que 

não impactam diretamente os fluxos de 

caixa.

Estudos futuros podem investigar 

as características dos municípios (PIB, 

perfil tributário, populacionais, de res-

ponsabilidade fiscal) segundo seus está-

gios de ciclo de vida. Ainda, estudos 

podem investigar quais as probabilidades 

de transição entre um e outro estágio dos 

ciclos de vida, por meio de métodos esto-

cásticos. Do ponto de vista teórico, 

estudos futuros podem relacionar os 

ciclos de vida dos municípios em função 

dos ciclos políticos e eleitorais, bem como 

o papel do controle externo na avaliação 

dos riscos de auditoria dos entes públicos.
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RESUMO
Em uma realidade negocial internacionalizada, a divulgação de 

informações adequadas, transparentes e comparáveis se tornou essencial, 

concedendo grande importância às normas internacionais de 

contabilidade. A realização de auditoria independente e a consequente 

emissão de seu relatório conferem às demonstrações contábeis maior 

credibilidade. Assim, o presente estudo tem como objetivo verificar quais 

são os principais motivos que ocasionam a emissão de Relatório de 

Auditoria Independente (RAI) modificado, nas empresas listadas no 

segmento tradicional da BOVESPA, no período pré e pós-convergência aos 

padrões internacionais de contabilidade. Para atender ao objetivo, 

analisaram-se os RAI emitidos entre os anos de 2004 a 2007, período pré-

-convergência, e os anos de 2010 a 2013, período pós-convergência. Foram 

coletados os RAI das 250 empresas listadas no segmento tradicional da 

BOVESPA, das quais 184 apresentaram os RAI referentes a todos os 

exercícios foco do estudo, totalizando 1.472 relatórios. Do total dos RAI 

analisados, 206 apresentaram modificações. Sobre estes, realizou-se 

análise dos motivos que justificaram a modificação e buscou-se a relação 

existente entre os motivadores do período pós-convergência e as normas 

internacionais. Os principais resultados demonstram que os motivos 

predominantes no período pré-convergência são investimentos e 

tributos; já no período pós-convergência, são investimentos e 

continuidade. Quanto à relação entre os motivadores do período pós-

-convergência e as alterações trazidas pelas normas internacionais, 

verificou-se que, do total de 213 motivadores, 36 referem-se às alterações, 

sendo principalmente devido a teste de impairment, arrendamento 

mercantil, intangível e empréstimos e financiamentos.

PALAVRAS-CHAVE:  Auditoria, Convergência, Rela-

tório de Auditoria Independente.
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1 INTRODUÇÃO

As demonstrações contábeis são 

fonte de informação sobre a situação 

patrimonial, econômica e financeira de 

uma empresa. Representam o mais 

importante meio de comunicação entre a 

entidade e o stakeholder. 

A fidedignidade das informações 

divulgadas é fundamental para que as 

demonstrações contábeis cumpram com a 

função a que se destinam: gerar informa-

ções úteis para a tomada de decisões. Nesse 

sentido, o auditor independente busca 

verificar se as informações encontram-se de 

acordo com as normas e livres de distorções 

relevantes, expressando sua opinião 

mediante a emissão do Relatório de 

Auditoria Independente (RAI). 

Existe um consenso de que os 

benefícios econômicos das informações 

contábeis aumentam quando estas são 

auditadas, pois se acredita que estão 

menos sujeitas a distorções do que 

aquelas não examinadas pelos auditores 

(DAMASCENA, FIRMINO, PAULO, 2011). 

Assim, espera-se que as demonstrações 

contábeis auditadas apresentem melhor 

conteúdo informacional.

A globalização da economia tem sido 

caracterizada pela quebra de barreiras 

comerciais entre países, pelo aumento de 

investimentos externos nos mercados de 

capitais e pelo avanço das tecnologias de 

informação (BATISTA et al, 2010). Esse 

cenário trouxe a necessidade de informações 

padronizadas, permitindo as empresas de 

diferentes países acesso a informações 

transparentes e comparáveis. 

No Brasil, o processo de convergência 

aos padrões internacionais de contabilidade 

(IFRS) deu-se por meio do advento da Lei 

11.638-07, que alterou a Lei 6.404-76 (Lei 

das Sociedades por Ações) e introduziu 

profundas modificações na forma de 

contabilização e evidenciação dos fatos 

contábeis.

Considerando o cenário de interna-

cionalização da Contabilidade e a importância 

do trabalho realizado pelo auditor indepen-

dente, expresso por meio da emissão do RAI, 

este estudo tem como objetivo responder ao 

seguinte questionamento: quais são os 

principais motivos que ocasionam a 

emissão de relatório de auditoria 

independente modificado, nas 

empresas listadas no segmento 

tradicional da BOVESPA, no período 

pré e pós-convergência aos padrões 

internacionais de contabilidade?

 Para responder à pergunta proposta, 

buscou-se identificar os tipos de RAI 

emitidos (modificados ou não modificados) 

e, quando for o caso, o tipo de modificação 

(ressalva, adverso ou abstenção de opinião). 

Verificou-se nos RAI modificados a 

quantidade de motivos que justificaram a 

sua emissão, a natureza dos motivos 

apresentados e a relação destes com as 

alterações trazidas pela convergência aos 

padrões internacionais de contabilidade. 

Complementarmente, apresentou-se a
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participação das firmas de auditoria 

denominadas Big Four na realização de

trabalhos de auditoria na amostra estudada.

Assim, as contribuições do presente 

estudo mostram-se relevantes, caracterizadas 

por dois aspectos principais. O primeiro, 

por permitir identificar os motivos que 

ocasionam a emissão de RAI modificado, 

indicando aspectos de desacordo com as nor-

mas e distorções relevantes. O segundo, 

pela verificação da existência de relação en-

tre os motivos e as alterações trazidas pelas 

normas internacionais de contabilidade, si-

nalizando as dificuldades de adequação 

das companhias em relação às mudanças 

introduzidas.

Na próxima seção é feita uma breve 

revisão sobre auditoria e normas interna-

cionais de contabilidade. Em seguida, são 

apresentados os procedimentos metodoló-

gicos adotados na pesquisa e descrição da 

análise dos resultados. Ao final do traba-

lho, são realizadas algumas considerações 

sobre as evidências encontradas nessa 

pesquisa. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

No presente capítulo, são apresentados 

aspectos acerca da auditoria independente e 

do relatório de auditoria independente; 

bem como sobre as normas internacionais 

de contabilidade.

2.1 AUDITORIA 

O crescimento do mercado de capitais 

e a necessidade de investimentos por parte 

das empresas trouxeram consigo a necessidade 

de informações econômicas, financeiras e 

patrimoniais (VIANA, NEGRA, 2014). De 

acordo com Attie (2010, p.7), “o surgimento 

da auditoria está ancorado na necessidade 

de confirmação, por parte dos investidores e 

proprietários, à realidade econômico-

-financeira espalhada no patrimônio das 

empresas investidas”.

A veracidade das informações e a 

capacidade de retorno do investimento são 

algumas das preocupações que exigem a opi-

nião de alguém não ligado aos negócios e 

que confirme a qualidade e precisão das 

informações prestadas, dão, assim, o ensejo 

ao trabalho do auditor (ATTIE, 2010). 

A realização de auditoria indepen-

dente e a consequente emissão de seu 

relatório concedem às demonstrações 

contábeis maior credibilidade quanto ao 

conteúdo apresentado e sua adequação às 

normas. Dutra, Alberton e Van Bellen 

(2007) mencionam que um dos motivos 

para a existência da auditoria independente 

está relacionado à credibilidade e confian-

ça na consistência e comparabilidade das 

informações entre as diversas entidades 

que compõem o mercado.

Assim, o objetivo do auditor indepen-

dente é expressar uma opinião sobre a pro-

priedade das demonstrações e assegurar
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que elas representem adequadamente a 

posição patrimonial, financeira e o resulta-

do do período em análise (CREPALDI, 

2010).

O auditor expressa sua opinião por meio 

do Relatório de Auditoria Independente, 

produto final dos trabalhos realizados. 

Segundo Araújo, Arruda, Barretto (2008), o 

relatório é a fase final do processo auditorial 

e consiste em uma descrição dos fatos que 

foram constatados, com base em evidên-

cias concretas, durante o transcurso dos 

exames de auditoria. Atualmente, com a 

internacionalização da Contabilidade, as 

normas de auditoria também foram 

convergidas para o modelo do IFAC 

(International Federation of Accountants), 

assim, as normas e os processos utilizados 

no Brasil são os mesmos utilizados na 

maioria dos países.

O Relatório de Auditoria Independen-

te pode ser modificado ou não modificado, de 

acordo com a natureza da opinião. A NBC 

TA 700 determina que o auditor deve 

expressar uma opinião não modificada 

quando concluir que as demonstrações 

contábeis são elaboradas, em todos os 

aspectos relevantes, conforme a estrutura 

de relatório financeiro aplicável. Por 

conseguinte, de acordo com a NBC TA 705, 

o auditor deve modificar sua opinião 

quando concluir, com base em evidências, 

que as demonstrações apresentam 

distorções relevantes ou quando não 

conseguir obter evidência de auditoria 

apropriada e suficiente para concluir se as 

demonstrações não apresentam distorções 

relevantes.

Longo (2011) discorre sobre os tipos 

de modificações indicando que, quando 

existe limitação no alcance do seu trabalho, 

o auditor deve emitir um relatório com 

ressalva pela limitação ou abstenção de 

opinião, enquanto que, quando o auditor 

consegue obter evidências suficientes e 

conclui que as demonstrações apresentam 

distorções relevantes, implica na emissão 

de relatório com ressalva ou adverso, em 

decorrência de distorção.

Segundo Araújo, Arruda, Barretto 

(2008), o relatório com ressalva é 

apresentado quando o auditor conclui que 

as discordâncias ou restrições no escopo de 

um trabalho não são tão relevantes a ponto 

de determinar a emissão de um relatório 

adverso. Consequentemente, será emitido 

um relatório adverso quando as distorções 

forem relevantes e generalizadas.

O relatório com abstenção de opinião 

é definido por Attie (2010, p.80) como 

“aquele em que o auditor deixa de emitir 

opinião sobre as demonstrações contábeis, 

por não ter obtido comprovação suficiente 

para fundamentá-la”.

Estudos anteriores buscaram iden-

tificar os principais tipos de relatórios 

emitidos pelos auditores. Farrugia e 

Baldacchino (2005) identificaram que 

19,9% dos relatórios emitidos em Malta no 

período de 1997 a 2000 possuíam modifica-

ção, principalmente por limitação no 

escopo. Damascena, Firmino e Paulo (2011)
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realizaram uma análise sobre os parágrafos 

de ênfase e ressalvas das companhias 

listadas na BOVESPA entre 2006 e 2008 e 

evidenciaram que os motivos que mais pro-

vocam ressalvas versam sobre limitação no 

escopo e impossibilidade da formação de 

opinião.

2.2 CONVERGÊNCIA AOS PADRÕES 
INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE

Em uma realidade negocial interna-

cionalizada, informações adequadas e 

transparentes são essenciais. De acordo com 

Niyama (2007), junto à globalização, surgiu 

a necessidade de convergência aos padrões 

contábeis internacionais, melhorando a legi-

bilidade das informações, comparabilidade 

e, consequentemente, a melhor tomada de 

decisões.

Em aspectos mundiais, a uniformiza-

ção aos padrões contábeis teve como marco 

o acordo celebrado entre entidades profis-

sionais de dez países, resultando na criação, 

em 1973, do Comitê de Normas Internacio-

nais de Contabilidade, o chamado IASC 

(International Accounting Standards 

Committee). Esse comitê teve por objetivo 

estabelecer e publicar normas contábeis na 

apresentação das demonstrações contábeis 

e promover mundialmente sua aceitação e 

cumprimento, além de aperfeiçoar a har-

monização das regulamentações, normas e 

procedimentos. As normas emitidas foram 

as chamadas IAS (International Accoun-

ting Standards). Em 2000, o IASC sofreu 

alterações e foi criado o IASB (International 

Accounting Standards Board). O IASB assu-

miu as responsabilidades técnicas do IASC. 

Atualmente, todos os pronunciamentos con-

tábeis internacionais publicados pelo IASB 

são denominados IFRS (International 

Financial Reporting Standard).

No cenário brasileiro, o processo de 

convergência às Normas Internacionais de 

Contabilidade do IASB se iniciou em 2005 

com a criação do CPC (Comitê de Pronun-

ciamentos Contábeis), pelo CFC (Conselho 

Federal de Contabilidade), por meio da 

Resolução 1.055-2005 (KLANN; BEUREN, 

2011). O CPC tem como objetivo o estudo, o 

preparo e a emissão de Pronunciamentos 

Técnicos, levando em consideração a con-

vergência da Contabilidade Brasileira aos 

padrões internacionais (CFC, 2005). 

Com o advento da Deliberação 

488-2005 da CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários), a convergência com as práti-

cas internacionais de contabilidade passou 

a ter o apoio desse órgão na sustentação dos 

padrões contábeis do IASB. Em 2006, o CFC 

e o IBRACON (Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil) divulgaram o 

primeiro estudo das principais diferenças 

entre as práticas contábeis adotadas no 

Brasil e o IFRS, servindo de base para via-

bilizar a unificação das normas no Brasil e 

a sua convergência.

A alteração da Lei das Sociedades Anô-

nimas, em 2007, estabeleceu que todas as
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sociedades por ações deveriam elaborar 

suas demonstrações de acordo com as novas 

práticas contábeis. Assim, a promulgação 

da Lei 11.638-2007 foi um passo importante 

para a adoção dos padrões internacionais de 

contabilidade, que definiu alterações a res-

peito da divulgação das demonstrações 

financeiras e de práticas contábeis no país 

(MAIA et al, 2012). 

Conforme Freire et al.(2012), o pro-

cesso de convergência atingiu seu ápice no 

exercício de 2010, durante o qual as compa-

nhias abertas foram obrigadas a adotar as 

normas de forma completa. Para o presente 

estudo, foram considerados como período 

pré-convergência os anos que precedem 

2008, tendo em vista que a aplicabilidade 

da Lei 11.638-07 ocorreu nesse ano. De 

modo a não criar viés na análise, os anos de 

2008 e 2009 não compuseram a amostra. 

Como período pós-convergência, foi 

considerado o ano de 2010 e exercícios 

subsequentes.

A convergência aos padrões interna-

cionais ocasionou diversas modificações. 

Shimamoto e Reis (2010) destacam que as 

principais alterações promovidas pelo pro-

cesso de convergência não se limitaram a 

questões de apresentação de novas demons-

trações contábeis (Demonstração de Fluxos 

de Caixa e Demonstração do Valor Adicio-

nado) e da alteração da nomenclatura de 

alguns grupos patrimoniais, ocorreram 

alterações normativas que impactaram a 

forma pela qual os profissionais contábeis 

executavam suas rotinas diárias.

Corroborando com Shimamoto e Reis 

(2010), há a contribuição de Macedo et 

al.(2013), na qual se afirma que o processo 

de convergência das normas contábeis ao 

padrão internacional (IFRS) pode ser carac-

terizado como um processo de migração de 

um padrão de regulamentação contábil 

mais code law para o padrão mais common 

law, no qual prevalece a essência sobre a 

forma e onde as normas são baseadas mais 

em princípios do que em regras.

Shimamoto e Reis (2010) demons-

tram que ocorreram alterações conceituais 

profundas com a Lei 11.638-2007, dentre as 

quais: a) a não influência da legislação tri-

butária na escrituração mercantil; b) a 

inclusão no conceito de ativo imobilizado 

dos bens corpóreos destinados à manu-

tenção das atividades da companhia ou da 

empresa ou exercidos com essa finalidade, 

inclusive os decorrentes de operações que 

transfiram à companhia os benefícios, 

riscos e controle desses bens; c) a obrigato-

riedade de efetuar, periodicamente, análise 

sobre a recuperação dos valores registrados 

no ativo imobilizado e ativo intangível (im-

pairment test); d) o cálculo da depreciação, 

exaustão e amortização em função da vida 

útil estimada do bem.

Iudícibus, Martins e Gelbcke (2009), 

complementarmente, destacam que as 

mudanças mais relevantes que decorrem do 

processo de internacionalização dos 

padrões contábeis são as seguintes: pri-

mazia da essência sobre a forma, normas 

contábeis orientadas por princípios e



33REVISTA DO CRCRS

necessidade do exercício do julgamento por 

parte dos profissionais de Contabilidade.

O autor acrescenta que, com a adoção 

das normas internacionais e a prevalência 

da essência sobre a forma, tanto o contador 

quanto o auditor devem conhecer muito 

bem a operação a ser contabilizada e as cir-

cunstâncias que a cercam. Não basta apenas 

contabilizar o que está escrito, mas ter cer-

teza de que o documento formal represente, 

de fato, a essência econômica dos fatos 

sendo registrados (IUDÍCIBUS, 2010).

Quanto a pesquisas anteriores, 

Moreira e Firmino (2012) evidenciam a 

influência das normas internacionais de 

contabilidade no RAI, motivando com mais 

frequência sua emissão com parágrafo de 

ênfase e/ou ressalva. Pierri Jr. e Alberton 

(2014) constataram que, nas empresas com 

RAI modificado, mais da metade possuíam 

em seus parágrafos-base assuntos que 

remetem aos pronunciamentos contábeis, 

resultado da influência dos pronuncia-

mentos nas práticas contábeis que orientam 

a evidenciação na Contabilidade brasileira.

3 METODOLOGIA

O presente estudo classifica-se como 

descritivo quanto aos objetivos propostos, 

uma vez que buscou descrever os motivos 

que justificaram a emissão dos relatórios de 

auditoria independente modificados. A 

abordagem do problema é qualitativa, dada 

a observação dos relatórios, voltada à 

identificação dos motivos para a emissão de 

opinião modificada. O procedimento utili-

zado caracteriza-se como documental. De 

acordo com Silveira (2004), a pesquisa docu-

mental vale-se de materiais que ainda não 

receberam análise aprofundada.

Foram coletados, por meio do sítio da 

BOVESPA, os Relatórios de Auditoria Inde-

pendente das empresas abertas listadas em 

bolsa no segmento tradicional. A escolha do 

segmento tradicional facilita a consecução 

dos objetivos do estudo, visto que os demais 

segmentos especiais de listagem possuem 

regras mais rígidas de governança e, 

acredita-se, apresentem volume inferior de 

relatórios modificados, objeto do estudo. 

O período de análise compreende os 

anos de 2004 a 2013, excluindo os anos de 

2008 e 2009 de forma a não prejudicar a 

análise, visto que, nesses dois anos, as 

empresas estavam se adequando aos 

procedimentos de convergência. Buscando 

cumprir os objetivos da pesquisa quanto à 

verificação de relação entre os motivos para 

modificações e as alterações trazidas pelas 

normas internacionais, dividiu-se o período 

de análise em duas fases: pré e pós-adoção 

das normas internacionais de contabili-

dade. Assim, o período que compreende a 

convergência das normas brasileiras aos 

padrões internacionais (2008 e 2009) foi 

excluído da análise, tendo em vista que, 

durante esses dois anos, as companhias 

estavam adequando-se às novas normas.



34 REVISTA DO CRCRS

Foram considerados quatro anos de 

análise para a fase pré-convergência e igual 

número para a fase pós-convergência. Do 

total de 250 companhias que atualmente 

encontram-se listadas no segmento 

tradicional da BOVESPA, 64 passaram a 

operar no mercado financeiro após 2004 e, 

por esta razão, não divulgaram suas 

demonstrações contábeis acompanhadas 

do Relatório de Auditoria Independente nos 

oito anos foco do estudo. Foram excluídas 

outras duas companhias que, embora 

listadas desde 2004, não disponibilizaram 

no sítio da BOVESPA os relatórios de todos 

os exercícios sociais em análise. Assim, a 

amostra ficou restrita a 184 empresas que 

possuíam as informações disponíveis em 

todos os exercícios.

Verificou-se o conteúdo de 1.472 

Relatórios de Auditoria Independente, dos 

quais 206 apresentaram opinião modifica-

da, representando 14% dos RAI. Com 

relação ao número de empresas, das 184 

companhias, 66 apresentaram RAI mo-

dificado em pelo menos um dos anos 

analisados, ou seja, 36% da amostra. Com 

base nos RAI modificados, identificou-se o 

tipo da empresa de auditoria emissora do 

RAI (se Big Four ou não), e qual o tipo de 

modificação (se ressalva, abstenção de 

opinião ou adverso). Identificou-se que 

para cada RAI modificado   pode existir 

mais de uma circunstância que justifique 

sua emissão –, dessa maneira, foi realizado 

um levantamento considerando os 

motivadores. Considerando os motivos que 

ocasionaram RAI modificado, foram 

elencadas as principais circunstâncias que 

ensejaram a emissão de tal tipo de opinião 

nos períodos pré e pós-convergência. De 

forma a mensurar o grau de relação entre os 

motivadores de RAI modificado nos dois 

períodos, foi calculado o coeficiente de 

correlação. Em seguida, verificou-se se 

existe relação entre os motivos apresenta-

dos e as alterações ocorridas em função da 

convergência às normas internacionais de 

contabilidade. 

4 RESULTADOS

Neste capítulo, apresenta-se a análise 

dos dados levantados na pesquisa. Foram 

objeto de análise os RAI de 184 empresas 

listadas no segmento tradicional da 

BOVESPA que divulgaram os relatórios em 

todos os exercícios foco do estudo. Destas, 

66 apresentaram RAI modificado em pelo 

menos um exercício, representando 36% do 

total de empresas. Verificou-se o conteúdo 

de 736 relatórios no período pré-

-convergência e igual volume no período 

pós-convergência, totalizando 1.472 

relatórios analisados. 

A Tabela 1 apresenta o número de 

RAI não modificados e modificados em 

cada exercício. De acordo com a Tabela 1, 

verif icou-se que,  no período pré-

-convergência, 108 RAI apresentaram 

modificação, representando 14,67% do 

total. No período pós-convergência,
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Pré-convergência

Fonte: elaborada pelos autores.

constatou-se uma ligeira redução no número de relatórios modificados, passando para 

13,32% do total do período, ou seja, 98 relatórios. Em ambos os períodos, verificou-se uma 

redução na emissão de RAI modificados em relação ao ano imediatamente anterior. 

Considerando a amostra total, o estudo concentra-se nos 206 RAI que apresentaram modi-

ficação, sendo 108 pré-convergência e 98 pós-convergência.

PERÍODO

Tabela 1 - RAI Modificado ou Não Modificado

ANO RAI MODIFICADO RAI NÃO MODIFICADO

2004

2005

2006

2007

40

26

23

19

108

29

24

23

22

98

206

144

158

161

165

628

155

160

161

162

638

1.266

RAI pré-convergência

Pós-convergência

RAI pós-convergência

RAI total

2010

2011

2012

2013

As auditorias realizadas estão fortemente concentradas nas empresas denominadas Big 

Four, como pode ser visualizado na Tabela 2. No período pré-convergência, tais empresas 

representam pouco mais da metade dos trabalhos de auditoria realizados, ou seja, 50,14%. No 

período pós-convergência, a representatividade das Big Four aumenta para 58,42%. Apesar 

dessa concentração, as demais empresas auditam uma parcela significativa das companhias. 

Destaca-se ainda na Tabela 2 que as empresas Big Four, embora auditem a maioria das 

companhias da amostra, não foram as responsáveis pela emissão da maioria dos RAI modifica-

dos, uma vez que no período pré-convergência foram emitidos 37 RAI modificados pelas 

empresas Big Four e 71 RAI modificados pelas empresas não Big Four. No período 

pós-convergência, são novamente 37 modificações emitidas pelas Big Four e 61 pelas demais 

empresas de auditoria.
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PWC

Deloitte

Ernest & Young

KPMG

Outras

Total

Fonte: elaborada pelos autores.

EMPRESAS DE 
AUDITORIA

Tabela 2 – Empresas de auditoria

As modificações na opinião do auditor independente podem ser expressas pela emissão de 

RAI com ressalva, adverso ou abstenção de opinião. A Tabela 3 apresenta a incidência de cada 

tipo de modificação nos períodos estudados.

Nos dois períodos, as emissões de RAI com ressalva representam a imensa maioria das 

modificações e não há emissão de RAI adverso. Quanto à abstenção de opinião, verifica-se um 

aumento significativo no número de RAI assim emitidos, passando de 3 no primeiro período, 

para 16 no segundo.

PERÍODO PRÉ-CONVERGÊNCIA PERÍODO PÓS-CONVERGÊNCIA

RAI
MODIFICADO 

RAI NÃO 
MODIFICADO 

RAI
TOTAL

RAI
MODIFICADO 

RAI NÃO 
MODIFICADO 

RAI
TOTAL

21

8

2

6

71

108

61

131

44

96

296

628

82

139

46

102

367

736

14

0

7

16

61

98

100

66

107

120

245

638

114

66

114

136

306

736

Ressalva

Adverso

Abstenção de Opinião

Total

TIPO DE MODIFICAÇÃO PERÍODO PRÉ-CONVERGÊNCIA PERÍODO PÓS-CONVERGÊNCIA

Tabela 3 – Tipo de Modificação

105

0

3

108

82

0

16

98

Fonte: elaborada pelos autores.

Observa-se que, para cada RAI modificado, existe mais de um motivador. Entende-se por 

motivador a circunstância que justifica a modificação do RAI. De forma a verificar a quantidade 

de motivos que justificaram os RAI modificados, apresenta-se a Tabela 4.
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Tabela 4 – Quantidade de Motivadores de RAI Modificados

Ressalva

Abstenção de Opinião

Total

TIPO DE 
MODIFICAÇÃO RAI MODIFICADO MOTIVADORES

PERÍODO PRÉ-CONVERGÊNCIA PERÍODO PÓS-CONVERGÊNCIA

RAI MODIFICADO MOTIVADORES

TOTAL DE 
MOTIVADORES

105

3

108

218

6

224

82

16

98

141

72

213

359

78

437

Fonte: elaborada pelos autores.

Conforme pode ser observado na Tabela 4, o número total de motivadores que ocasiona-

ram a emissão de RAI Modificados é de 437 para um total de 206 RAI, indicando que cada 

ressalva tem uma média de 2 motivadores e que cada abstenção de opinião se origina em média 

de 4 motivadores. Procurando conhecer quais são os motivadores apresentados, elaborou-se a 

Tabela 5.

Tabela 5 – Motivadores de RAI Modificados

Arrendamento Mercantil

Ativo Financeiro

Ativo Imobilizado

Benefícios

Circularização

Contas a Pagar

Contas a Receber

Contingência

Continuidade

Depósitos Judiciais

Empréstimo e Financiamento

TIPO DE 
MODIFICAÇÃO QUANTIDADE %

PERÍODO PRÉ-CONVERGÊNCIA PERÍODO PÓS-CONVERGÊNCIA

QUANTIDADE %

TOTAL DE 
MOTIVADORES

8

-

16

1

5

2

14

4

9

2

14

4%

-

7%

0%

2%

1%

6%

2%

4%

1%

6%

8

9

13

2

6

4

3

2

24

3

13

4%

4%

6%

1%

3%

2%

1%

1%

11%

1%

6%

16

9

29

3

11

6

17

6

33

5

27

CONTINUA 
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Diante das informações obtidas na Tabela 5, verifica-se que os motivadores no período 

pré-convergência se concentram em Investimentos (19%), Tributos (17%) e Outros (13%), que 

compreendem Recuperabilidade de Ativos, Resultados de Exercícios Futuros, Capital Social, 

entre outros. No período pós-convergência, os motivos mais citados são Investimentos (14%), 

Continuidade (11%) e Outros (13%) compreendendo, por exemplo, Ajustes de Exercícios 

Anteriores, Ativos Biológicos e Receita. Observa-se que, em ambos os períodos, a limitação de 

escopo da análise desses motivadores e/ou sua a discordância com as práticas contábeis levaram 

à modificação do RAI.

Com o intuito de mensurar o grau de relação entre os motivadores de RAI modificados nos 

dois períodos, foi calculado o coeficiente de correlação, demonstrado na Tabela 6.

Estoque

Impairment

Intangível

Investimento

Notas Explicativas

Provisões

Tributos

Variação Cambial

Outros

Total

TIPO DE 
MODIFICAÇÃO QUANTIDADE %

PERÍODO PRÉ-CONVERGÊNCIA PERÍODO PÓS-CONVERGÊNCIA

QUANTIDADE %

5

-

-

43

-

22

39

12

28

224

2%

-

-

19%

-

10%

17%

5%

13%

100%

7

11

4

30

7

16

23

-

28

213

3%

5%

2%

14%

3%

8%

11%

-

13%

100%

12

11

4

73

7

38

62

12

56

437

TOTAL DE 
MOTIVADORES

Fonte: elaborada pelos autores.

Pré-Convergência

Pós-Convergência

CORRELAÇÃO MOTIVADORES PRÉ-CONVERGÊNCIA PÓS-CONVERGÊNCIA

Tabela 6 – Correlação de Motivadores

1

0,7822 1

Fonte: elaborada pelos autores.
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Conforme se observa na Tabela 6, por meio do coeficiente de correlação de 0,7822, a 

maioria dos itens que motivaram modificação de opinião dos auditores antes da convergência 

permaneceu muito semelhante após a convergência. Assim sendo, se entende que esta 

correlação é positiva e próxima a 80%, ou seja, os itens mais apontados pelos auditores antes da 

adoção dos padrões contábeis internacionais são praticamente os mesmos em quantidade e 

recorrência, após a adoção. Porém, foram observadas algumas mudanças, apresentadas neste 

estudo. A Tabela 7 demonstra as mudanças decorrentes da convergência

Tabela 7 – Motivadores Relacionados à Convergência

Arrendamento Mercantil

Ativo Financeiro

Ativo Imobilizado

Benefícios

Circularização

Contas a Pagar

Contas a Receber

Contingência

Continuidade

Depósitos Judiciais

Empréstimo e Financiamento

Estoque

Impairment

Intangível

Investimento

Notas Explicativas

Provisões

Tributos

Outros

Total

MOTIVADORES RAI
PERÍODO PÓS-CONVERGÊNCIA

QUANTIDADE

MOTIVADORES ADVINDOS DA CONVERGÊNCIA

%QUANTIDADE %

8

9

13

2

6

4

3

2

24

3

13

7

11

4

30

7

16

23

28

213

4%

4%

6%

1%

3%

2%

1%

1%

11%

1%

6%

3%

5%

2%

14%

3%

8%

11%

13%

100%

8

1

2

1

-

-

-

-

-

-

3

-

11

4

-

-

-

2

4

36

22%

3%

6%

3%

-

-

-

-

-

-

8%

-

31%

1%

-

-

-

6%

1%

100%

Fonte: elaborada pelos autores.
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A Tabela 7 buscou identificar, com relação ao período pós-convergência, quais os 

motivadores de RAI modificados que estão relacionados ao processo de convergência às normas 

internacionais. Verificou-se que dos 213 motivadores de RAI modificados no período pós-

-convergência, 36 estão relacionados com a convergência aos padrões internacionais de 

contabilidade, ou seja, 17% dos motivos possuem ligação com os novos padrões contábeis. De 

forma a explorar os 36 motivadores evidenciados, apresenta-se o Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Motivadores advindos da convergência

Fonte: elaborada pelos autores.

 

Impairment

Arrend. Mercantil

Intangível

Empr. e Financ.

Ativo Imobilizado

Receitas

Tributos

Ativo Financeiro

Benefícios

Adequação Passivo

Ativos Biológicos

No Gráfico 1, o título “Outros” foi substituído pelas referidas contas (Receitas, Ativos 

Biológicos e Teste de Adequação do Passivo), de modo a oferecer maior transparência à análise. 

Por meio deste gráfico, é possível observar os motivadores ligados à convergência, sendo 

pertinente destacar que:

Ÿ Teste de Impairment representa 30% dos casos, os quais foram apontados como 

motivadores devido, principalmente, à não apresentação do teste por parte das 

companhias, consoante ao CPC 01.

Ÿ Arrendamento Mercantil compõe 22% dos motivadores, pelo fato do tratamento que 

visa à essência sobre a forma, conforme disposto no CPC 06.

Ÿ Intangível evidencia 11% dos motivadores, tendo sido apontados como causadores de 

ressalva, principalmente pela limitação de escopo dos auditores em verificar a sua 

adequação conforme CPC 04.

11%

8%

6%

6%

6%
2%3%3%3%

30%

22%
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Ÿ Empréstimos e Financiamentos 

representam 8% dos casos, devido 

à forma de apresentação estar em 

desacordo com o CPC 26 ou com 

relação ao custo dos empréstimos 

apontado no CPC 20.

Além dos itens citados, se observa 

como motivos de RAI modificados ligados à 

convergência, com certa representativida-

de, o Ativo Imobilizado (6%) devido às 

companhias não adotarem procedimentos 

necessários à convergência, Receitas (6%) 

por estarem em desacordo com o CPC 30 e 

Tributos (6%) em divergência com o CPC 32.

Também estão relacionados à 

convergência Ativo Financeiro (2%), 

Benefícios a Empregados (3%), Teste de 

Adequação do Passivo (3%) e Ativos 

Biológicos (3%), previstos, respectivamen-

te, nos Pronunciamentos CPC 46, 33, 11 e 29.

6 CONCLUSÃO 

A fidedignidade das informações 

divulgadas é fundamental para que as 

demonstrações contábeis cumpram com a 

função a que se destinam: gerar informa-

ções úteis para a tomada de decisões. Aliada 

a isso, a convergência aos padrões interna-

cionais de Contabilidade provocou profun-

das alterações na Contabilidade, passando a 

prevalecer a essência sobre a forma. Assim, 

a realização de auditoria independente e a 

consequente emissão de seu relatório 

concedem às demonstrações contábeis 

maior credibilidade quanto ao conteúdo 

apresentado e sua adequação às normas.

O presente estudo teve como enfoque, 

por meio da observação e verificação dos 

RAI modificados, constatar quais são os 

principais motivos que ocasionam ressalva, 

abstenção de opinião ou relatório adverso 

nos períodos pré e pós-convergência. 

Como resultados dessa pesquisa, 

verif icou-se que,  no período pré-

-convergência, 14,67% do total dos RAI 

apresentaram modificação. No período pós-

-convergência, constatou-se uma ligeira 

redução no número de RAI modificados, 

passando para 13,32%. Em ambos os 

períodos, observou-se uma redução na 

emissão de RAI modificados em relação ao 

ano imediatamente anterior. Também se 

verificou que as auditorias realizadas estão 

fortemente concentradas nas empresas 

denominadas Big Four, porém, mesmo 

auditando a maioria das companhias da 

amostra, as Big Four não foram as respon-

sáveis pela emissão da maioria dos RAI 

modificados. Nos dois períodos, as emis-

sões de RAI com ressalva representam a 

imensa maioria das modificações e não há 

emissão de RAI adverso. Com relação à 

abstenção de opinião, há um aumento 

significativo entre os períodos pré e pós-

-convergência. 

Com relação à circunstância que 

ocasiona a modificação, o presente estudo
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evidenciou que, para cada RAI modificado, 

pode haver mais de um motivador. Os resul-

tados apontam que cada ressalva tem uma 

média de 2 motivadores e que cada abs-

tenção de opinião se origina, em média, de 4 

motivadores. De forma a verificar quais são 

esses motivadores, constatou-se que, no 

período pré-convergência, as causas se con-

centram em Investimentos (19%), Tributos 

(17%) e Outros (13%), que compreendem 

Recuperabilidade de Ativos, Resultados de 

Exercícios Futuros, Capital Social, entre 

outros. No período pós-convergência, os 

motivos mais citados são Investimentos 

(14%), Continuidade (11%) e Outros (13%), 

compreendendo, por exemplo, Ajustes de 

Exercícios Anteriores, Ativos Biológicos e 

Receita. Observa-se que, em ambos os 

períodos, a limitação de escopo da análise 

desses motivadores ou a sua discordância 

com as práticas contábeis culminaram na 

modificação do RAI. 

Com o intuito de mensurar o grau de 

relação entre os motivadores de RAI 

modificado nos dois períodos, foi calculado 

o coeficiente de correlação, chegando-se a 

um resultado de 0,7822, indicando que a 

maioria dos itens que motivaram modifi-

cação de opinião dos auditores antes da 

convergência permaneceu muito seme-

lhante após a convergência. Assim sendo, se 

entende que esta correlação é positiva e 

próxima a 80%, ou seja, os itens mais apon-

tados pelos auditores antes da adoção dos 

padrões contábeis internacionais são 

praticamente os mesmos em quantidade e 

recorrência, após a adoção. Porém, foram 

observadas mudanças e, analisando-se os 

anos de 2010 a 2013, encontrou-se que os 

motivadores relacionados à convergência 

representam 17% do total de motivadores 

e os mais relevantes são: Teste de 

Impairment, Arrendamento Mercantil, 

Intangível, Empréstimos e Financiamentos.

Em síntese, os resultados apresen-

tados neste estudo evidenciam certa 

influência da convergência aos padrões 

internacionais de contabilidade na emissão 

de RAI modificado.

Com o intuito de colaborar com pes-

quisas futuras, sugere-se acrescentar à 

análise parágrafos de ênfase e/ou outros 

assuntos, obtendo, assim, resultados mais 

robustos.
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RESUMO
A presente pesquisa possui foco na área normativa contábil, com  

uma revisão nas normas contábeis editadas a partir de 2008 e que visam 

ao processo de convergência da Contabilidade brasileira aos padrões 

internacionais, além de verificar as possíveis alterações que tais normas 

acarretam no cotidiano do profissional contábil. O estudo realizado segue 

o método de  Análise de Conteúdo, que consiste na manipulação de 

mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os 

indicadores que permitam inferir sobre uma ou outra realidade que não a 

da mensagem, ou seja, a verificação da divulgação em notas explicativas 

das Demonstrações Contábeis de 2014 de  nove empresas selecionadas do 

segmento comercial, contidas na lista das cinquenta maiores empresas do 

Brasil, na edição de junho de 2014 da Revista Exame. A verificação das 

práticas contábeis adotadas se deu  por meio de construtos. Os construtos 

pretendem analisar a relação entre as exigências das Normas Brasileiras de 

Contabilidade, quanto à divulgação em notas explicativas sobre as 

práticas adotadas no Arrendamento Mercantil, Imobilizado, Intangível e 

Combinação de Negócios. A pesquisa proposta visa à busca pelo 

conhecimento em uma das áreas mais importantes para as organizações.

PALAVRAS-CHAVE:  Notas explicativas. Imobilizado. 

Intangível. Leasing. Combinação Negócios
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1  INTRODUÇÃO

A partir do ano de 2008, com a 

entrada em vigor da Lei nº 11.638-2007, 

foram introduzidas mudanças significativas 

nas normas brasileiras de contabilidade que 

visam, principalmente, à convergência para 

as normas internacionais de contabilidade. 

Tais mudanças englobam um contexto 

significativo nos métodos contábeis 

aplicados e devem ser estudadas profunda-

mente, pois trazem importantes variações 

nas demonstrações contábeis e pretendem 

cada vez mais uniformizar de acordo com os 

padrões internacionais.

A Norma Brasileira de Contabilidade 

NBC TG 23 (R1) – Políticas contábeis, mudança 

de estimativa e retificação de erro, salienta 

em seu objetivo: “definir critérios para a 

seleção e a mudança de políticas contábeis, 

juntamente com o tratamento contábil e a 

divulgação de mudança nas políticas 

contábeis, a mudança nas estimativas 

contábeis e a retificação de erro.” Ou seja, 

norteia o caminho a ser tomado caso seja 

necessária a aplicação de mudanças de 

políticas contábeis e eventuais correções 

causadas por estas mudanças ou erros 

cometidos.

Além desta norma, destacam-se 

outras como a NBC TG 01 (R3) – Redução ao 

valor recuperável de ativos –, que trata da 

redução do valor recuperável de ativos, 

onde orienta a como proceder nos casos de 

ajustes a valores recuperáveis de ativos e 

perdas por desvalorização. A NBC TG 46 (R1) 

– Mensuração do valor justo – objetiva definir 

o valor justo de determinados ativos. 

Segundo esta, “para alguns ativos e 

passivos, pode haver informações de 

mercado ou transações de mercado 

observáveis disponíveis e para outros pode 

não haver”. E tais  informações  devem ser 

reconhecidas contabilmente nas Demons-

trações Contábeis.

Mudanças deste tipo têm ocorrido 

com mais frequência e seguem gradativa-

mente a tendência de internacionalização 

das normas contábeis, pois, com a atual 

globalização do mercado, cada vez mais a 

Contabilidade deve ser transparente e que 

seus relatórios contábeis sigam o padrão 

internacional, seja no balanço de filiais de 

uma multinacional ou de uma empresa que 

busca mercado para seus produtos em outro 

continente.

O objetivo do estudo é analisar, à luz 

das novas normas contábeis, os efeitos 

provocados nas Demonstrações Contábeis 

de 2014 em nove empresas do segmento 

comercial contidas na lista das cinquenta 

maiores empresas do Brasil, na edição de 

junho de 2014 da Revista Exame, por meio 

das notas explicativas divulgadas. Justifica-

-se estudar os impactos destas mudanças 

nas Demonstrações Contábeis devido à 

uniformidade e à clareza das informações 

para o investidor.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ORGANIZAÇÕES REGULADORAS DA 
CONTABILIDADE

O atual processo de globalização tem 

exigido cada vez mais uma uniformidade 

nas Demonstrações Contábeis ao redor do 

mundo. Tal responsabilidade exige a 

criação de organizações que possuam a 

capacidade de implantar e controlar novas 

normas que visem à constante atualização 

da legislação contábil global. As organiza-

ções citadas a seguir possuem esta finalidade.

Niyama e Silva (2011, p. 35) ensinam 

que o  International Accounting Standards 

Board – IASB (Comitê de Normas Interna-

cionais de Contabilidade), “é um órgão 

independente, do setor privado, para estudo 

de padrões contábeis, com sede em 

Londres, Reino Unido”. Surge em 1961 com 

o nome de International Accounting 

Standard Committee (IASC), visando à 

discussão e renovação de assuntos 

contábeis. As normas ditadas pelo IASB não 

possuem um caráter obrigatório, passando 

mais por um caráter de referência, e 

orientando as informações contábeis, 

algumas vezes por mais de um procedimen-

to para o mesmo caso. 

O Financial Accounting Standards 

Board – FASB, criado em 1973, ou Comitê 

de Normas de Contabilidade Financeira, é 

um órgão do setor privado da economia 

norte-americana e, segundo Padovese, 

Benedicto e Leite (2012 p. 51), possui a 

missão de “estabelecer e aperfeiçoar os 

padrões contábeis, servindo como guia e 

educador para todo o público, incluindo os 

legisladores da matéria contábil, auditores e 

usuários da informação contábil.” 

A Security Exchange Commission – 

SEC pode ser considerada a “CVM norte-

-americana, é o órgão governamental 

independente, criado em 1934, que regula o 

mercado de capitais dos Estados Unidos, e 

é, em última instância, o responsável pela 

regulamentação contábil das companhias 

que atuam no referido mercado.” A SEC 

costuma trabalhar em conjunto com o 

FASB, solicitando que regulamente os 

procedimentos ou, o inverso, o FASB emite 

pronunciamentos que são acatados pela 

SEC, de acordo com Padovese, Benedicto e 

Leite (2012 p. 52).

O Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis – CPC foi criado por meio da 

Resolução Nº 1.055-05, e  surgiu da união 

dos esforços das entidades ABRASCA, 

APIMEC NACIONAL, BOVESPA, CFC, 

FIPECAFI e IBRACON, mas é totalmente 

autônomo das entidades representadas. 

Além das entidades anteriormente citadas, 

são convidados a participar representantes 

de órgãos como o Banco do Brasil, Comissão 

de Valores Mobiliários, Secretaria da 

Receita Federal e Superintendência de 

Seguros Privados, além de outras entidades 

ou especialistas que possam ser convidados. 

O CPC atua na convergência internacional e
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centralização na emissão das normas 

contábeis, além de representação e 

processos democráticos na produção de 

suas informações.

Em 27 de maio de 1946, foi sanciona-

do o Decreto-Lei n° 9.295, o qual  

regulamentava a criação do Conselho 

Federal de Contabilidade e dos Conselhos 

Regionais de Contabilidade. O CFC, por 

muitos anos, foi o principal órgão regulador 

da matéria contábil no Brasil, sendo uma 

autarquia especial corporativa dotado 

de personalidade jurídica de direito 

público. É formado por um representante 

de cada Conselho Regional de Contabili-

dade. Por intermédio dos Conselhos 

Regionais, orienta e normatiza a profis-

são contábil no Brasil e, em última ins-

tância, decide recursos sobre as penali-

dades impostas pelos Conselhos Regio-

nais. Além disso, ainda conforme o site 

do Conselho, regula os programas de 

educação continuada realizados por 

todo o  país .

A Comissão de Valores Mobiliários – 

CMV foi criada em 07-12-1976 pela Lei nº 

6.385-76, com o objetivo de fiscalizar, 

normatizar, disciplinar e desenvolver o 

mercado de valores mobiliários no Brasil. 

Entre muitas responsabilidades, cabem à 

CVM matérias como o registro de compa-

nhias abertas, registro de distribuição de 

valores mobiliários, credenciamento de 

auditores independentes, organização, 

funcionamento e operações das bolsas de 

valores, entre outras atribuições. A CVM 

possui poderes para fiscalizar diversas 

organizações do mercado de capitais.

2.2 CARACTERÍSTICAS DA INFORMAÇÃO 
CONTÁBIL

Para Niyama e Silva (2011, p. 104), “as 

informações contábeis devem apresentar 

características qualitativas, que são 

atributos que fazem com que a informação 

seja útil para o usuário”. Entre estas 

características, estariam:

Compressibilidade: Segundo os 

autores (ibid), “as demonstrações contábeis 

devem ser prontamente entendidas pelos 

usuários que possuam um conhecimento 

razoável dos negócios, das atividades 

econômicas e da contabilidade, além de 

terem disposição para estudar as informa-

ções com diligência”. Isso não significa a 

exclusão de informações complexas e de 

difícil entendimento.

Materialidade: A materialidade se 

assemelha em alguns aspectos com a 

relevância, pois a informação deve ser 

apresentada de forma completa para 

possuir tanto materialidade quanto 

relevância. Mas, por outro lado, o excesso de 

detalhamento pode prejudicar uma 

informação com materialidade, uma vez 

que pode levar a decisões equivocadas pela 

não sintetização dos detalhes relevantes, 

conforme ensinam Hendriksen e Van Breda 

(1999).
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Relevância: Niyama e Silva (2011, p. 

104) expressam relevância como “o quanto 

as informações serão significativas para as 

decisões econômicas do investidor ou 

gestor. A relevância de determinada 

informação é afetada pela também materia-

lidade, uma vez que sua omissão influencia 

a decisão final do usuário”. Ou seja, uma 

informação terá relevância quando in-

fluenciar a tomada de decisão da pessoa 

interessada.

Verificabilidade: Partindo do 

princípio que verificação significa verificar 

se algo é verdadeiro, Hendriksen e Breda 

(1999, p. 100) a referenciam como “a 

capacidade de assegurar, por meio do 

consenso entre mensuradores, que a 

informação representa o que se destina a 

representar, ou que o método de mensura-

ção foi utilizado sem erros ou viés”. Tal 

verificação pode apresentar  pequenas 

variações dentro de uma linha aceitável de 

desvio, sem que perca a sua essência.

Prudência: Na visão de Niyama e 

Silva (2011, p. 100), o princípio da prudên-

cia consistiria em, “dentre as principais 

alternativas a serem escolhidas igualmente 

relevantes e aceitáveis à luz dos princípios 

contábeis, deve prevalecer a de menor valor 

para o ativo e o de maior para o passivo”.  

Por outro lado, pode haver conflitos entre 

este princípio e outros, além da possível 

arbitrariedade e interferência dos adminis-

tradores.

Integridade: “Para ser confiável, a 

informação constante das demonstrações 

contábeis deve ser completa, dentro dos 

limites da materialidade e uso. Uma 

omissão pode tornar a informação falsa ou 

torná-la enganosa e, portanto, não é 

confiável e deficiente em termos de 

relevância” (CFC, 2009). 

Comparabilidade: As informações 

contábeis apresentam uma maior utilidade 

quando podem ser comparadas com 

informações de outras sociedades ou outros 

exercícios. Para que isso seja possível, a 

comparabilidade deve ser adotada como 

característica das informações disponibili-

zadas. Hendriksen e Van Breda (1999, p. 101 

e 102) definem a comparabilidade como 

“a qualidade da informação que permite 

aos usuários identificar semelhanças e 

diferenças entre dois conjuntos de fenô-

menos econômicos”. Ainda, segundo os 

autores, a comparabilidade depende de dois 

aspectos:

Uniformidade: Consiste em apre-

sentar as informações de eventos 

iguais de maneira idêntica. Quando 

posta como meta, a uniformidade 

“estimula a apresentação de demons-

trações financeiras, por empresas 

distintas, utilizando os mesmos 

procedimentos contábeis, conceitos 

de mensuração, classificações e 

métodos de divulgação, bem como 

formato básico semelhante nas 

demonstrações”.

Consistência: Pode ser definida 

como “referência ao uso dos mesmos 

procedimentos contábeis por uma

a) 

b) 
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dada empresa ou entidade contábil de 

um período a outro” ou o “uso de 

conceitos e procedimentos de 

mensuração semelhantes para itens 

afins nas demonstrações de uma 

empresa, num dado período”. A 

consistência pode ser interpretada 

também como consistência na 

divulgação de informações necessá-

rias e relevantes, a cada período, para 

a tomada de decisão dos usuários

 interessados.

Tempestividade: Para ser relevan-

te, a informação contábil deve ser capaz de 

influenciar as decisões econômicas dos usuá-

rios. Tempestividade envolve oferecer a 

informação dentro do tempo de execução da 

decisão. Se houver atraso injustificado na 

divulgação da informação, ela pode perder 

sua relevância (CFC,2009). A observância 

destes prazos pode, muitas vezes, determi-

nar se a empresa possuirá ou não o diferen-

cial competitivo que irá sustentá-la no 

mercado.

Primazia da essência sobre a 

forma: O CFC (2009) orienta que “transa-

ções e outros eventos e condições devem ser 

contabilizados e apresentados de acordo 

com sua essência e não meramente sob sua 

forma legal. Isso aumenta a confiabilidade 

das demonstrações contábeis”. Ou seja, a 

informação deve ser apresentada de 

maneira que, além de cumprir o papel legal 

dentro da demonstração, seja evidenciada 

por meio de complementos ou outros 

recursos, para demonstrar o que pode 

alterar dentro daquele contexto financeiro. 

Tal conceito pode atribuir um grande valor à 

demonstração e um considerável ganho de 

tempo dentro do planejamento financeiro 

gerado com tal informação.

2.3 NORMAS CONTÁBEIS – APLICAÇÕES

2.3.1 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE 
ATIVOS –                      – NBC TG 01 (R3)

A norma NBC TG 01 (R3) trata 

de uma importante questão: como proceder 

no caso de reconhecimento do valor de seus 

ativos quando ocorrem perdas por desvalo-

rização ou pelo uso. O item 1 esclarece que 

“o objetivo desta norma é estabelecer 

procedimentos que a entidade deve aplicar 

para assegurar que seus ativos estejam 

registrados contabilmente por valor que 

não exceda seus valores de recuperação”. O 

mesmo item esclarece quando um ativo 

precisa ser ajustado, ou seja “um ativo está 

registrado contabilmente por valor que 

excede seu valor de recuperação se o seu 

valor contábil exceder o montante a ser 

recuperado pelo uso ou pela venda do 

ativo”. Quando o ajuste se verifica necessá-

rio, ainda o item 1 orienta o procedimento a 

ser tomado, relatando que “o ativo é 

caracterizado como sujeito ao reconheci-

mento de perdas, e a Norma requer que a 

entidade reconheça um ajuste para perdas 

por desvalorização”. Mesmo se há indicação

IMPAIRMENT 
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de desvalorização, a norma orienta ainda a 

se realizar teste, no mínimo, anualmente em 

todos os ativos sujeitos a possíveis ajustes.

2.3.2 AJUSTE A VALOR PRESENTE – NBC TG 12

A norma NBC TG 12 – Ajuste a valor 

presente, de 2009, traz orientações quanto 

aos procedimentos a serem tomados no 

caso de ajustes de valores de eventos 

passados. Segundo o item 2 da referida 

norma, “a utilização de informações com 

base no valor presente concorre para o 

incremento do valor preditivo da Contabili-

dade; permite a correção de julgamentos 

acerca de eventos passados já registrados; e 

traz melhoria na forma pela qual eventos 

presentes são reconhecidos”. Esta observa-

ção demonstra o quanto se ganha em 

confiabilidade nas informações contábeis 

que observam esta norma. Os AVP realiza-

dos devem ser divulgados, segundo o item 

33, em notas explicativas com “informações 

mínimas que permitam que os usuários 

das demonstrações contábeis obtenham 

entendimento inequívoco das mensurações 

a valor presente levadas a efeito para ativos 

e passivos”. As referidas notas explicativas 

devem seguir o roteiro de itens a serem 

demonstrados sobre os ajustes realizados.

2.3.3 MENSURAÇÃO DO VALOR JUSTO – NBC 
TG 46 (R1)

O valor justo, conforme a NBC TG 46 

(R1), de 2014, item 2, é “uma mensuração 

baseada em mercado e não uma mensura-

ção específica da entidade”. Contudo, o 

objetivo da mensuração do valor justo em 

ambos os casos é o mesmo – “estimar o 

preço pelo qual uma transação não forçada 

para vender o ativo ou para transferir o 

passivo ocorreria entre participantes do 

mercado na data de mensuração sob as 

condições correntes de mercado”. Este 

conceito revela o princípio básico da norma 

que seria o de estimar um valor justo de um 

ativo ou passivo envolvido em uma transa-

ção, sem nenhum viés, baseado unicamente 

nas condições do mercado em que se 

encontra. Isso ratificado pelo item 9 que 

define o valor justo  como “o preço que seria 

recebido pela venda de um ativo ou que 

seria pago pela transferência de um passivo 

em uma transação não forçada entre 

participantes do mercado na data de 

mensuração”. Caso estas informações não 

sejam suficientes para uma divulgação clara 

e objetiva, informações adicionais devem 

ser divulgadas.

2.3.4 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL – LEASING – NBC TG 06 (R2)

O arrendamento mercantil, muito 

utilizado pelo mercado  é descrito e 

regulado pela NBC TG 06 (R2), a qual, 

segundo o item 1, objetiva “estabelecer, para 

arrendatários e arrendadores, políticas 

contábeis e divulgações apropriadas a 

aplicar em relação a arrendamentos 

mercantis”, e complementa no item 3 que a
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norma “aplica-se a acordos que transfiram o 

direito de usar ativos mesmo que existam 

serviços substanciais relativos ao funciona-

mento ou à manutenção de tais ativos 

prestados pelos arrendadores”. Para que 

seja feita a contabilização de contratos, é 

necessária uma classificação do tipo de 

arrendamento mercantil feito. De acordo 

com o item 8: “Um arrendamento mercantil 

deve ser classificado como financeiro se ele 

transferir substancialmente todos os riscos 

e benefícios inerentes a propriedade. Um 

arrendamento mercantil deve ser classifica-

do como operacional se ele não transferir 

substancialmente todos os riscos e benefí-

cios inerentes a propriedade”. A definição 

do tipo de arrendamento não se dá pelo 

contrato, mas por questões relacionadas à 

essência da operação em si. Esta classifica-

ção, orienta o item 13, é feita no início do 

contrato e, caso seja reclassificada durante a 

vigência do contrato, passa a valer como um 

novo contrato.

2.3.5 IMOBILIZADO – NBC TG 27 (R3)

O ponto fundamental de uma 

organização que opera de forma tradicional, 

o que é a grande maioria no Brasil, é o seu 

patrimônio imobilizado, onde se instala a 

organização e fabrica ou revende seus 

produtos e serviços. A norma que orienta no 

correto reconhecimento desse patrimônio é 

a NBC TG 27 (R3), a qual, em seu item 

1, objetiva “estabelecer o tratamento 

contábil para ativos imobilizados, de forma 

que os usuários das demonstrações 

contábeis possam discernir a informação 

sobre os investimentos da entidade em seus 

ativos imobilizados, bem como suas 

mutações”. O tratamento contábil mencio-

nado neste item se refere a pontos como o 

reconhecimento de ativos e determinação 

de seus valores e as variações por desvalori-

zação ou depreciação destes. Quanto ao 

reconhecimento dos ativos imobilizados, o 

item 7 esclarece que só serão reconhecidos 

como tal se: “(a) for provável que futuros 

benefícios econômicos associados ao item 

fluirão para a entidade; e (b) o custo do item 

puder ser mensurado confiavelmente”. 

Durante a vida útil do ativo imobilizado, 

deve ser feito o reconhecimento da sua 

depreciação, que pode ser calculada sobre o 

item como um todo ou sobre cada parte do 

item, dependendo do caso. No segundo 

caso, o item 44 da norma ensina que “a 

entidade aloca o valor inicialmente 

reconhecido de um item do ativo imobiliza-

do aos componentes e os deprecia 

separadamente”. Devem ser divulgados, de 

acordo com o item 73, para cada classe de 

ativo imobilizado: (a) os critérios de 

mensuração utilizados para determinar o 

valor contábil bruto; (b) os métodos de 

depreciação utilizados; (c) as vidas úteis ou 

as taxas de depreciação utilizadas; (d) o 

valor contábil bruto e a depreciação 

acumulada (...) no início e no final do 

período; e (e) a conciliação do valor contábil 

no início e no final do período. Estas e outras
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informações, como métodos de depre-

ciação, mudanças de estimativa contábil, 

informações de interesse do usuário, 

entre outras, estão descritas na NBC TG 

27 (R3).

2.3.6 ATIVO INTANGÍVEL NBC TG 04 (R3)

Com a Revolução Industrial, come-

çam a surgir inventos que, com o tempo, 

ganham fama ao redor do globo. Tal 

processo leva à criação do atual sistema de 

patentes e, consequentemente, o surgi-

mento das logomarcas que, nas décadas 

seguintes, ganham fama mundial com a 

ajuda da globalização. As marcas e patentes 

passam a ter o seu valor financeiro reconhe-

cido, mesmo sem possuir existência física, e 

se torna necessária, com o avanço da 

Contabilidade, uma norma que regule a sua 

contabilização. Esta pequena introdução 

demonstra os princípios da normatização 

destes e de outros ativos não monetários e 

sem existência física, que, atualmente, são 

regulados pela NBC TG 04 (R3) – Ativo 

Intangível, com última redação datada de 6 

de novembro de 2015. Para ser um ativo 

intangível, deve atender a dois critérios: (a) 

for separável, ou seja, puder ser separado da 

entidade e vendido, transferido, licenciado, 

alugado ou trocado, individualmente ou 

junto com um contrato, ativo ou passivo 

relacionado, independentemente da 

intenção de uso pela entidade; ou (b) 

resultar de direitos contratuais ou outros 

direitos legais, independentemente de tais 

direitos serem transferíveis ou separáveis 

da entidade ou de outros direitos e obriga-

ções, com vida útil definida ou indefinida. A 

escolha de uma ou outra opção interferirá 

na amortização ou não do ativo, já que se 

possuir período de existência definido, 

deverá sofrer amortização e, caso contrário, 

não, conforme orienta o item 89 da NBC TG 

04 (R3).

2.3.7 COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS - NBC 
TG 15 (R3)

Objetiva “aprimorar a relevância, a 

confiabilidade e a comparabilidade das 

informações que a entidade fornece em suas 

demonstrações contábeis acerca de 

combinação de negócios e sobre seus 

efeitos” (item 1). A norma estabelece 

princípios para o reconhecimento de ativos 

adquiridos em negócios combinados. A 

identificação de um negócio combinado é 

determinada, segundo o item 3, partindo do 

ponto que “a entidade deve determinar se 

uma operação ou outro evento é uma 

combinação de negócios pela aplicação da 

definição utilizada nesta Norma, a qual 

exige, que os ativos adquiridos e os passivos 

assumidos constituam um negócio”. As 

operações com negócios combinados 

envolvem custos administrativos, de 

consultoria, honorários profissionais, entre 
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outros. O item 53 disciplina que “o 

adquirente deve contabilizar os custos 

diretamente relacionados à aquisição como 

despesa no período em que forem 

incorridos e os serviços forem recebidos”, 

com exceção das emissões de títulos da 

dívida e patrimoniais que devem ser 

contabilizados  de acordo com a norma 

cabível.

2.4 NOTAS EXPLICATIVAS

As Notas Explicativas das demonstra-

ções contábeis são parte fundamental do 

seu conjunto, pois explicam qualquer 

detalhe adicional, política contábil ou 

informação relevante que possa não estar 

completamente explícita no conjunto. 

Conforme mencionado no item anterior, a 

seção 8 da NBC TG 1000-2009 traz uma 

orientação geral sobre as notas explicativas 

aplicadas às demonstrações contábeis para 

micro e pequenas empresas, que fornece um 

bom apanhado sobre o tema: “As notas 

explicativas contêm informações adicionais 

àquelas apresentadas no balanço patrimo-

nial, na demonstração do resultado, na 

demonstração do resultado abrangente, na 

demonstração dos lucros ou prejuízos 

acumulados (se apresentada), na demons-

tração das mutações do patrimônio líquido 

e na demonstração dos fluxos de caixa, 

ainda fornecem descrições narrativas e 

detalhes de itens apresentados nessas 

demonstrações e informações acerca de 

itens que não se qualificam para o reconhe-

cimento nessas demonstrações”. As 

informações devem ser apresentadas com 

referências em cada demonstração contábil 

que indique a posição do complemento em 

questão nas notas explicativas. As práticas 

contábeis adotadas pela organização devem 

ser resumidas, devendo constar: “(a) a base 

de mensuração utilizada na elaboração das 

demonstrações contábeis; (b) as outras 

práticas contábeis utilizadas que sejam 

relevantes para a compreensão das 

demonstrações contábeis” (NBC TG 1000-

2009, item 8.5).

3 METODOLOGIA

A metodologia é o caminho do 

pesquisador para realizar os objetivos da 

pesquisa. A análise de conteúdo, segundo 

Bardin (2004), é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações. Não se trata de 

um instrumento, mas de um leque de 

documentos, ou com maior rigor,  um único 

instrumento, mas marcado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto, que é a 

comunicação. Bardin (2004) ensina que a 

análise de conteúdo é a manipulação de 

mensagens (conteúdo e expressão desse 

conteúdo), para evidenciar os indicadores 

que permitam inferir sobre uma outra 

realidade que não a da mensagem, ou seja,
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neste estudo, a verificação de divulgação em notas explicativas das práticas contábeis adotadas 

pelas empresas selecionadas (Quadro 1) por meio dos construtos (Quadro 2).  O estudo objetiva 

realizar, com o apoio da técnica de análise de conteúdo, uma revisão da recente normatização 

contábil com foco na tendência de internacionalização das demonstrações contábeis e analisar o 

impacto em nove empresas de médio e grande porte  do segmento comercial contidas na lista 

das cinquenta maiores empresas do Brasil, na edição de junho de 2014 da Revista Exame, com 

aplicação de “construtos” retirados das exigências de divulgação em notas explicativas das 

demonstrações contábeis, referentes às normas sobre Arrendamento Mercantil, Ativo 

Imobilizado, Ativo Intangível e Combinação de Negócios, escolhidas para o estudo por meio das 

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis de 2014 das empresas selecionadas.

4 EXAME DAS NOTAS EXPLICATIVAS

Este exame consiste em  uma análise das notas explicativas das demonstrações contábeis de 

2014 de nove organizações de médio e grande porte, de capital aberto, retiradas da edição de 

junho de 2014 da Revista Exame, a qual apresenta as maiores empresas brasileiras no comércio, 

por vendas líquidas. As organizações selecionadas estão apresentadas  no Quadro 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nº ITEM

Quadro 1 – Empresas selecionadas

Fonte: elaborada pelos autores.

NOME DA EMPRESA SEGMENTONOME FANTASIA

Arthur Lundgren Tec. S.A.

Companhia Brasileira de Distribuição

Empreendimentos Pague Menos S.A.

Guararapes Confecções S.A.

Lojas Americanas S.A.

Lojas Renner S.A.

Magazine Luiza S.A.

Marisa Lojas S.A.

Raia Drogasil S.A.

Pernambucanas

CBD

Farm. Pague Menos

Riachuelo

Americanas

Renner

Magazine Luiza

Marisa Lojas

Raia Drogasil

Vestuário

Varejo e Atacado

Medicamentos

Indústria Confecções

Eletrônicos

Vestuário

Eletrodomésticos

Varejo e Atacado

Medicamentos

Tal análise visando a obter à luz de quatro áreas normativas dentre as apresentadas no 

Referencial Teórico visando a obter percentual de atendimento aos critérios adotados pela 

pesquisa e apresentados no Quadro 2.



58 REVISTA DO CRCRS

As Normas Brasileiras de Contabilidade em estudo são: NBC TG 06 (R2) – Operações de 

Arrendamento Mercantil; NBC TG 27 (R3) – Ativo Imobilizado; NBC TG 04 (R3) – Ativo Intan-

gível e NBC TG 15(R3) Combinação de Negócios. As normas escolhidas visam à determinação de 

um conteúdo geralmente comum a todas as organizações selecionadas, o que torna o trabalho de 

análise consideravelmente mais eficaz.

4.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS

As áreas escolhidas para serem analisadas fazem parte do item “divulgação em notas 

explicativas” das referidas normas. Para melhor realizar a análise, foram elencados seis (6) 

critérios de atendimento às normas denominados de “construtos”. As normas  analisadas se refe-

rem ao Arrendamento Mercantil, Imobilizado, Intangível e Combinação de Negócios,  e os 

construtos de cada uma estão apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Construtos, critérios de análise das normas

Item

N
BC

 T
G 

06
 (R

2)
 -

Ar
re

nd
am

en
to

 M
er

ca
nt

il 

1

2

3

4

5

6

Adequação a Norma 100%Construtos

Leasing Financeiro

Leasing Operacional

Financeiro e Operacional

Detalhamento do Contrato (financeiro)

Detalhamento do Contrato (operacional)

Opção de Compra

Atendimento aos Construtos

No imobilizado

No custo ou despesa

Ambos

Vida útil ou prazo do contrato

Prazo do contrato

Cláusula específica

Baixo - Até 33,33%

Médio - Até 66,66%

Alto - Até 100%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

100%

Item

N
BC

 T
G 

27
 (R

3)
 - 

At
iv

o 
Im

ob
ili

za
do

1

2

3

4

5

6

Adequação a Norma 100%Construtos

Método de Custeio

Estimativa Contábil da Vida Útil

Taxa de Depreciação

Valor Residual

Política Contábil

Apresenta Quadro da Reconciliação

Atendimento aos Construtos

Custo Histórico ou Atribuído

Vida Útil ou Fiscal (Nº Anos)

Vida Útil ou Fiscal (%)

Valor Evidenciado

Transparente

Sim ou Não

Baixo - Até 33,33%

Médio - Até 66,66%

Alto - Até 100%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

100%

CONTINUA 
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Item

Co
m

bi
na

çã
o 

de
 N

eg
óc

io
s

1

2

3

4

5

6

Adequação a Norma 100%Construtos

Pré-existência ou compra de empresa

Metodo de mensuração da participação Societária

Fundamentação do Ágio (pré-exist. ou na aquisição)

Cálculo Anual do impairment

Provisão de perda do investimento

Provisão de perda do impairment

Atendimento aos Construtos

Coligada, Controlada, Joint Venture

Equivalência patrimonial ou custo

Estoques, comp. Ações, Exp. Lucro, Marcas, Fund. Comércio

Clareza da inf. (baixa, média e alta)

Valor registrado

Critério do cálculo

Baixo - Até 33,33%

Médio - Até 66,66%

Alto - Até 100%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

100%

100%Atendimento aos Construtos

Item
N

BC
 T

G 
04

 (R
3)

 - 
At

iv
o 

In
ta

ng
ív

el

1

2

3

4

5

6

Adequação a Norma 100%Construtos

Método de Geração

Vida Útil

Método de Amortização

Taxa de Amortização

Teste de Recuperabilidade (impairment)

Política Contábil

Internamente ou Aquisição

Definida (anos) ou Indefinida

Linear ou ...

Vida Útil ou nº anos

Clareza da infor. (baixa, média e alta)

Transparente

Baixo - Até 33,33%

Médio - Até 66,66%

Alto - Até 100%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

16,67%

Fonte: elaborada pelos autores.

CONTINUAÇÃO 

O atendimento total a cada “construto” representa um percentual de 16,67%, de um total 

de 100%. O atendimento parcial pode representar 1/2, 1/3 ou 2/3 de 16,67%, dependendo da 

subdivisão de atendimento ao “construto”, o qual pode ser subdividido em 2 ou 3 partes, confor-

me o caso. A soma dos percentuais obtidos irá gerar um total percentual de atendimento ao 

“construto” e, por sua vez, aos critérios de divulgação em notas explicativas determinados nas 

NBC TGs.

4.1.1  NBC TG 06 (R2) – OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 Os dados obtidos referente à NBC TG 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil 

quanto ao atendimento dos construtos e critérios de divulgação exigidos nas notas explicativas, 

podem ser observados no Quadro 3, que mostra os resultados de todas as organizações pesqui-

sadas relativas às demonstrações contábeis consolidadas de 2014. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nº ITEM

Quadro 3 – Resultados do atendimento dos construtos da NBC TG 06 (R2)

Fonte: elaborada pelos autores.

NOME DA EMPRESA RESULTADO
ITENS 
NÃO 

ATENDIDOS
OBSERVAÇÕES

Arthur Lundgren Tec. S.A.

Companhia Brasileira de Distribuição

Empreendimentos Pague Menos S.A.

Guararapes Confecções S.A.

Lojas Americanas S.A.

Lojas Renner S.A.

Magazine Luiza S.A.

Marisa Lojas S.A.

Raia Drogasil S.A.

66,67%

66,67%

66,67%

33,33%

66,67%

83,33%

66,67%

83,33%

33,33%

3 e 6

3 e 6

3 e 6

1, 3, 4 e 6

3 e 6

3

3 e 6

3

1, 3, 4 e 6

(6) Não possui cláusula específica 
p/ opção de compra

(6) Não possui cláusula específica 
p/ opção de compra

(6) Não foi refinanciado

N
BC

 T
G 

06
 (R

1)
 - 

AR
RE

N
DA

M
EN

TO
 M

ER
CA

N
TI

L

Como se pode observar no Quadro 3,  a 

maioria das organizações ficou dentro do ní-

vel médio de atendimento aos “construtos”, 

com 66,67%  (empresas 1, 2, 3, 5, 7). Duas or-

ganizações (4 e 9) ficaram com 33,33% de 

atendimento, o que as enquadra no nível 

baixo de atendimento, isso se deve principal-

mente à inexistência de arrendamentos 

financeiros ou financeiros e operacionais 

unificados. O destaque desta análise, com 

83,33% , fica por conta das organizações 

Marisa Lojas S.A e a Lojas Renner S.A, que 

não apresentou a pontuação máxima so-

mente por não possuírem arrendamentos 

financeiros e operacionais unificados nas 

suas operações.

4.1.2 ANÁLISE DA NBC TG 27 (R3) – ATIVO IMOBILIZADO

As notas explicativas sobre o Ativo 

Imobilizado das organizações são examina-

das com base na NBC TG 27 (R3), com última 

alteração em 2015. A norma em questão faci-

lita o processo de análise, uma vez que se 

enquadra em uma área que é obrigatória a 

todas as empresas objeto do estudo. Isto reve-

la o quanto as organizações estão atentas ao 

cumprimento de importantes normas contá-

beis, visto que a NBC TG 27 (R3), além de 

obrigatória, é aplicável a praticamente 100% 

das empresas. Os resultados obtidos  são re-

produzidos por meio do Quadro 4.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nº ITEM

Quadro 4 - Resultados do atendimento dos construtos da NBC TG 27 (R3)

Fonte: elaborada pelos autores.

NOME DA EMPRESA RESULTADO
ITENS 
NÃO 

ATENDIDOS
OBSERVAÇÕES

Arthur Lundgren Tec. S.A.

Companhia Brasileira de Distribuição

Empreendimentos Pague Menos S.A.

Guararapes Confecções S.A.

Lojas Americanas S.A.

Lojas Renner S.A.

Magazine Luiza S.A.

Marisa Lojas S.A.

Raia Drogasil S.A.

100,00%

83,33%

83,33%

83,33%

100,00%

83,33%

83,33%

83,33%

83,33%

4

4

4

Valor Residual não demonstrado

N
BC

 T
G 

27
 (R

3)
 - 

AT
IV

O 
IM

OB
IL

IZ
AD

O

Valor Residual não demonstrado

Valor Residual não demonstrado

Valor Residual não demonstrado

Valor Residual não demonstrado

Valor Residual não demonstrado

Valor Residual não demonstrado

4

4

4

4

Após a verificação dos resultados do 

atendimento dos construtos, pode-se con-

cluir que as organizações estão atentas ao 

cumprimento das exigências de divulgação, 

uma vez que 100% delas ficaram enquadra-

das acima de 66,67% , o que as deixa no nível 

alto de atendimento aos “construtos”.  As 

organizações Arthur Ludgren Tecidos S.A. e 

Lojas Americanas S.A., as quais atenderam 

em 100% às exigências da norma,  demons-

trando a total clareza nas informações 

prestadas nas Notas Explicativas de 2014.

Em relação às empresas (2,3,4,6,

7,8,9), a norma determina no item 76 que “a 

entidade deve divulgar a natureza e o efeito 

de uma mudança de estimativa contábil [...]. 

Relativamente aos ativos imobilizados, tal 

divulgação pode resultar de mudanças de esti-

mativas relativas a: (a) valores residuais; 

(b) custos estimados de desmontagem, remoção 

ou restauração de itens do ativo imobilizado; (c) 

vidas úteis; (e) métodos de depreciação”. Diante 

da exigência de divulgação estabelecida pela 

norma, classificaram-se as empresas nomi-

nadas no início do parágrafo como não tendo 

atendido  tal requisito.

4.1.3  NBC TG 04 (R3) – ATIVO INTANGÍVEL

Esta normatização é muito importante 

no contexto das organizações pesquisadas,
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uma vez que, tratando-se de entidades de 

médio e grande porte, possuem, de modo 

geral, investimentos de valor relevante em 

áreas que se enquadram no Intangível, 

como investimentos em Marcas, Fundo de 

Comércio e o próprio Ágio nas atividades 

que envolvem aquisições de empresas e/ou 

participações em sociedades. Assim como 

na verificação  anterior, alguns aspectos se 

repetem por se tratar de uma norma de 

grande importância para o contexto das 

organizações em estudo. Devido à 

característica comum de empresas com um 

grande volume de investimentos, o 

atendimento aos “construtos” foi elevado, 

como mostra  o nível alcançado, que ficou 

em grau alto, acima dos 66,67% de 

atendimento para todas as organizações 

estudadas.

Os dados dos “construtos”, que 

deveriam ser divulgados em notas explicati-

vas, são demonstrados no Quadro 5.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nº ITEM

Quadro 5 -  Resultados do atendimento  dos construtos da NBC TG 04 (R3)

Fonte: elaborada pelos autores.

NOME DA EMPRESA RESULTADO
ITENS 
NÃO 

ATENDIDOS
OBSERVAÇÕES

Arthur Lundgren Tec. S.A.

Companhia Brasileira de Distribuição

Empreendimentos Pague Menos S.A.

Guararapes Confecções S.A.

Lojas Americanas S.A.

Lojas Renner S.A.

Magazine Luiza S.A.

Marisa Lojas S.A.

Raia Drogasil S.A.

72,22%

94,44%

100,00%

94,44%

94,44%

94,44%

83,33%

80,56%

100,00%

3 - 5 parcial

N
BC

 T
G 

04
 (R

3)
 - 
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O 
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TA
N

GÍ
VE

L

(5) Teste de recuperabilidade 
teve índice baixo de clareza

nas informações

5

5

5

5

4

5

(5) Teste de recuperabilidade 
teve índice médio de clareza

nas informações

(5) Teste de recuperabilidade 
teve índice médio de clareza

nas informações

(5) Teste de recuperabilidade 
teve índice médio de clareza

nas informações

(5) Teste de recuperabilidade 
teve índice médio de clareza

nas informações

(5) Teste de recuperabilidade 
teve índice baixo de clareza

nas informações

(4) Não demonstrado
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A norma disciplina no item 118 que a 

entidade deve divulgar a classe dos ativos 

intangíveis gerados internamente e os adqui-

ridos, bem como com vida útil indefinida ou 

definida e, se definida, os prazos de vida útil 

ou as taxas de amortização utilizadas. Nesse 

sentido, a empresa (3) gerou internamente 

seus ativos intangíveis e definiu a sua vida 

útil. Já as empresas (1,7,8) realizaram aquisi-

ções com vida útil indefinida, e as empresas 

(2,4,5,6,9) concretizaram operações de 

geração interna e de aquisição com vida útil 

definida e indefinida, exceto a empresa (7) 

que fez uma aquisição com vida útil definida. 

Em virtude das exigências de divulgação em 

nota explicativa desta norma, em particular, 

serem da existência comum a todas as 

empresas, isso justifica o alto grau de atendi-

mento aos construtos. O menor percentual 

foi obtido pela Arthur Lundgren Tecidos S.A. 

devido à não apresentação do método de  

amortização, conforme exigido na letra (b) 

da norma a seguir transcrita: “os métodos de 

amortização utilizados para ativos intangíveis 

com vida útil definida”. Outro fator relevante 

com relação à falta de clareza e à não divulga-

ção do critério de impairment, o que gerou a 

divisão da nota do atendimento ao constructo 

por três (de 16,67% para 5,56%, alto, médio e 

baixo atendimento): “Para determinar se um 

ativo intangível já não tem valor, a entidade 

deve aplicar a NBC TG 01. Essa Norma deter-

mina quando e como a entidade deve revisar 

o valor contábil de seus ativos, como deter-

minar o seu valor recuperável e quando 

reconhecer ou reverter perda por desvalori-

zação”, de acordo com o item 111 da NBC TG 

04 (R3). Mesmo assim, a empresa atendeu  

72,22% , o que a deixa no nível alto de aten-

dimento aos quesitos de divulgação. As 

organizações Empreendimentos Pague 

Menos S.A. e Raia Drogasil S.A. obtiveram 

a maior classificação atendendo a 100% 

dos “constructos”, o que demonstra um 

alto grau de atendimento à NBC TG 04 

(R3).

4.1.4. ANÁLISE DA NBC TG 15(R3) 
COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS

Esta área normativa é um pouco mais 

complexa quanto ao seu atendimento, pois 

envolve mais de uma norma contábil. Para 

sintetizar o atendimento a todas as normas 

deste grupo, dividiram-se os “construtos” de 

acordo com os principais aspectos gerados 

nas atividades que envolvem a divulgação em 

notas explicativas às normas deste tipo. Para 

tal, os “construtos” estão focados em áreas 

que visam ao atendimento aos tipos de em-

presas vinculadas a organizações, também à 

mensuração da equivalência destas organi-

zações e, consequentemente, ao ágio normal-

mente gerado por tais operações. Após esta 

etapa, são avaliadas questões relativas ao 

impairment calculado para verificação de 

eventuais reduções no valor recuperável e o 

ajuste nas provisões vinculadas, quando 

necessário. A análise do atendimento nas  no-

tas explicativas gerou os dados apresentados 

no Quadro 6.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nº ITEM

Quadro 6 -  Resultados do atendimento  dos construtos da NBC TG 15 (R3) 

Fonte: elaborada pelos autores.

NOME DA EMPRESA RESULTADO
ITENS 
NÃO 

ATENDIDOS
OBSERVAÇÕES

Arthur Lundgren Tec. S.A.

Companhia Brasileira de Distribuição

Empreendimentos Pague Menos S.A.

Guararapes Confecções S.A.

Lojas Americanas S.A.

Lojas Renner S.A.

Magazine Luiza S.A.

Marisa Lojas S.A.

Raia Drogasil S.A.

38,89%

66,67%

0,00%

44,44%

83,33%

66,67%

66,67%

61,11%

50,00%

3, 4, 5, 6

CC
OM

BI
N

AÇ
ÃO

 D
E 

N
EG

ÓC
IO

S

(3) não demonstrado - (4) baixo 
nível de informação - (5,6) sem 

reconhecimento

5, 6

6

(5,6) sem reconhecimento, não 
verificou-se a necessidade 

de provisão

(3) não demonstra a 
fundamentação do ágio na 
aquisição (5,6) apresenta 

somente o método

(6) sem reconhecimento 
de provisão para perda

(5,6) sem reconhecimento, não 
verificou-se a  necessidade 

de provisão

(5,6) sem reconhecimento, 
sem indicação da necessidade 

ou não de provisão 

(4) baixo nível de informação - 
(5,6) sem reconhecimento e 
indicação da necessidade ou

não de provisão  

(2) não demonstrado (5,6) sem 
reconhecimento e indicação da 
necessidade ou não de provisão 

3, 5, 6

5, 6

5, 6

4, 5, 6

2, 5, 6

Como referido anteriormente, a com-

binação de negócios possui um elevado grau 

de atendimento aos “construtos”, pois englobam 

diversas operações societárias que ocorrem 

entre as organizações, e nem sempre as orga-

nizações demonstram com clareza todos os 

tipos de operações exigidas para divulgação 

em nota explicativa de acordo com as normas. 

Tal singularidade acarreta um menor grau de 

atendimento e, consequentemente, um me-

nor percentual final neste atendimento, sem, 

contudo, indicar que a empresa não cumpriu 

a normatização da área, pois esta pode 

simplesmente não possuir a operação em 

questão. Este é o caso da organização Em-

preendimentos Pague Menos S.A., que
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não preencheu nenhum quesito, observável, 

proposto, pois não tem nenhuma relação 

mencionada com outras organizações.

Paralelamente às notas destacadas 

pelas organizações pesquisadas, o nível de 

atendimento às exigências da NBC TG 15 

(R3) se destacou em 'médio”, pois a maioria 

não divulgou  o que determina o item 61, a 

saber: “O adquirente deve divulgar as infor-

mações que permitam aos usuários das 

demonstrações contábeis avaliar os efeitos 

financeiros dos ajustes reconhecidos no 

período de reporte corrente pertinentes às 

combinações de negócios que ocorreram no 

período corrente ou em períodos anteriores”. 

A exceção fica a cargo das provisões propostas, 

visto que as notas explicativas das empresas 

descreviam os testes de Impairment como 

negativos quanto à necessidade de revisão do 

valor recuperável do investimento realizado.

A organização Lojas Americanas S.A. 

obteve destaque nos quesitos propostos, pois 

alcançou o grau alto de preenchimento aos 

“construtos”, com 83,33% , somente não preen-

chendo a todos os quesitos, motivo pelo qual, 

segundo as notas explicativas da organização, 

por “não haver a necessidade de constituição da 

provisão por impairment, visto que os testes de 

recuperação não detectaram redução no valor 

em questão”.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nº ORDEM
EMPRESA

Quadro 7 – Resumo do atendimento aos “construtos”

Fonte: elaborada pelos autores.

NOME DA EMPRESA

Arthur Lundgren Tec. S.A.

Companhia Brasileira de Distribuição

Empreendimentos Pague Menos S.A.

Guararapes Confecções S.A.

Lojas Americanas S.A.

Lojas Renner S.A.

Magazine Luiza S.A.

Marisa Lojas S.A.

Raia Drogasil S.A.

66,67%

66,67%

66,67%

33,33%

66,67%

83,33%

66,67%

83,33%

33,33%

INTANGÍVEL
ARRENDAMENTO 

MERCANTIL
IMOBILIZADO COMBINAÇÃO 

NEGÓCIOS

RESULTADO ITENS NÃO
ATENDIDOS

RESULTADO ITENS NÃO
ATENDIDOS

RESULTADO ITENS NÃO
ATENDIDOS

RESULTADO ITENS NÃO
ATENDIDOS

3 e 6

3 e 6

3 e 6

1, 3, 4 e 6

3 e 6

3

3 e 6

3

1, 3, 4 e 6

100,00%

83,33%

83,33%

83,33%

100,00%

83,33%

83,33%

83,33%

83,33%

4

4

4

4

72,22%

94,44%

100,00%

94,44%

94,44%

94,44%

83,33%

80,56%

100,00%

3-5  parcial

5

5

5

5

4

5

38,89%

66,67%

0,00%

44,44%

83,33%

66,67%

66,67%

61,11%

50,00%

3, 4, 5 e 6

5, 6

3, 5, 6

6

5, 6

5, 6

4, 5, 6

2, 5, 6

4.1.5 RESULTADOS EM CONJUNTO DAS NOVE EMPRESAS

Para melhor análise dos resultados de atendimento aos “construtos” apresenta-se no Quadro 7 

um resumo das quatro normas analisadas.

4

4

4
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A empresa Lojas Americanas S.A., con-

forme apresentado no Quadro 7 apresentou 

um atendimento aos construtos das quatro 

normas examinadas em 86,11% exigidos, se-

guida pela Lojas Renner S.A., com 81,94% de 

atendimento, médio. Por outro lado, mas não 

menos importante estão as empresas Guara-

rapes Confecções S.A. e a Raia Drogasil S.A. 

que apresentaram atendimento inferior 

(63,89% e 66,67%) as citadas anteriormente, 

devido a não possuírem contratos de Arren-

damento Mercantil Financeiro, somente Ope-

racional e, ao atendimento das exigências da 

norma Combinação de Negócios a Guarara-

pes não demonstra a fundamentação do ágio 

na aquisição, apresenta o método e não o 

critério de cálculo. Já a Raia Drogasil de-

monstrou os construtos de “pré-existência 

ou compra de empresas” e a “fundamentação 

do ágio”, no entando não foi possível eviden-

ciar o “método de mensuração” e a “provisão 

para perda de investimento ou de impaer-

ment”, mas, constatou-se que atendeu em 

100% as exigências de divulgação sobre o 

Intangível, destacando-se também neste 

quesito, a empresa Pague Menos. No atendi-

mento a norma para o Imobilizado, o destaque 

fica para a Lojas Americanas S.A. e Arthur 

Lundgren Tec S.A que no exame das notas 

explicativas obteve 100% de atendimento. 

5 CONCLUSÃO

O estudo teve por objetivo analisar, a 

luz das novas normas contábeis, os efeitos 

provocados nas Demonstrações Contábeis 

de 2014 de nove empresas do segmento co-

mercial contidas na lista das cinquenta 

maiores empresas do Brasil, na edição de 

junho de 2014 da Revista Exame, por meio 

das notas explicativas divulgadas pelas 

empresas relacionadas no Quadro 1, por 

meio de cinco “construtos” apresentados 

no Quadro 2. A origem dos “construtos” 

estão no item “divulgação” das Normas 

Brasileiras de Contabilidade, especifica-

mente, NBC TG 06 (R2) – Arrendamento 

Mercantil; NBC TG 27 (R3) – Ativo Imo-

bilizado; NBC TG 04 (R3) – Ativo Intan-

gível e a NBC TG 15 (R3) – Combinação de 

Negócios.

Os resultados significativos do 

exame mostrou que as empresas Lojas 

Americanas, Lojas Renner e a Companhia 

Brasileira de distribuição foram as que 

mais atenderam aos construtos das nor-

mas examinadas, a média foi de 86,11%, 

81,94% e 77,78%, respectivamente, de 

atendimento. As outras seis empresas 

estudadas, também atenderam as exigências 

contidas nas normas de divulgação em notas 

explicativas de esclarecimentos adicionais as 

Demonstrações Contábeis aos usuários das 

informações, quando necessário.

A complexidade dos negócios e das 

operações das empresas exigem um ele-

vado nível de conhecimento técnico das 

novas práticas contábeis, somente alcan-

çado por profissionais com competência 

técnica e treinamento constante.
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Neste sentido, o estudo realizado visa-

va ao exame das exigências de divulgação  em 

Notas Explicativas, contidas nas Normas 

Brasileiras de Contabilidade, de informações 

adicionais, a fim de atender o usuário da 

informação contábil, por meio de construtos, 

que conseguiu com êxito, pois colocaram à 

prova as informações contidas nas Notas 

Explicativas analisadas. O atendimento a 

tais exigências demonstrou que as organiza-

ções e os profissionais contábeis estão no 

caminho para a apresentação internacional 

das Demonstrações Contábeis,  ressalvando 

algumas possíveis melhorias identificadas 

que revelam a dificuldade enfrentada na 

adequação deste profissional às constantes 

exigências propostas.

Devido aos aspectos aqui expostos, 

conclui-se que o estudo realizado foi de gran-

de valia, atingindo todas as metas propostas 

e alcançando o objetivo maior que seria a 

busca pelo conhecimento dentro desta im-

portante e atual área da Contabilidade, cada 

vez mais presente na vida das organizações e 

do profissional contábil.
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