
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E 

CONTROLADORIA 

MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA 

 

 

 

 

 

RÉGIS BARROSO SILVA 

 

 

 

 

 

 

IMPLICAÇÕES DA OCPC 07 NO DISCLOSURE E NA FORMA DAS NOTAS 

EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017 

http://www.ufc.br/portal


2 

 

RÉGIS BARROSO SILVA 

 

 

 

 

 

 IMPLICAÇÕES DA OCPC 07 NO DISCLOSURE E NA FORMA DAS NOTAS 

EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

  

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Administração e Controladoria, 

da Faculdade de Economia, Administração, 

Atuária e Contabilidade, da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em 

Administração e Controladoria. Área de 

Concentração: Gestão Organizacional. Linha 

de pesquisa: Contabilidade, Controladoria e 

Finanças. 

 

Orientadora: Prof
a
. Dr

a
. Vera Maria Rodrigues 

Ponte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017 



3 

 

RÉGIS BARROSO SILVA 

 

 

 

 

 

IMPLICAÇÕES DA OCPC 07 NO DISCLOSURE E NA FORMA DAS NOTAS 

EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Administração e Controladoria, 

da Faculdade de Economia, Administração, 

Atuária e Contabilidade, da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial para 

obtenção do título de Mestre em 

Administração e Controladoria. Área de 

concentração: Gestão Organizacional. Linha 

de pesquisa: Contabilidade, Controladoria e 

Finanças. 

 

 

 

Aprovado em: 25 / 07 / 2017. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof
a
. Dr

a
. Vera Maria Rodrigues Ponte (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof
a
. Dr

a
. Márcia Martins Mendes De Luca 

Universidade Federal do Ceará – UFC  

 

 

 

_____________________________________________________ 

Prof
a
. Dr

a
. Edilene Santana Santos 

Fundação Getúlio Vargas – FGV 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Wellington e Socorro, e ao 

meu irmão, Caio, pelo apoio e encorajamento 

durante toda a vida e em especial neste 

momento.  



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar, a Deus, pelas bênçãos diárias, por me permitir mais essa 

conquista e por toda a proteção dispensada a mim e às pessoas que amo. Meu Deus, te 

agradeço pelo dia de hoje, por todos os ensinamentos e por guiar meus passos nesta viagem 

chamada vida. 

À minha família, que é a base da minha formação como ser humano, em especial 

aos meus pais, Wellington e Socorro, e ao meu irmão, Caio. Também à Tia Núbia, por todo o 

apreço e incentivo durante minha jornada, por todos os ensinamentos e por sempre acreditar 

no meu potencial. 

À professora Vera Ponte, por todas as orientações imprescindíveis à realização 

deste estudo, pela confiança, apoio, oportunidades e conhecimentos repassados, que 

certamente contribuíram para o meu crescimento intelectual. Agradeço também às professoras 

Edilene Santos e Márcia De Luca, pelas valiosas contribuições como membros da banca 

examinadora, pela disponibilidade para ajudar sempre que solicitadas e pelas sugestões que 

propiciaram a melhoria deste estudo. 

Aos demais professores do PPAC, que de alguma forma contribuíram para a 

minha formação como mestre, seja nas disciplinas, ou mesmo nas sugestões de pesquisas. São 

eles: Alessandra Vasconcelos, Antônio Carlos, Augusto Cabral, Barros Neto, Marcelle 

Colares, Sandra dos Santos, Sílvia Rebouças e Teresa Lima. 

Aos meus colegas do curso de mestrado, principalmente da turma 2015-2017, pela 

partilha desta caminhada, em especial ao Emiliano Pontes, pela sincera amizade construída 

durante o todo esse período.  

À Sylvia Domingos, por todo o apoio e ajuda durante a realização do estudo, pelas 

reflexões e pelos encontros esclarecedores. Também ao Dante Baiardo e à Lívia Castro, pela 

ajuda com a coleta dos dados. 

Aos servidores e funcionários do PPAC, pelo auxílio e atenção dispensados aos 

discentes e docentes, em especial à Maruza Souza, que me presenteou com a sua amizade e os 

valiosos conselhos no decorrer da minha trajetória na UFC.  

A todos os amigos, com os quais compartilho esta conquista, especialmente ao 

Álisson França, por todos os conselhos e incentivos durante esta caminhada.  

Por fim, à Funcap, pelo apoio financeiro concedido a este estudo, através da bolsa 

para auxílio à pesquisa. 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] Em cada encontro, em cada contato, vou 

ficando maior ... 

Em cada retalho, uma vida, uma lição, um 

carinho, uma saudade ... que me tornam mais 

pessoa, mais humana, mais completa. 

E penso que é assim mesmo que a vida se faz, 

de pedaços de outras gentes que vão se 

tomando parte da gente também.  

E a melhor parte é que nunca estaremos 

prontos, finalizados ... haverá sempre um 

retalho novo para adicionar à alma. [...] 

(Cora Coralina)  



7 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Características qualitativas da informação contábil .........................................  30 

Quadro 2 – Empresas selecionadas para a amostra .............................................................  39 

Quadro 3 – Divulgação de notas explicativas pelas empresas da amostra ..........................  40 

Quadro 4 – Categorias de análise para o nível de similaridade ...........................................  44 

Quadro 5 – Critérios de exclusão para os normativos .........................................................  47 

Quadro 6 – CPCs removidos e respectivos critérios de exclusão........................................  48 

Quadro 7 – Composição do questionário ............................................................................  49 

Quadro 8 – Pronunciamentos apontados pelos analistas, considerando a materialidade ....  50 

Quadro 9 – Parâmetros de atendimento aos requisitos de divulgação ................................  51 

Quadro 10 – Quadro-síntese das variáveis  .........................................................................  54 

Quadro 11 – Modelos de regressão aplicados .....................................................................  55 

Quadro 12 – Quadro-síntese das variáveis de controle adotadas ........................................  57 

 

 

 

 



8 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Processo decisório de materialidade no ciclo dos relatórios financeiros ...........  32 

Figura 2 – Esquema da estrutura metodológica da pesquisa  ..............................................  57 

Figura 3 – Dendograma usando ligação média (entre grupos)  ...........................................  75 

 

 



9 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis de tamanho das notas explicativas .............  60 

Tabela 2 – Matriz de correlação entre as variáveis de tamanho ..........................................  61 

Tabela 3 – Variância total explicada ...................................................................................  62 

Tabela 4 – Teste de diferenças entre médias .......................................................................  63 

Tabela 5 – Estatística descritiva das variáveis de legibilidade ............................................  63 

Tabela 6 – Teste de diferenças entre médias: Índice Flesch ................................................  64 

Tabela 7 – Teste de diferenças entre médias: Índice Fog ....................................................  65 

Tabela 8 – Estatística descritiva e inferencial para similaridade .........................................  66 

Tabela 9 – Teste de médias das variáveis de similaridade ..................................................  67 

Tabela 10 – Análise de regressão ........................................................................................  68 

Tabela 11 – Estatística descritiva dos índices de disclosure ...............................................  70 

Tabela 12 – Teste de médias de disclosure (I1R e I2T)  .....................................................  71 

Tabela 13 – Análise de regressão ........................................................................................  71 

Tabela 14 – Comparativo das médias de disclosure por CPC analisado.............................  73 

 



10 

 

RESUMO 

 

As demonstrações contábeis têm por finalidade fornecer informações úteis sobre a situação 

patrimonial e o desempenho das empresas. Nesse contexto, as notas explicativas revelam-se 

fundamentais, pois esclarecem informações quantitativas apresentadas nos relatórios 

financeiros e acrescentam elementos qualitativos ligados ao processo decisório. Recentes 

preocupações vêm surgindo sobre o fato de as demonstrações contábeis estarem se tornando 

cada vez maiores e mais onerosas para a empresa, pois, com o passar do tempo, acaba 

ocorrendo o acúmulo de exigências de divulgação, sem que haja uma revisão sobre a sua 

utilidade e materialidade, afetando diretamente a qualidade informacional. Dadas essas 

discussões e no sentido de alinhar os princípios contábeis brasileiros ao padrão internacional 

de divulgação, em 2014 o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu a orientação 

técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação que devem 

ser observados pelas entidades ao divulgar relatórios financeiros, especificamente com relação 

às informações contidas nas notas explicativas. O presente estudo se propõe a contribuir para 

enriquecer a literatura sobre materialidade e disclosure, demonstrando como as empresas têm 

reagido ao crescente movimento que busca a divulgação de qualidade ao mercado. A pesquisa 

tem por objetivo estudar o comportamento de empresas brasileiras diante das atuais 

orientações de divulgação estabelecidas pelas entidades normatizadoras, considerando-se a 

forma das suas notas explicativas e o seu nível de disclosure em face da publicação da OCPC 

07. Para tanto, foram selecionadas empresas do segmento de alimentos processados listadas 

na BM&FBovespa, com dados relativos aos exercícios de 2010 a 2016. A forma das notas 

explicativas foi submetida à análise de conteúdo, considerando-se as categorias tamanho, 

legibilidade e similaridade. O nível de disclosure foi calculado para os normativos que 

abordam fatos econômicos materiais, com base na percepção dos analistas de mercado que 

acompanham as empresas da amostra. O tratamento estatístico dos dados contempla o uso de 

teste de diferenças entre médias, regressão linear múltipla e análise de clusters. Os resultados 

obtidos demonstraram que, no tocante à forma das notas explicativas, quando comparados os 

períodos anteriores e posteriores à OCPC 07, perceberam-se alterações significantes apenas 

na legibilidade dos documentos analisados e com relação ao disclosure, não se constataram 

alterações que possam ser atribuídas à OCPC 07. Identificou-se que as empresas emissoras de 

ADR, participantes do Novo Mercado e auditadas por Big Four apresentam tamanho maior de 

notas explicativas em relação às demais empresas, haja vista o maior enforcement por parte 

das entidades normatizadoras internacionais, do atendimento às práticas de governança 

corporativas adicionais às exigidas em lei e à padronização das notas explicativas pelas 

empresas de auditoria através da divulgação de uma nota explicativa modelo. Percebeu-se que 

o tempo de abertura de capital está inversamente associado ao tamanho desses documentos, 

fornecendo evidências de que o know-how adquirido contribui para a curva de aprendizagem 

das empresas, fazendo com que sejam divulgados apenas aspectos relevantes aos 

stakeholders. Em uma análise geral, observou-se que a OCPC 07 ainda não exerce efeitos 

impactantes sobre a qualidade da informação contábil no âmbito das empresas do segmento 

de alimentos processados.  

 

Palavras-chave: OCPC 07. Nível de disclosure. Notas explicativas. Qualidade da informação 

contábil. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the financial statements is to provide useful information about a financial 

position and the performance of companies. In this context, the notes are fundamental, as they 

clarify quantitative information presented in the financial resources and addition of qualitative 

elements linked to the decision-making process. Recent concerns have arisen about the fact 

that accounting statements are becoming bigger and more expensive for a company, because, 

over time, the accumulation of disclosure requirements has occurred, without a review of its 

usefulness and materiality, directly affecting an informational quality. Given these discussions 

and in order to align Brazilian accounting principles with the international standard of 

disclosure, in 2014, the Accounting Pronouncements Committee (CPC) issued technical 

guideline OCPC 07, which deals with the basic elaboration and disclosure requirements that 

must be observed by the entities when disclosing financial reports, specifically in relation to 

the information contained in the notes. The present study proposes to contribute to enrich the 

literature on materiality and disclosure, demonstrating how companies have reacted to the 

growing movement that seeks to disseminate quality to the market. The research aims to study 

the behavior of Brazilian companies in the face of the current disclosure guidelines 

established by the regulatory entities, considering the form of their notes and their level of 

disclosure in view of the publication of OCPC 07. For this purpose, companies in the 

processed food segment listed on BM&FBovespa, with data for the years 2010 to 2016. The 

format of the explanatory notes was submitted to content analysis, considering the categories 

size, readability and similarity. The level of disclosure was calculated for the standards that 

address material economic facts, based on the perception of the market analysts that 

accompany the companies in the sample. The statistical treatment of the data contemplates the 

use of test of average, linear regression and analysis of clusters. The results obtained showed 

that, with respect to the form of the notes, when comparing the periods before and after OCPC 

07, there were significant changes only in the readability of the analyzed documents and in 

relation to the disclosure, there were no changes that could be attributed to OCPC 07. It was 

identified that the companies issuing ADR, participants in the Novo Mercado and audited by 

Big Four, have a larger size of notes in relation to other companies, due to the greater 

enforcement by international regulatory agencies, corporate governance practices in addition 

to those required by law and the standardization of notes by audit firms through the disclosure 

of a model note. It was noticed that the time of initial public offering is inversely associated 

with the size of these documents, providing evidence that the know-how acquired contributes 

to the learning curve of the companies, causing only relevant aspects to be disclosed to the 

stakeholders. In a general analysis, it was observed that OCPC 07 still has no impact on the 

quality of accounting information within the companies in the processed food segment. 

 

Keywords: OCPC 07. Disclosure Level. Notes. Quality of accounting information. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

São inúmeras as orientações acerca da divulgação contábil por parte das empresas. 

Entretanto, dadas as especificidades e particularidades de cada contexto operacional, não é 

possível determinar um padrão de divulgação capaz de subsidiar eficazmente o processo 

decisório. Essa questão vem sendo objeto de recente preocupação por parte das entidades 

regulamentadoras nacionais e estrangeiras (CPC, 2014; IASB, 2013a) sobre quais 

informações de fato devem se tornar públicas, motivando um crescente movimento voltado 

para o aumento da qualidade das informações contábeis. 

O processo de convergência para as International Financial Reporting Standards 

(IFRS) reflete a melhoria das informações contábeis evidenciadas, como destacam Barth, 

Landsman e Lang (2008), Coelho, Niyama e Rodrigues (2011), Hellman (2008), Klann e 

Beuren (2011) e Lima (2007).  

Dichev et al. (2013) esclarecem que quando há entendimento acerca da definição 

de qualidade informacional por parte das companhias, essas informações tendem a 

experimentar significativa melhoria, contribuindo para a divulgação de mais informações 

relevantes. Nesse sentido, Castro (2011) complementa que no contexto do aumento da 

qualidade informacional, a adoção das IFRS assegura a divulgação de informações mais 

confiáveis, o que contribui para a redução dos riscos envolvidos nas decisões dos potenciais 

investidores. 

Postas essas questões, as demonstrações contábeis despontam como a principal 

fonte de comunicação contábil, e, por isso, devem oferecer de forma sintetizada, a melhor 

compreensão dos fatos organizacionais (TAKAMATSU; LAMOUNIER; COLAUTO, 2008), 

haja vista que elas têm por objetivo fornecer informações úteis sobre a situação patrimonial, 

além do desempenho e das mudanças na posição financeira da entidade, embasando as 

avaliações e decisões econômicas de seus usuários (VELTER; MISSAGIA, 2009). 

Nesse contexto, as demonstrações contábeis despontam como parte importante e 

objeto de estudo desta pesquisa, sendo consideradas uma ferramenta fundamental na 

divulgação das informações da empresa, já que, além de evidenciar informações quantitativas 

contidas nos relatórios financeiros, divulgam também, nas notas explicativas, elementos 

qualitativos diretamente ligados ao processo de evidenciação (CAMPOS; LEMES, 2013). 
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Assim, para que as demonstrações contábeis cumpram seu objetivo, esses 

relatórios precisam apresentar algumas características específicas. Coelho e Lopes (2007) 

reforçam que as demonstrações têm sua utilidade melhorada quando são dotadas de 

características qualitativas fundamentais e de melhoria. O CPC (2011b), através da estrutura 

conceitual para elaboração e divulgação de relatórios contábil-financeiros esclarece que a 

informação de qualidade deve ser dotada de duas características fundamentais, que são a 

relevância e a representação fidedigna, e que, além dessas, devem ser observadas suas 

características de melhoria, como é o caso da compreensibilidade, da verificabilidade, da 

tempestividade e da comparabilidade. 

No que tange à relevância, vale destacar o exposto por Hendriksen e Van Breda 

(1999) ao esclarecerem que a informação contábil se torna relevante quando é capaz de 

subsidiar as decisões dos usuários. Nesse sentido, a divulgação de informações relevantes 

torna-se uma das finalidades centrais da contabilidade, tendo como premissa o entendimento 

do conceito de materialidade (CAMARGO; ALBERTON, 2015). 

Vale mencionar que a informação é material quando sua omissão ou divulgação 

distorcida pode influenciar as decisões dos usuários (BARBOSA et al., 2015). Sabe-se ainda 

que quando o conceito de materialidade é devidamente aplicado, as demonstrações contábeis 

fornecem aos usuários todas as informações úteis para o processo decisório (PINSKER; 

PITRE; DAIGLE, 2009). 

Segundo Camargo e Alberton (2015), esse conceito vem sendo objeto de 

acaloradas discussões, principalmente sobre a sua forma de aplicação na contabilidade. Nesse 

sentido, a estrutura conceitual proposta pelo CPC, ao tratar da materialidade, estabelece que 

não há como se definir um limite quantitativo uniforme, ou mesmo como predeterminar o que 

seria julgado material para uma situação em particular. Dessa forma, esse atributo de 

qualidade requer a adoção de julgamentos por parte do preparador das demonstrações (CPC, 

2011b). 

Enquanto se discute a materialidade, verifica-se que seu conceito demanda um 

entendimento mais claro, para que possa ser aplicado de forma adequada, exigindo também 

que o profissional responsável pelas demonstrações contábeis faça julgamentos que o ajudem 

a discernir sobre quais informações devem ser divulgadas. 

A materialidade envolve considerável grau de subjetividade, pois necessariamente 

implica uma análise baseada na magnitude e na natureza das informações, aspectos que 

devem, portanto, influenciar o julgamento profissional dos elaboradores das demonstrações. 
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Segundo o International Accounting Standards Board (IASB, 2013a), os 

responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, e também, em alguns casos, os 

auditores, analistas de mercado e investidores, não fazem seu julgamento profissional com 

relação aos relatórios financeiros, o que aponta para a necessidade de mudanças no processo 

de divulgação. Para aumentar a qualidade das informações contábeis, os atuais debates 

orientam no sentido de que a materialidade deve atuar como guia na definição dos elementos 

de divulgação. Dessa forma, o julgamento profissional na área contábil deve considerar o 

parâmetro da materialidade no decorrer do reconhecimento das informações que serão 

evidenciadas. 

Ainda de acordo com o Iasb (2013b), o julgamento profissional por parte dos 

preparadores acaba sendo deturpado por conta das inúmeras exigências de divulgação 

emitidas pelas entidades normatizadoras, quando os próprios órgãos reguladores e 

normatizadores é que devem emitir orientações que auxiliem os profissionais da contabilidade 

a divulgar melhores informações, dando-lhes o suporte necessário ao uso do julgamento 

profissional sobre as informações que pretendem evidenciar. 

Diante dessa problemática, constata-se o surgimento de discussões sobre o fato de 

as demonstrações contábeis tornarem-se cada dia mais extensas e mais onerosas, já que com o 

passar do tempo acaba por ocorrer um acúmulo de exigências de divulgação, sem, no entanto, 

haver uma revisão ou remoção da exigência de algumas informações que não são úteis, 

relevantes e materiais para os usuários (MARTINS, 2011; SANTOS, 2015; SANTOS; CIA, 

2009; SANTOS; PONTE; MAPURUNGA, 2014; TORRES, 2012). 

Dentre os diversos fatores que contribuem para a divulgação de informações não 

relevantes em demasia, destacam-se a má organização e forma dos relatórios, a redundância, a 

divulgação mal orientada e a formação de clichês, além da falta de foco na divulgação dos 

problemas-chave e nas mudanças ocorridas no exercício (IASB, 2013a). 

Coelho e Lima (2007) destacam que a busca pela harmonia entre as normas e os 

padrões internacionais acaba fazendo a contabilidade passar a ser extremamente padronizada 

e cifrada em planos de contas, devido à influência do Iasb e do Financial Accounting 

Standards Board (Fasb). Vale ressaltar que o Iasb (2013a) prevê a possibilidade de omissão 

das informações requeridas nos normativos, quando não são materiais, desde que se esclareça 

a razão dessa omissão. Entretanto, percebe-se que ainda há o receio de se divulgar as 

informações requeridas quando estas não apresentam materialidade, o que tem levado os 

preparadores a evidenciar informações sem relevância, com o objetivo de atender aos 

normativos. 
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Nesse contexto, Holanda (2015) constatou que nas demonstrações de algumas 

empresas da Inglaterra e de outros países da União Europeia já se verificam casos em que as 

informações foram omitidas sob a alegação de não serem materiais. A autora identificou que 

nenhuma empresa brasileira omitiu informações sob tal justificativa, comportamento que 

chama a atenção para essa abordagem dentro do contexto brasileiro, remetendo ao fato de 

que, independentemente da materialidade, as empresas brasileiras divulgam as informações 

conforme requerido pelos normativos, o que pode tornar as notas explicativas extensas e sem 

relevância. 

As notas explicativas reúnem informações adicionais contendo descrições e 

detalhamento dos itens divulgados nas demonstrações contábeis, possibilitando, assim, uma 

interpretação mais completa e precisa. 

A importância das informações divulgadas, principalmente através das notas 

explicativas, vem sendo cada dia mais discutida pelos profissionais da área. O tema foi, 

inclusive, abordado pelo Iasb, e bastante discutido em um fórum ocorrido em 2013 no Reino 

Unido, referente à evidenciação nas demonstrações contábeis. Nesse encontro, discutiu-se 

com prioridade a falta de uma adequada aplicação do conceito de materialidade, o que 

contribui para o excesso de divulgação nos relatórios financeiros. 

No pronunciamento que trata sobre a apresentação das demonstrações contábeis, o 

CPC (2011a) destaca que as notas explicativas devem: 

 

i. apresentar em sua estrutura a informação sobre a sua base de elaboração;  

ii. divulgar as informações exigidas pelos normativos do CPC, caso não 

tenham sido apresentadas na estrutura das demonstrações; e  

iii. prover informações adicionais que não tenham sido apresentadas nas 

demonstrações contábeis, mas que sejam relevantes para a sua 

compreensão. 

 

Também preocupado com as atuais dificuldades de divulgação, em 2012 o 

European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) publicou o documento Towards a 

Disclosure Framework for the Notes, no qual foram discutidas as atuais dificuldades nas 

divulgações através das notas explicativas. Em síntese, o documento propõe a elaboração de 

uma estrutura de divulgação como prioridade, com o objetivo de ajudar a aumentar a 

qualidade das informações apresentadas nas notas explicativas.  
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O Efrag (2012) sugeriu ainda que essa nova estrutura de divulgação deveria 

abordar, além do conteúdo, forma e requisitos de divulgação estabelecidos pelos organismos 

de normatização, e a maneira como esses quesitos deveriam ser aplicados na elaboração das 

demonstrações contábeis. 

Diante da necessidade de se rever o padrão de elaboração das notas explicativas, e 

objetivando fornecer informações mais relevantes, em 2014 o Iasb propôs algumas 

modificações no Presentation of Financial Statements (IAS 1), visando a melhorar os 

princípios de apresentação e divulgação, utilizando o julgamento e aplicando o conceito de 

materialidade. Também denominado disclosure initiative, essa medida resultou em 

modificações no IAS 1 no final do mesmo ano, conforme inicialmente estabelecido, o que 

motivou uma revisão de outros normativos do Iasb. 

Motivado pela movimentação mundial acerca dessa temática, em 26/09/2014 o 

CPC emitiu a orientação técnica OCPC 07, com o objetivo de tratar dos requisitos básicos de 

elaboração e evidenciação que devem ser observados pelas entidades ao divulgar relatórios 

financeiros, em especial sobre a evidenciação das informações próprias das demonstrações 

contábil-financeiras anuais e intermediárias, ou seja, aquelas contidas nas notas explicativas. 

A OCPC 07 passou a ser adotada para os exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 

2014, conforme deliberação CVM 727/2014.  

De forma sintética, o OCPC 07 acaba replicando o entendimento do Iasb e do 

Efrag no tocante à necessidade de definição de diretrizes que auxiliem os preparadores das 

demonstrações na seleção das informações a serem inseridas nas notas explicativas. O OCPC 

07 também destaca a importância do julgamento profissional na elaboração das 

demonstrações, e acrescenta algumas novas orientações acerca da divulgação nas notas 

explicativas. 

 

1.2 Problema de pesquisa e objetivos 

 

Considerando os argumentos apresentados anteriormente, e tendo como subsídio a 

atual e crescente discussão sobre qualidade informacional nas notas explicativas, o presente 

estudo se propõe responder ao seguinte questionamento: após a emissão da OCPC 07, e com 

base na materialidade dos fatos contábeis, quais mudanças podem ser percebidas na forma das 

notas explicativas e no nível de disclosure das companhias brasileiras? 

Para responder à questão ora delineada, o estudo tem como objetivo geral analisar 

o comportamento das empresas brasileiras diante das atuais orientações de divulgação 
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estabelecidas pelas entidades normatizadoras, considerando a forma das suas notas 

explicativas e o nível de disclosure, em face da publicação do OCPC 07. 

Como forma de viabilizar o alcance do objetivo geral, definiram-se os seguintes 

objetivos específicos: 

 

1. analisar a forma das notas explicativas divulgadas pelas empresas do 

segmento de alimentos processados listadas na Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa), com relação ao tamanho, 

legibilidade e similaridade, confrontando-se os exercícios anteriores e 

posteriores ao da edição da OCPC 07;  

2. levantar o nível de disclosure dessas empresas no tocante aos normativos 

contábeis, selecionados em função da materialidade, considerando-se seus 

aspectos relacionados a natureza e magnitude, confrontando-se os 

exercícios financeiros anteriores e posteriores ao da edição da OCPC 07; e 

3. investigar o agrupamento entre as variáveis da forma das notas 

explicativas (tamanho, legibilidade e similaridade), dos índices do nível de 

disclosure e das variáveis de controle, em virtude da OCPC 07.  

 

1.3 Breve descrição metodológica 

 

Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo se caracteriza como 

exploratório, adotando abordagem qualiquantitativa, porquanto abrange uma análise 

qualitativa da forma das notas explicativas e também uma análise quantitativa do seu nível de 

disclosure. Nesse sentido, envolve a qualidade informacional nas notas explicativas, sendo 

consideradas as empresas do segmento de alimentos processados listadas na BM&FBovespa, 

em virtude da publicação da OCPC 07. Para tanto, esses documentos foram analisados 

considerando-se a sua forma e o seu nível de disclosure. 

No que tange à forma, as notas explicativas foram analisadas através de variáveis 

que apontam o tamanho, a legibilidade e a similaridade desses documentos. No que diz 

respeito ao tamanho, as seis variáveis selecionadas foram submetidas à análise fatorial, com a 

finalidade de se extrair um único fator capaz de explicar conjuntamente o tamanho desses 

documentos. Para atendimento aos objetivos delineados, em um primeiro momento, as médias 

de tamanho, legibilidade e similaridade das notas explicativas foram comparadas utilizando-se 

testes de diferenças entre médias, considerando-se o ano 2014 como parâmetro para a OCPC 
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07, e, posteriormente, essas variáveis foram testadas juntamente com variáveis explicativas 

comumente utilizadas em estudos anteriores sobre o nível de disclosure, inclusive 

considerando a presença ou ausência da OCPC 07. Para tanto, foi utilizada a regressão linear 

múltipla.  

Com relação ao nível de disclosure, os dados foram coletados a partir de um 

check list oriundo dos itens de divulgação contidos nos pronunciamentos contábeis 

considerados materiais com base na percepção dos analistas de mercado participantes da 

pesquisa, levando-se em conta sua natureza e sua magnitude. A partir desses dados, foram 

calculados dois índices, sendo um rigoroso e um tolerante, para o nível de disclosure. 

Semelhantemente ao realizado com a forma das notas explicativas, as médias obtidas para 

ambos os índices foram comparadas, com o objetivo de se verificar a ocorrência de mudanças 

após a edição da OCPC 07, e, posteriormente, foram testadas junto com as variáveis 

explicativas levantadas na literatura, juntamente com a variável explicativa da presença ou 

ausência da OCPC 07, através de regressão linear múltipla. 

A análise conjunta da forma e do nível de disclosure das notas explicativas 

contemplou a aplicação de análise de clusters, para se avaliar a possibilidade de agrupamento 

entre as variáveis selecionadas.  

 

1.4 Relevância da pesquisa 

 

Chaney, Faccio e Parsley (2011) destacam a ocorrência de um extenso debate 

sobre como as demonstrações contábeis podem fornecer informações de qualidade acerca do 

desempenho presente e futuro da empresa. Para ser considerada de qualidade, a informação 

contábil deve ser relevante, e, de acordo com Camargo e Alberton (2015), o entendimento do 

conceito de materialidade constitui uma das questões centrais para a divulgação de 

informações relevantes.  

 Desse modo, a materialidade se revela importante no processo de evidenciação, 

haja vista ser um atributo da relevância, a qual é uma marcante característica qualitativa da 

contabilidade. A pesquisa, então, contribuirá para reforçar os estudos sobre materialidade e 

disclosure, ao demonstrar como as empresas do segmento de alimentos processados reagem 

ao permanente movimento que busca a evidenciação de informações com elevada qualidade, 

atendendo às orientações dos agentes nacionais e estrangeiros no que tange à materialidade.  

O segmento selecionado para a pesquisa tem relevância pelo fato de apresentar 

crescimento e representatividade na economia brasileira (RIGO; GODOY; SCARPIN, 2016; 
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TONETTO FILHO; FREGONESI, 2010), possibilitando que os resultados obtidos auxiliem 

no processo de divulgação contábil. 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2014), o setor de alimentos 

fatura em média R$ 400 bilhões por ano. Somando-se ao do setor de bebidas, o faturamento 

anual alcança R$ 480 bilhões, correspondente a aproximadamente 10% do Produto Interno 

Bruto (PIB), empregando cerca de 20% de todos os trabalhadores atuantes na indústria de 

transformação. O setor de alimentos segue tendências de modernização, especificamente na 

área da produção, haja vista que o consumo de alimentos processados no Brasil corresponde a 

85% da produção nacional (CNI, 2014). 

Um resultado importante que se espera obter através deste estudo diz respeito à 

percepção de materialidade pelos analistas de mercado, na condição de usuários da 

informação. Além disso, foi possível analisar o atendimento, pelas empresas, das orientações 

de divulgação contidas na OCPC 07, o que proporciona uma melhoria informacional das 

notas explicativas. 

 

1.5 Estrutura do estudo 

 

A estrutura desta dissertação constitui-se de quatro capítulos, além desta 

introdução. O segundo capítulo traz a revisão de literatura, abordando os temas disclosure e 

qualidade da informação e materialidade. A terceira discute os critérios metodológicos 

utilizados no estudo, englobando a tipologia, a seleção da população, a formação da amostra e 

as fases voltadas para o atingimento dos objetivos delineados. O capítulo seguinte reúne os 

resultados encontrados após a coleta e tratamento dos dados. O quinto capítulo traz a 

conclusão e as considerações finais acerca dos resultados da pesquisa, além de sugestões para 

pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente capítulo apresenta o arcabouço teórico que dá sustentação à pesquisa, 

iniciando-se com o levantamento dos principais aspectos relacionados ao disclosure e ao 

movimento voltado para o aumento da qualidade das informações contábeis divulgadas nas 

notas explicativas, discutindo-se em seguida sobre a abordagem que relaciona os principais 

conceitos da qualidade informacional e a materialidade. 

 

2.1 Disclosure 

 

O disclosure (ou evidenciação) consiste em apresentar de forma detalhada todas 

as informações que permitam a avaliação da situação patrimonial da empresa e de suas 

mutações, possibilitando a realização de inferências sobre resultados futuros (MURCIA, 

2009). Nesse sentido, o disclosure garante que os acionistas e outras partes interessadas 

tenham acesso aos resultados da empresa de uma forma que ajude o usuário a compreender a 

natureza do negócio, o seu estágio atual e as suas perspectivas de curto, médio e longo prazo 

(MARTINS et al., 2014). 

Segundo Lopes e Martins (2005), a evidenciação é um compromisso inalienável 

da contabilidade com seus próprios objetivos, já que faz parte do processo contábil, tendo 

como atribuição demonstrar para os usuários externos como são realizadas as fases de 

reconhecimento e mensuração (YAMAMOTO; SALOTTI, 2006). Nesse contexto, 

Alhazaimeh, Palaniappan e Almsafir (2014) afirmam que a divulgação de informações na 

contabilidade é importante para as partes interessadas, pois lhes fornece o conhecimento 

necessário para reduzir a incerteza, e as ajuda a tomar adequadas decisões econômicas e 

financeiras. Segundo esses autores, os relatórios financeiros publicados pela empresa são 

considerados uma das fontes mais importantes de informações para os stakeholders, e, por 

isso, esses documentos são exigidos pelas bolsas de valores de todo o mundo. Portanto, a 

evidenciação das informações é indispensável para dar mais clareza às informações, de modo 

a possibilitar aos usuários a realização de investimentos mais confiáveis e seguros. Assim, o 

disclosure adequado está relacionado com o atendimento das necessidades dos usuários 

através da divulgação de informações (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999). 

Considerando-se que o disclosure deve alcançar todos os stakeholders, a empresa 

acaba por incorrer em elevados custos de divulgação, sem garantia de retornos compatíveis, o 
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que culmina com a realização de uma análise crítica das informações a serem divulgadas 

(MAPURUNGA, 2011).  

As empresas realizam dois tipos básicos de divulgação: a obrigatória e a 

voluntária. A divulgação obrigatória é a situação em que a legislação pátria impõe que as 

empresas tornem públicas determinadas informações contábeis, financeiras e operacionais do 

interesse dos stakeholders, enquanto a divulgação voluntária é aquela em que as empresas 

divulgam informações além das legalmente exigidas (LIMA, 2010). Além disso, ocorre 

também a divulgação através de intermediários informacionais, como os analistas financeiros 

e a imprensa especializada (HEALY; PALEPU, 2001). 

Meek, Roberts e Gray (1995) conceituam o disclosure voluntário como sendo 

aquele que excede as exigências da lei e resulta de uma escolha livre por parte dos gestores 

para divulgar essas informações adicionais. No geral, as pesquisas recentes com relação à 

divulgação buscam explicações para a divulgação voluntária de informações por parte das 

entidades. Nesse contexto, Mapurunga (2011) destaca que a divulgação voluntária ocorre na 

medida em que proporcione benefícios econômicos à empresa. 

Nesse sentido, Ismail e El-Shaib (2012) explicam que se vem percebendo a 

ocorrência desse tipo de divulgação pelas empresas, na esperança de que essas informações 

adicionais apresentem ao mercado elementos ocultos que representem algum valor 

corporativo. 

Percebe-se que quando a divulgação da informação voluntária traz benefícios para 

a entidade, esta promove o disclosure; e quando ocorre o contrário, elas não demonstram 

interesse em incorrer em custos para essa divulgação. Com isso, as empresas divulgam 

informações voluntariamente em função dos benefícios obtidos e quando obrigatório, forçadas 

pela regulação do mercado (MAPURUNGA, 2011). 

Destaca-se que independentemente da forma, a divulgação tem como premissa 

reduzir a assimetria informacional presente no mercado, e assim gerar maior segurança para 

os investidores (ALMEIDA; SANTOS, 2014). Archambault e Archambault (2003), no 

entanto, explicam que os níveis de evidenciação variam entre as empresas e os países, sendo 

influenciados pelas diferentes normas e regulamentos que regem a divulgação contábil a ser 

seguida e também pelo grau de flexibilidade na sua aplicação. 

No mesmo sentido, e considerando-se o desenvolvimento e a expansão do 

mercado de capitais, já que a cada dia que passa mais os stakeholders passam a investir e 

atrelar seus capitais às empresas (MOURA; FRANZ; CUNHA, 2015), a eficácia do conjunto 

de normas contábeis e as exigências de disclosure acabam sendo limitados, devido aos 
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diversos fatores institucionais e econômicos aos quais as empresas estão sujeitas (LEUZ; 

WYSOCKI, 2008).  

Nesse sentido, Castro (2011) aponta que diante da diversidade de normas às quais 

as empresas estão sujeitas, variando inclusive entre os diferentes países, as informações 

contábeis divulgadas podem sofrer alterações, ao ponto em que se percebem dificuldades na 

avaliação, interpretação e comparação do desempenho e da eficiência econômica dessas 

organizações. 

 Assim, diante da necessidade de se estabelecer padrões mínimos de divulgação, 

os órgãos regulamentadores atuam reduzindo a lacuna entre “informados e desinformados” 

(HEALY; PALEPU, 2001, p. 412). Esse processo revela a preocupação com a padronização 

na divulgação contábil e a ocorrência de um amplo movimento voltado para a harmonização 

contábil, que tem como alicerce as diretrizes fixadas pelo Iasb, através das normais 

internacionais, denominadas International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Em 2005, a União Europeia deu início a esse processo de convergência global, 

passando a adotar as normas internacionais (IFRS), preocupando-se em estabelecer um 

sistema de evidenciação com mais confiabilidade (JORISSEN, 2015).  

Segundo o Iasb (2014), as normas internacionais de contabilidade têm como 

principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de um conjunto de relatórios financeiros 

de elevada qualidade. 

Nesse contexto, algumas pesquisas destacam que a adoção do padrão IFRS 

interfere na qualidade das informações reportadas (COELHO; NIYAMA; RODRIGUES, 

2011; KLANN; BEUREN, 2011; LIMA, 2010). Essa mudança trouxe maiores preocupações 

para as empresas, pelo fato de que qualquer fator que interfere na qualidade das informações e 

nos critérios adotados na elaboração e divulgação das demonstrações contábeis pode também 

ter reflexo no valor dos seus ativos, distanciando-os do que se pretende tornar público 

(BRUNOZI JÚNIOR et al., 2015). 

O Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Icaew) (2015) 

esclarece que após a convergência para as IFRS, a qualidade das informações contábeis é 

diferente entre os países que as adotam, comprovando que o nível de divulgação pode ser 

influenciado por suas diferentes características legais, econômicas, políticas e institucionais 

(COELHO; NIYAMA; RODRIGUES, 2011; GRAY, 1988; LEUZ; WYSOCKI, 2008; LIMA, 

2010; LUCAS; LOURENÇO, 2014; MACHADO; NAKAO, 2014; MURCIA, 2009; 

SANTOS; CALIXTO, 2010; SODERSTROM; SUN, 2007; STREET; GRAY, 2001).  
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Nesse contexto, Tsalavoutas (2011) investigou o cumprimento das IFRS por 153 

empresas na Grécia em 2005, testando ainda algumas variáveis como proxies para divulgação, 

como tamanho, rentabilidade, liquidez, setor e tamanho da empresa de auditoria. Segundo a 

autora, a amostra selecionada correspondeu a cerca de 48% das empresas listadas na Athens 

Stock Exchange, sendo o primeiro estudo acadêmico a discutir em grande escala o 

atendimento às normas internacionais após a sua adoção pela União Europeia. 

A pesquisa de Tsalavoutas (2011) ilustrou ainda um nível de conformidade 

considerado baixo para os mercados desenvolvidos, refletindo no não acompanhamento e 

fiscalização do cumprimento das normas internacionais, por parte do órgão regulador. 

Ademais, o nível relativamente baixo de divulgação identificado pode ter resultado da pouca 

familiaridade dos preparadores com os requisitos de divulgação das normas contábeis 

internacionais. 

No contexto brasileiro, Santos et al. (2014) conduziram uma pesquisa com 359 

empresas não financeiras, procurando identificar a correlação entre o nível de compliance dos 

itens de divulgação requeridos na adoção inicial das IFRS no Brasil e a materialidade dessa 

informação. Os pesquisadores descobriram uma associação entre as empresas com baixo nível 

de divulgação e baixa variação do patrimônio líquido, apontando para uma correlação entre o 

cumprimento da divulgação requerida na adoção inicial das IFRS no Brasil e os seus impactos 

sobre a entidade. 

Alfraih e Alanezi (2015) também argumentam que a qualidade da informação é 

impactada por diferenças entre os países no tocante à adoção das IFRS. Os autores realizaram 

uma investigação com empresas do Kuwait, encontrando uma associação significativa entre o 

atendimento aos padrões de divulgação dessas normas e a lucratividade. Assim, embora 

pareça que a adoção das IFRS está associada a uma melhoria previsível na contabilidade, os 

autores esclarecem que uma aplicação fora desses padrões pode resultar em um cumprimento 

limitado, o que prejudica a eficácia dessas normas na qualidade das informações. 

Diante dessas evidências, verifica-se um baixo enforcement das normas 

internacionais quanto ao incentivo ao disclosure. Assim, as IFRS não se mostram suficientes 

para determinar a total observância ao disclosure (MAPURUNGA, 2011), de tal forma que a 

empresa faz escolhas contábeis discricionárias quanto ao nível de disclosure.  

Um ponto importante sobre o disclosure é a preocupação dos agentes com a 

qualidade da informação reportada, motivada pela sua influência nas decisões de 

investimentos, porquanto com base nas informações os analistas de mercado fazem as 
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previsões e recomendações de onde se investir, as quais requerem uma boa qualidade do 

disclosure (BARBOSA et al., 2015). 

A Security Exchange Commission (SEC, 2011) analisou a aplicação das IFRS por 

183 empresas, e observou que muitas não fornecem com suficiente precisão ou clareza a sua 

política de divulgação, a qual tem por objetivo apoiar o entendimento do investidor com 

relação às demonstrações. Dessa forma, embora o Iasb tenha por objetivo desenvolver um 

padrão internacionalmente aceitável para o disclosure, as informações baseadas nos eventos 

contábeis podem ser de baixa qualidade, mesmo estando em conformidade com a legislação.  

Assim, ao buscar maior conformidade com o padrão de divulgação internacional, 

a cada dia que passa as empresas vêm elevando o nível de adesão às normas internacionais na 

busca pelo aumento da qualidade das informações evidenciadas. Entretanto, percebe-se um 

significativo aumento na quantidade das informações evidenciadas pelas empresas no Brasil e 

também em outros países que aderiram às normas internacionais de contabilidade, 

principalmente devido ao acúmulo das exigências de divulgação (MARTINS, 2011).  

Nesse sentido, Murcia e Santos (2010) acreditam que, de maneira geral, as 

empresas excedem o que é requerido por lei, muitas vezes divulgando informações 

desnecessárias. O excesso de divulgação nos relatórios contábeis acaba por criar uma 

preocupação generalizada sobre a divulgação de informações sem relevância e o aumento na 

extensão das notas explicativas. 

Com relação ao fornecimento de informações aos stakeholders, o Efrag (2012) 

esclarece que as notas explicativas têm a mesma finalidade das demonstrações contábeis, 

visto que são partes integrantes e interdependentes. As notas explicativas devem fornecer a 

descrição dos itens apresentados nas demonstrações e os fatos não passíveis de 

reconhecimento contábil contra e a favor da entidade, relevantes e que existam no momento 

da divulgação. Ocorre que o disclosure acaba sendo ofuscado nas demonstrações contábeis e 

notas explicativas, pois a cada dia que passa mais ênfase é dada ao cumprimento dos 

requerimentos estabelecidos nas normas. 

Assim, na tentativa de aumentar a qualidade das informações contidas nas 

demonstrações contábeis e nas notas explicativas, evidenciando-se apenas aquilo que é 

relevante, vêm ocorrendo acaloradas discussões com foco na reavaliação das estruturas de 

divulgação, realizando adaptações e estimulando a divulgação de informações materiais. 

Em 2012, o Iasb deu início a um estudo sobre disclosure, com o intuito de 

simplificar as exigências de divulgação para as notas explicativas, o que deu origem ao 

documento Feedback Statement: Discussion Forum – Financial Reporting Disclosure, que 
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destaca a importância da materialidade, tema tratado no formato de um fórum público, para 

fomentar o diálogo sobre como aumentar a qualidade e a utilidade dos seus padrões de 

divulgação. 

No mesmo contexto, o Efrag elaborou o documento Towards a Disclosure 

Framework for the Notes, em que discute as atuais dificuldades na divulgação através das 

notas explicativas, propondo, como prioridade, a elaboração de uma estrutura de divulgação 

específica. Essa nova estrutura auxiliaria no aumento da qualidade das informações 

apresentadas nas notas explicativas. Além disso, sugeriu-se que essa nova proposta de 

estrutura de divulgação deve abordar, além do conteúdo, forma e requisitos de divulgação, a 

maneira como esses quesitos deveriam ser aplicados pelas entidades na elaboração das suas 

demonstrações contábeis. 

Por meio da estrutura conceitual, o Iasb (2013b) discute a apresentação das 

informações nas demonstrações contábeis, recomendando que as notas explicativas devem 

apresentar uma ordem clara, inclusive com identificação de diversas diferenças entre as 

empresas no que tange à forma de divulgação, verificando-se, por exemplo, que algumas 

delas apresentam os tópicos por ordem de importância, enquanto outras o fazem na ordem em 

que foram apresentadas as informações financeiras. 

É importante resgatar que a IAS1 não prevê a necessidade de apresentação de uma 

divulgação, mesmo que exigida pela norma, quando a informação não é material. De forma 

complementar, o Iasb (2013b) determina a obrigatoriedade de divulgar as informações 

materiais, mesmo quando não são explicitamente definidas pelos normativos.  

Destaca-se que a divulgação de informações não materiais aumenta a 

possibilidade de interpretações equivocadas. Segundo o Fasb (1999), ao ser evidenciadas, 

essas informações podem provocar ruídos que prejudicam a compreensibilidade das demais 

informações apresentadas. Logo, nessas circunstâncias a informação não material não deve 

ser publicada. 

Ainda sobre questões que envolvem a divulgação de informações materiais, e já 

no contexto brasileiro, a OCPC 07 consolida e valida todo esse movimento internacional, 

reconhecendo a necessidade de esclarecimentos adicionais sobre essas questões.  

A OCPC 07 traz em sua estrutura evidências de que já há uma conjuntura sobre 

divulgação em outros normativos, como, por exemplo, no CPC 00 (R1), no CPC 26 e na Lei 

das Sociedades por Ações. Entretanto, a OCPC 07 complementa ao incluir uma seção de 

informações adicionais, na qual destaca alguns pontos de atenção com relação ao disclosure 

de informações. 
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Dentre essas orientações, destaca-se que “nas notas explicativas sobre as bases de 

elaboração das demonstrações contábeis e as políticas contábeis específicas da entidade não 

devem ser repetidos os textos dos atos normativos, mas apenas resumidos os aspectos 

principais relevantes e aplicáveis à entidade” (CPC, 2014, p. 7). 

Além disso, com relação aos trechos dos normativos transcritos nas 

demonstrações contábeis, fica estabelecido que, segundo a OCPC 07 (CPC, 2014), devem ser 

feitas apenas menções aos números e nomes dos documentos do CPC, além de um resumo 

dos aspectos relevantes e especificamente aplicáveis à entidade. 

Com relação à orientação para a redação das notas, espera-se que, na medida do 

possível, não haja repetição de fatos, políticas e informações outras, para fins de não desvio 

da atenção do usuário (CPC, 2014). 

Com base no exposto, constata-se que vem se desenhando um movimento de 

considerável amplitude, com o propósito de alinhar os padrões voltados para a divulgação 

contábil para aumentar a qualidade informacional nas notas explicativas. O conhecimento 

inerente à materialidade se torna fundamental para as escolhas dos preparadores das 

demonstrações, pois as atuais orientações apontam para a necessidade de divulgação de 

informações que tenham relevância. 

 

2.2 Qualidade da informação e materialidade 

 

As pesquisas sobre qualidade da informação contábil abrangem uma gama de 

contextos, tanto na esfera nacional quanto na estrangeira, o que permite considerar a temática 

como consolidada no meio acadêmico (BALL; SHIVAKUMAR, 2005; BARBOSA et al., 

2015; BLANCO; LARA; TRIBÓ, 2014; CARVALHO; COLARES, 2013; CHANEY; 

FACCIO; PARSLEY, 2011; CHANG; SUN, 2010; COELHO; LIMA, 2007; DECHOW; 

DICHEV, 2002; DICHEV et al., 2013; LAWSON; WANG, 2015; MARTINS et al., 2014; 

MOURA; FRANZ; CUNHA, 2015). Todos os autores citados, em suas pesquisas examinam a 

qualidade das informações contábeis disponibilizadas para os diversos grupos de usuários. 

Nesse sentido, Hendriksen e Van Breda (1999) esclarecem que essas informações 

devem auxiliar o processo decisório. Ademais, segundo Kothari (2000), os agentes do 

mercado buscam informações de alta qualidade, visando à redução da assimetria 

informacional entre gestores e investidores.  

Coelho, Niyama e Rodrigues (2011) afirmam que a qualidade da informação 

contábil se reflete nos relatórios contábeis corporativos, de tal forma que quanto menos 
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houver manipulação nos resultados e maior for a transparência das informações, maior será a 

sua qualidade. Antunes et al. (2010) destacam que o aumento da qualidade da informação 

contábil tem a capacidade de inclusive reduzir os custos de agência.  

Coelho e Lopes (2007) lecionam que a qualidade informacional corresponde ao 

atendimento dos atributos desejáveis da informação publicada para os usuários, cujo interesse 

maior consiste em conhecer os números da empresa com o objetivo de proteger seus 

investimentos. Assim, informações claras, relevantes e oportunas que mensurem o 

desempenho financeiro e outras faces dos negócios fazem parte das exigências dos usuários 

das demonstrações contábeis (MADRIGAL; GUZMÁN; GUZMÁN, 2015).  

Entretanto, o entendimento de qualidade da informação contábil requer o 

conhecimento prévio das necessidades daqueles que a utilizam, que são basicamente os 

investidores e os credores (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999), seguidos pelos demais 

grupos de usuários, como os analistas de mercado e os pesquisadores. 

Com relação à informação contábil de qualidade, o Fasb (1999) esclarece que 

deve ser dotada de duas características básicas: a relevância e a confiabilidade. Além disso, o 

Fasb (1999) destaca que a informação contábil de qualidade deve ser também confiável, ao 

apresentar as seguintes características: 

 

i. representar, de forma fiel, ou razoavelmente, o que se propõe, refletindo o 

fato econômico da transação ocorrida; 

ii. ser completa e estar livre de erro ou distorção material; e 

iii. em sua preparação sob condições de incerteza, ter aplicada a precaução 

necessária nos julgamentos efetuados. 

 

Na percepção do Iasb (1989) e do CPC (2011b), para que as informações 

divulgadas nos relatórios contábil-financeiros tenham a utilidade garantida para os diferentes 

grupos de usuários, precisam ser dotadas de características qualitativas, que se classificam em 

fundamentais e de melhoria, conforme explicita o Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Características qualitativas da informação contábil 

CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS FUNDAMENTAIS 
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Relevância 

 

Possui a capacidade de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos 

usuários, mesmo quando alguns deles decidirem não a levar em consideração, ou já 

tiverem tomado ciência de sua existência por outras fontes 

Representação 

fidedigna 

Retrata a realidade segundo três atributos: a informação precisa ser completa, neutra e 

sem erros  

Considerando-se que a perfeição é rara, se de fato alcançável, então o objetivo é 

maximizar referidos atributos na extensão que seja possível 

CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DE MELHORIA 

Comparabilidade 

Expressa o preparo e a apresentação das informações de tal forma que possibilita ao 

usuário identificar suas semelhanças e diferenças quanto à sua natureza e o seu efeito 

ao longo do tempo, na própria entidade ou entre diferentes entidades 

Oportunidade 

(tempestividade) 

Significa a disponibilidade da informação para os tomadores de decisão a tempo de 

poder influenciar suas escolhas 

Verificabilidade 
Atua assegurando aos usuários que a informação representa fidedignamente o 

fenômeno econômico que se propõe 

Compreensibilidade 

Ocorre à medida que sua importância é percebida pelo usuário que possui 

conhecimentos razoáveis de negócios e contabilidade e está disposto a analisá-la 

diligentemente 

Fonte: CPC (2011b). 

 

Segundo a visão apresentada pelo Iasb (1989) e pelo CPC (2011b), toda 

informação contábil de qualidade deve ser dotada de algumas características qualitativas 

fundamentais. As características qualitativas de melhoria devem ser consideradas quando 

houver a necessidade de escolha entre duas ou mais formas de contabilizar o mesmo fato 

econômico, as quais devem ser equivalentes em termos de relevância e representação 

fidedigna. 

Fazendo um contraponto entre as visões apresentadas, nota-se que há o mesmo 

entendimento com relação às características básicas da informação contábil de qualidade. O 

que difere é a nomenclatura utilizada, como no caso dos termos confiabilidade, pelo Fasb, e 

representação fidedigna, pelo Iasb e, consequentemente, também pelo CPC. 

Segundo o Fasb (1999), a informação é considerada relevante quando é fornecida 

tempestivamente e tem a capacidade de influenciar as decisões econômicas dos usuários. Ao 

discutir qualidade da informação contábil, Alfraih e Alanezi (2015) e Francis et al. (2004) 

identificaram a relevância como um dos seus principais atributos. 

De acordo com o Fasb (1999), a relevância da informação requer o entendimento 

de materialidade, de maneira que a informação material precisa ser fornecida nas 
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demonstrações contábeis, enquanto a informação não material deve ser omitida. Assim, uma 

informação é material quando sua omissão ou divulgação distorcida puder influenciar a 

decisão econômica do usuário. 

No mesmo sentido, o CPC (2011b) e o Iasb (2010) definem a informação material 

como sendo aquela que, omitida ou tendo sua divulgação distorcida, acabaria influenciando as 

decisões dos usuários. 

Assim, as informações inseridas nos relatórios financeiros passam por um 

processo decisório acerca dos critérios de materialidade adotados. Ressalta-se que os critérios 

de materialidade adotados entre a preparação e a divulgação das informações contábeis, tanto 

pelos auditores quanto pelos gestores, são definidos de forma independente, podendo até 

divergir em alguns casos (BRENNAN; GRAY, 2005). A Figura 1 exemplifica a sequência de 

decisões inerentes à materialidade. 

 

Figura 1 – Processo decisório de materialidade no ciclo dos relatórios financeiros 

 

Fonte: Brennan e Gray (2005, p. 10, tradução nossa). 

 

Os momentos “1” ilustram a independência de preparadores e auditores na 

definição dos critérios de materialidade adotados na elaboração das demonstrações contábeis, 

enquanto que o momento “2” exemplifica a aplicação desses critérios. Brennan e Gray (2005) 
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esclarecem que nessa etapa inicial os critérios de materialidade são importantes para três 

grupos principais de interessados: os preparadores das demonstrações, os auditores e os 

usuários da informação, embora as decisões sobre a materialidade sejam tomadas por apenas 

dois desses três grupos: os preparadores das demonstrações e os auditores, de forma 

independente. Nos momentos “3” e “4” ocorre a contraposição desses critérios, quando, após 

a preparação, as demonstrações são disponibilizadas para os auditores. No momento “5” há a 

verificação, por parte dos auditores, quanto à necessidade de ajustes. Quando não houver a 

necessidade de ajustes, obtêm-se as demonstrações contábeis auditadas, de acordo com a 

Figura 1. 

Com relação aos preparadores das demonstrações contábeis, o CPC (2011b) 

destaca que eles devem levar em conta os aspectos relacionados a natureza e magnitude de 

cada item objeto de divulgação no relatório contábil-financeiro, haja vista que a materialidade 

assume critérios de relevância específicos para cada entidade, sendo necessária uma avaliação 

particular para cada situação. 

Com relação à magnitude do evento que se pretende evidenciar, examina-se a sua 

representatividade no âmbito das demonstrações contábil-financeiras, considerando-se os 

aspectos quantitativos. Já no que diz respeito ao aspecto relacionado a natureza, o elemento 

determinante da materialidade do evento não necessariamente está relacionado com a 

representação quantificável do evento, mas certamente com o tipo de evento que se pretende 

divulgar. 

Nesse sentido, o Iasb (1999) aponta para alguns fatores julgados fundamentais 

para a definição da materialidade do item de reporte, considerando os aspectos relacionados a 

magnitude ou a natureza, ou a ambas. Com relação à magnitude, a materialidade do fato 

econômico deve ser avaliada com base na sua representatividade em termos quantitativos em 

relação ao patrimônio da entidade. No que tange aos aspectos relacionados a natureza, a 

análise pode levar em conta os seguintes fatores: 

 

i. transações ou eventos que lhe deram origem; 

ii. legalidade, sensibilidade, normalidade e potenciais consequências do fato; 

iii. identidade das partes envolvidas; e 

iv. itens de reporte afetados, considerando-se as especificidades de cada 

entidade, como, por exemplo, o setor de atuação. 
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Considerando-se que a materialidade deve ser observada a partir dos fatores 

apresentados, observa-se que estes possibilitam que os preparadores das demonstrações 

definam quais informações devem ser divulgadas, já que apenas os fatos materiais afetam as 

decisões dos usuários (IASB, 2013a).  

Mesmo com as frequentes discussões envolvendo essa temática, Brennan e Gray 

(2005) chamam a atenção para a existência de poucas orientações nas normas contábeis sobre 

como operacionalizar o conceito de materialidade. O Iasb (2010), inclusive, destaca que não 

há um método específico para a aplicação dos critérios de materialidade, existindo apenas 

menções em alguns normativos. Nota-se uma tendência de se considerar a materialidade 

apenas em termos quantitativos, valendo, porém, esclarecer que a existência do aspecto 

relacionado com a natureza torna inviável qualquer tipo de mensuração da materialidade com 

base apenas em valores.  

Assim, as entidades regulamentadoras acabam praticando generalizações acerca 

das informações a serem divulgadas, mas os preparadores é que detêm a responsabilidade de 

exercer o julgamento e de decidir qual informação tem relevância dentro do contexto do que 

se pretende tornar público. 

Nesse sentido, o CPC (2011a) destaca que o atributo de materialidade requer a 

adoção de julgamentos por parte do elaborador das demonstrações. Chaney, Faccio e Parsley 

(2011) esclarecem que para diversas operações das empresas, a simples aplicação de regras 

contábeis é suficiente para atender às necessidades dos usuários, porém, algumas situações 

requerem o uso do julgamento de gestores e contabilistas.  

Assim, a ausência de um parâmetro de determinação para a materialidade acaba 

tornando o julgamento profissional decisivo e específico para cada entidade, haja vista que os 

preparadores podem ter diferentes pontos de vista acerca de um mesmo item de divulgação, 

porquanto devem levar em conta aspectos relacionados a magnitude e natureza. Devido ao 

acentuado grau de subjetividade envolvendo o uso do julgamento na determinação da 

materialidade, Brennan e Gray (2005) destacam que o conceito de materialidade confere 

flexibilidade aos relatórios, podendo inclusive levar a abusos por parte dos preparadores 

durante o processo de decisão quanto às informações a serem divulgadas. O uso do 

julgamento na área contábil remete ao poder de discricionariedade dos administradores e 

gestores, e esses membros da administração podem utilizar seu poder discricionário de forma 

oportunista, o que remete aos conflitos de agência. 

Além disso, o Financial Reporting Council (FRC, 2010) aponta que a gama de 

elementos obscuros entre os dois aspectos de materialidade comumente adotados, ou seja, 
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natureza e magnitude, dificulta o julgamento profissional exercido pelos preparadores das 

demonstrações contábeis, fazendo com que as informações requeridas pelos normativos 

contábeis sejam divulgadas sem se analisar a sua materialidade. 

Nesse sentido, o acúmulo de exigências de evidenciação acaba gerando a 

divulgação de informações contábeis que não contêm materialidade. A divulgação desse tipo 

de informação atrapalha a análise das informações pelos usuários, podendo inclusive causar 

interpretações errôneas sobre os fatos evidenciados. 

O cenário atual aponta para mudanças nas formas de orientação para a 

operacionalização do conceito de materialidade. O Iasb (2013b) destaca o início de projetos 

focados na materialidade com o objetivo de direcionar a aplicação do conceito, inclusive com 

a elaboração de materiais educativos. O órgão pretende também analisar como a materialidade 

vem sendo aplicada no cotidiano das empresas e dos usuários da informação, discutindo a 

necessidade de incluir referências sobre materialidade nas normas individuais, e não somente 

no IAS1, como vem sendo feito. 

Acrescenta-se que o conceito de materialidade pode ser pensado como uma 

ferramenta que atende a dois critérios básicos, a saber: 

 

i. garantia de que as informações relevantes não sejam omitidas; e 

ii. garantia de que não sejam divulgadas informações obscuras e inúteis para 

os usuários. 

 

Para adoção dessas duas medidas, deve-se observar que as informações relevantes 

para algumas entidades podem não ter a mesma importância para as demais, devido a 

diferenças entre suas atividades operacionais, por exemplo. Isso acaba dificultando qualquer 

forma de padronização para a materialidade, porquanto cada entidade possui peculiaridades 

que apontam para a relevância de determinadas informações em detrimento de outras. O Iasb 

(2013b) corrobora nesse sentido, abordando no IAS1 a impossibilidade de determinar apenas 

quantitativamente os eventos materiais, sendo essa classificação particular, em cada situação. 

Vale ressaltar que o IAS1 afirma ser desnecessária a apresentação específica de 

uma divulgação por parte da entidade, mesmo que exigida pela norma, quando a informação 

não é material. No mesmo sentido, o Iasb (2013b), através da sua estrutura conceitual, orienta 

que as entidades sejam obrigadas a divulgar as informações materiais mesmo que elas não 

estejam explicitamente definidas em algum normativo.  
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Considerando-se tais orientações, já se pode constatar nas demonstrações 

contábeis de empresas da Inglaterra e dos demais países da União Europeia a omissão de 

informações sob a justificativa de não materialidade (HOLANDA, 2015). Destaca-se que 

dentre os resultados do estudo de Holanda (2015), foi constatado que nenhuma empresa 

brasileira omitiu informações sob essa justificativa, ocorrência que chama a atenção para essa 

abordagem no contexto brasileiro, sinalizando que o exercício do julgamento profissional por 

parte dos preparadores das demonstrações pode não estar considerando aspectos de 

materialidade das informações contábeis. 

Percebe-se que mesmo com todas as orientações estabelecidas, os preparadores, 

auditores e analistas, apesar de conhecerem a definição de materialidade, acabam relutando 

em aceitar a omissão de informações não relevantes (IASB, 2013b). Costumeiramente no 

Brasil, conforme destacam o FRC (2010) e o Efrag (2012), os auditores, na condição de 

usuários da informação contábil, acabam interpretando que as omissões nos relatórios são 

errôneas. 

Esse tipo de interpretação acaba levando as empresas a adotar o processo de 

disclosure check list e a divulgar informações sobre itens que não são materiais. Nesse 

sentido, as demonstrações divulgadas pelas empresas ganham mais volume a cada dia, tendo 

maiores custos de elaboração e se desviando do seu objetivo principal, que é fornecer 

informações de qualidade aos usuários. O Efrag (2012) acrescenta que a adoção desse método 

acaba distanciando as demonstrações de uma boa comunicação, levando aos usuários 

informações sem relevância. 

Assim, verifica-se que a qualidade das informações contábeis, no que se refere à 

forma dos relatórios contábil-financeiros e ao nível de disclosure, está relacionada 

diretamente com a relevância dos fatos reportados. O entendimento de relevância passa pelo 

conceito de materialidade, aspecto que envolve o estudo da natureza e da magnitude dos 

eventos econômicos, através do uso do julgamento profissional. Nesse contexto, torna-se 

importante execução de estudos que investiguem o alinhamento entre a materialidade e o 

disclosure, inclusive acerca da forma das notas explicativas, uma das principais fontes de 

informação ao mercado. 
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3 METODOLOGIA 

 

De acordo com Richardson (2008), a metodologia envolve os procedimentos 

utilizados no método científico, o qual, por sua vez, pode ser definido como o caminho para 

se chegar a determinado fim ou objetivo. Nesse sentido, Gil (2010) afirma que a pesquisa tem 

como principal objetivo alcançar respostas para determinados problemas, mediante aplicação 

de procedimentos científicos. 

Neste capítulo, são apresentados e discutidos os procedimentos que orientam a 

pesquisa, para o alcance dos objetivos propostos, abordando a caracterização e tipologia da 

pesquisa, a seleção da amostra, o lapso temporal considerado, as etapas metodológicas, as 

hipóteses e o tratamento estatístico dos dados. Compondo as etapas metodológicas do estudo, 

são apresentados dois subtópicos (3.4 e 3.5) relacionados com a análise da forma das notas 

explicativas e com o nível de disclosure, respectivamente. 

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

Quanto à natureza, o estudo se classifica como qualitativo, na medida em que 

analisa a forma das notas explicativas divulgadas pelas empresas. Vale ressaltar que na 

percepção de Richardson (2008), o aspecto qualitativo de uma investigação tem grande 

importância e permanece até mesmo quando são coletados dados essencialmente 

quantitativos, complementando que estes não perdem seu caráter qualitativo mesmo após 

transformados em dados quantificáveis, como é o caso da análise da forma das notas 

explicativas.  

Importa destacar que esta pesquisa classifica-se também como quantitativa, haja 

vista que os dados coletados foram submetidos a testes estatísticos quanto à avaliação da 

hipótese e a sua aceitação (MARTINS; THEÓPHILO, 2009). Segundo Richardson (2008), a 

pesquisa quantitativa é frequentemente aplicada em estudos que procuram descobrir e 

classificar a relação entre variáveis ou a relação de causalidade entre fenômenos, como 

proposto neste estudo, ao analisar a aproximação entre forma das notas explicativas e o nível 

de disclosure.  

Dadas as classificações expostas anteriormente, e considerando-se a percepção de 

Martins e Theóphilo (2009), esta pesquisa pode ser classificada, quanto à natureza, como 

qualiquantitativa. Os autores destacam ser descabido o entendimento de que possa haver 
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pesquisa exclusivamente qualitativa ou quantitativa, e que as investigações científicas 

contemplam ambas as naturezas. 

Sampieri, Collado e Lúcio (2006) afirmam que os estudos exploratórios ocorrem 

no exame de temas pouco estudados ou que não foram antes abordados, como é o caso da 

análise da forma das notas explicativas, proposta neste estudo. Feita essa observação, esta 

pesquisa classifica-se, quanto aos fins, como exploratória, abrangendo a apreciação e 

explanação das características de um assunto ou questão (COLLIS; HUSSEY, 2005).  

Quanto aos meios, o presente estudo se classifica como documental (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009), pois utiliza como meio de investigação as demonstrações contábeis das 

empresas da amostra, com o objetivo de levantar os dados necessários sobre suas formas e 

também sobre os níveis de disclosure. 

 

3.2 Seleção da amostra 

 

A amostra definida para o estudo reúne as companhias brasileiras do segmento de 

alimentos processados listadas na BM&FBovespa. Na classificação setorial das empresas 

listadas na BM&FBovespa, o órgão as distribui em três níveis distintos, do mais amplo ao 

mais rigoroso, a saber: setor, subsetor e segmento. O subsetor de alimentos processados faz 

parte do setor Consumo Não Cíclico, e envolve os segmentos Açúcar e Álcool, Carnes e 

Derivados, Laticínios e Alimentos Diversos, conforme explicita o Quadro 2. 

Vale ressaltar que a opção pela adoção de um único subsetor tem por objetivo 

viabilizar a seleção de um conjunto de empresas com características semelhantes, como forma 

de possibilitar uma análise comparativa entre elas. 

Rigo, Godoy e Scarpin (2016) e Tonetto Filho e Fregonesi (2010) destacam que o 

subsetor de alimentos processados apresenta considerável crescimento e representatividade na 

economia brasileira, o que corrobora o acerto da escolha.  

Além disso, ao pesquisar uma amostra de 24 empresas brasileiras do referido 

subsetor, Tonetto Filho e Fregonesi (2010) constataram a inexistência de uma completa 

adequação às exigências dos pronunciamentos técnicos do CPC no período que precedeu a 

transição para as IFRS, o que reforça a necessidade de um aprofundamento acerca da 

divulgação contábil nesse grupo. 

Com base no exposto, e tomando-se como foco o subsetor de alimentos 

processados, verificou-se que todas as empresas selecionadas apresentaram as informações 
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necessárias à realização desta pesquisa, possibilitando alcançar uma amostra definida por 15 

empresas, conforme explicita o Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Empresas selecionadas para a amostra 

Setor  

 
Subsetor Segmento Empresa 

CONSUMO 

NÃO 

CÍCLICO 

ALIMENTOS 

PROCESSADOS 

AÇÚCAR E 

ÁLCOOL 

Biosev S. A. 

Raízen Energia S. A. 

São Martinho S. A. 

CARNES E 

DERIVADOS 

Brasil Foods S. A. 

Excelsior Alimentos S. A. 

JBS S. A. 

Marfrig Alimentos S. A. 

Minerva S. A. 

Minupar Participações S. A. 

LATICÍNIOS Laep Investiments Ltd. 

ALIMENTOS 

DIVERSOS 

Conservas Oderich S. A. 

Forno de Minas Alimentos S. A. 

J. Macedo S. A. 

Josapar Joaquim Oliveira S. A. Participações  

M. Dias Branco S. A. Indústria e Comércio de 

Alimentos  

Fonte: BM&FBovespa (2017).  

 

As informações apresentadas no Quadro 2 foram extraídas do website da 

BM&FBovespa, em 27/03/2017. Essa classificação setorial é criada considerando-se os 

produtos e serviços que mais contribuem para a formação das receitas das companhias, 

podendo ser reavaliada em casos de alterações nos respectivos resultados financeiros. 

 

3.3 Lapso temporal considerado 

 

O contexto desta pesquisa considera que as mudanças de forma nas notas 

explicativas podem ser decorrentes de uma possível curva de aprendizagem ao longo do 

tempo. Assim, o estudo optou por considerar nesta avaliação todo o período compreendido 

entre 2010 e 2016, sendo 2010 o ano que a literatura trata como full IFRS (SANTOS, 2011), e 

2016 o mais recente quanto à disponibilidade dos relatórios financeiros no período de 

realização desta pesquisa. Vale ressaltar que, apesar de o processo de transição para as normas 

internacionais de contabilidade vir sendo amplamente discutido pela literatura (GATSIOS et 

al., 2016; GONÇALVES, 2016; LIMA, 2010; MURCIA; SANTOS, 2010; OLIVEIRA; 

LEMES, 2011; TAVARES, 2016), não foram identificados estudos recentes que investiguem 
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o aperfeiçoamento ou evolução dessa transição com foco no aumento da qualidade 

informacional, via notas explicativas. 

Em um momento inicial, levantaram-se as empresas que publicaram as 

demonstrações contábeis no período selecionado. O Quadro3 explicita o comportamento 

anual de cada empresa da amostra no tocante à divulgação das notas explicativas durante o 

lapso temporal considerado. 

 

Quadro 3 – Divulgação de notas explicativas pelas empresas da amostra 

Ano 

Empresa 
2010201120122013201420152016Total 

Biosev S. A.        5 

Brasil Foods S. A.        7 

Conservas Oderich S. A.        7 

Excelsior Alimentos S. A.        7 

Forno de Minas Alimentos S. A.        3 

J. Macedo S. A.        7 

JBS S. A.        7 

Josapar Joaquim Oliveira S. A. Participações        7 

Laep Investiments Ltd.        4 

M. Dias Branco S. A. Indústria e Comércio de 

Alimentos 
       7 

Marfrig Alimentos S. A.        7 

Minerva S. A.        7 

Minupar Participações S. A.        7 

Raízen Energia S. A.        4 

São Martinho S. A.        7 

Total 12 12 13 14 14 14 14 93 

Legenda:  Notas Explicativas divulgadas;  Notas Explicativas não divulgadas 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Com relação ao lapso temporal adotado na pesquisa (2010-2016), vale ressaltar 

que foi tomado como marco o exercício de 2014, em que foi emitida a OCPC 07, sendo as 

informações segregadas em dois períodos distintos, um anterior (2010-2013) e outro posterior 

(2014-2016) à edição do referido normativo, para fins de comparação. Essa segregação teve 

por intuito avaliar o efeito da publicação de orientações por órgãos normatizadores na 

divulgação de informações contábeis, assim como o efeito no nível de disclosure.  

 

3.4 Forma das Notas Explicativas 
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Para atendimento ao primeiro objetivo específico delineado para esta pesquisa, foi 

realizado um estudo sobre a forma das notas explicativas, com o intuito de se identificar 

possíveis alterações nesses demonstrativos após a edição da OCPC 07. 

Tomando-se como ponto de partida a leitura e interpretação da OCPC 07, foram 

identificados os aspectos que sintetizam os principais pontos de atenção abordados por esse 

normativo, no que tange à forma das notas explicativas. A partir desses aspectos, foram 

definidas as suas respectivas variáveis, cuja operacionalização e ferramentas utilizadas são 

descritas neste capítulo. 

 

3.4.1 Variáveis selecionadas 

 

Conforme já exposto, a presente pesquisa considerou os aspectos das notas 

explicativas em consonância com a OCPC 07, que discute acerca da apresentação e 

divulgação das informações contábeis, especificamente nas notas explicativas, dada toda a 

discussão que se vem realizando com relação à preocupação dos organismos normatizadores 

nacionais e estrangeiros quanto ao volume desses textos e também quanto à sua qualidade 

informacional. Nos tópicos a seguir discute-se acerca das variáveis selecionadas para a análise 

da forma das notas explicativas. 

 

3.4.1.1 Tamanho 

 

Sabe-se que após a adoção das normas internacionais de contabilidade, vem se 

verificando significativo aumento no volume de informações divulgadas por meio das notas 

explicativas, não só no Brasil, mas também em diversos outros países. O excesso de 

divulgação acaba gerando uma preocupação generalizada por parte das entidades 

normatizadoras com relação à qualidade informacional desses documentos (MARTINS, 

2011).  

Nesse sentido, Amorim et al. (2015) esclarecem que o tamanho dos documentos 

pode ser estudado mediante aplicação de diferentes métricas. Em face das frequentes e 

recentes discussões acerca do notável aumento de tamanho das notas explicativas, esta 

pesquisa considera algumas características textuais, inclusive a morfologia das palavras, como 

parâmetros de mensuração de sua extensão.  

Nesse contexto, as variáveis selecionadas para este estudo, com relação ao 

tamanho das notas explicativas, são os números de palavras, páginas, caracteres, frases e 
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sílabas. Além dessas, foi considerada também como proxy do tamanho das notas explicativas 

a quantidade de palavras complexas, representadas pelas polissílabas. 

Para melhor operacionalização do estudo, e dada a semelhante capacidade de 

explicação dessas variáveis sobre o tamanho dos documentos, optou-se por se extrair um fator 

único capaz de explicar esse conjunto de variáveis, utilizando-se para tanto a análise fatorial, 

que é uma técnica multivariada de interdependência que procura sintetizar as relações 

observadas, identificando fatores comuns (FÁVERO, 2009).  

Importa destacar que a hipótese de normalidade dos dados é assumida para a 

análise fatorial dependendo do método utilizado para a extração dos fatores. Esta pesquisa 

utilizou a extração através da análise de componentes principais, método que não restringe a 

amostra à exigência da normalidade (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2014). Por esse 

motivo, os testes respectivos não foram apresentados para tais variáveis. 

 

3.4.1.2 Legibilidade 

 

As empresas comunicam-se com o mercado através das demonstrações contábeis, 

que são lidas e interpretadas pelos seus diferentes usuários. Silva e Fernandes (2009) relatam 

que a facilidade de leitura desses relatórios pode ser mensurada através de diferentes índices 

de legibilidade, de modo que, quanto maior for esse resultado, mais fácil será considerada a 

sua leitura. Vale ressaltar que a facilidade de leitura tem correlação com o conteúdo, mas a 

sua compreensão depende da interpretação de cada leitor (SMITH; TAFFLER, 1992). 

Medeiros (2015) orienta que um bom relatório deve apresentar suas informações 

de forma direta, para facilitar a leitura e contribuir para o aumento geral da qualidade da 

informação. Estudos sobre a legibilidade em relatórios financeiros documentam que as 

demonstrações contábeis complexas afetam negativamente o ambiente da informação 

(BLOOMFIELD, 2002; HIRSHLEIFER; TEOH, 2003; KPMG, 2011; MILLER, 2010; 

MONGA; CHASAN, 2015). A literatura aponta ainda para uma considerável gama de 

métricas que possibilitam o estudo da legibilidade em textos científicos (AMORIM et al., 

2015).  

Dada a literatura levantada, foi possível constatar que os índices Flesch e Fog se 

destacam por já terem sido adaptados e aplicados em outros estudos na língua portuguesa 

(LOUGHRAN; MCDONALD, 2014; MARTINS et al., 1996), sendo por isso adotados nesta 

pesquisa como proxies para a legibilidade das notas explicativas. Os dados para o cálculo 

desses índices foram obtidos através da ferramenta wordcounter.com, disponível na Internet. 
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O índice Flesch considera tanto a quantidade de sílabas por palavra como a de palavras por 

frase. O nível de legibilidade mensura o grau de facilidade de leitura dos relatórios financeiros 

numa escala que varia entre zero e cem, em que os valores próximos de zero indicam textos 

de difícil leitura, enquanto aqueles próximos de cem indicam textos de fácil leitura. O índice 

Flesch é obtido através da seguinte fórmula:  

 

Índice Flesch = 206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW) 

 

Em que ASL corresponde ao comprimento médio das frases do texto, dado pela 

divisão do número de palavras pelo número de frases e ASW refere-se ao número médio de 

sílabas por palavra do texto, dado pela divisão do número de sílabas pelo número de palavras. 

Vale destacar que estudos empíricos anteriores sobre legibilidade, utilizando o modelo 

proposto por Flesch, inclusive já concluíram que os textos mais acessíveis tendem a atrair 

mais leitores (MURPHY, 1947). 

Já o índice Fog assume que a dificuldade de leitura do texto será tanto maior 

quanto maior for o número de palavras por sentença e maior for o uso de palavras complexas 

(com mais de três sílabas). Estudos anteriores, como os de Biddle, Hilary e Verdi (2009), 

Dougal et al. (2012), Lawrence (2013), Lehavy, Li e Merkley (2011), Li (2008) e Miller 

(2010), já aplicaram o índice Fog em análise de relatórios financeiros. Inclusive, Biddle, 

Hilary e Verdi (2009) o definem como uma adequada medida de legibilidade para 

demonstrações contábeis. O índice Fog é calculado por meio da seguinte fórmula: 

 

Índice Fog = 0,4 [(MPF) + 100 (PPC)] 

 

Em que MPF corresponde à média de palavras por frase e PPC ao o percentual de 

palavras complexas. Ainda que na língua inglesa a presença de palavras com três ou mais 

sílabas possa ser considerada um indicativo de complexidade textual, o raciocínio não pode 

ser válido para a língua portuguesa. Apesar dessa limitação, o índice Fog foi adotado neste 

estudo levando-se em conta ainda outros elementos textuais para aumentar a robustez dos 

resultados, como o tamanho das notas explicativas (páginas, frases, palavras, caracteres e 

palavras complexas).  

Vale ressaltar que o índice Fog é uma medida de legibilidade apresentada em 

diversos estudos científicos que abordam essa temática na área financeira. Li (2008), por 

exemplo, relacionou a legibilidade dos relatórios anuais com o desempenho das firmas em 
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uma amostra de mais de 55 mil relatórios publicados entre 1994 e 2004 utilizando o índice 

Fog. No mesmo contexto, Lehavy, Li e Merkley (2011) e Miller (2010) encontraram 

evidências de que a legibilidade dos relatórios financeiros afeta as decisões dos usuários das 

informações. 

 

3.4.1.3 Similaridade 

 

O desenvolvimento de um indicador para similaridade foi adotado com a 

finalidade de se encontrar nas notas explicativas analisadas a repetição literal de trechos de 

outros documentos, como normativos, leis ou mesmo notas explicativas já divulgadas (pela 

própria empresa ou por outras). Como já mencionado, essa análise foi facilitada com o uso da 

ferramenta DOCxWEB, desenvolvida para identificar plágios em estudos acadêmicos. 

Essa ferramenta de análise compara os documentos com as publicações na 

Internet, calculando o percentual de autenticidade, além de fornecer um relatório detalhando 

os endereços eletrônicos onde foram encontrados trechos iguais aos do documento 

pesquisado. O DOCxWEB também compara os documentos entre si, possibilitando estudar a 

existência de semelhanças entre eles. 

O DOCxWEB apresenta em percentuais os níveis de autenticidade dos 

documentos. Assim, o percentual complementar à autenticidade corresponde ao percentual de 

similaridade, tanto com as publicações gerais disponibilizadas na Internet quanto com as 

demais notas explicativas analisadas. A partir dos relatórios gerados pela ferramenta, 

classificaram-se os trechos de similaridade, conforme detalhado no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Categorias de análise para o nível de similaridade 

1 SIMILARIDADE  

GERAL 

Corresponde ao 

percentual de 

similaridade total das 

notas explicativas com 

outras publicações 

encontradas na Internet 

1.1 SIMILARIDADE COM PRONUNCIAMENTOS E/OU LEIS 

Corresponde ao percentual de similaridade com os pronunciamentos emitidos 

pelo CPC ou com a lei nº 6.404/1976 

1.2 SIMILARIDADE 

COM OUTRAS 

NOTAS 

EXPLICATIVAS 

1.2.1 SIMILARIDADE COM OUTRAS NOTAS 

EXPLICATIVAS DA MESMA EMPRESA 

Corresponde ao percentual de similaridade com notas 

explicativas da mesma empresa, mas em diferentes 

exercícios 

1.2.2 SIMILARIDADE COM NOTAS 

EXPLICATIVAS DE OUTRAS EMPRESAS 

Corresponde ao percentual de similaridade com notas 

explicativas de outras empresas, de quaisquer 

exercícios  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.4.2 Coleta e análise dos dados 

 

Após identificadas as principais variáveis que sinalizam eventuais modificações 

da forma nas notas explicativas, dada a divulgação da OCPC 07, realizou-se a coleta dos 

dados, cuja técnica é relatada no presente tópico. 

Após a seleção das variáveis relacionadas com a forma das notas explicativas, 

partiu-se para o processo de coleta, que se deu através de análise documental. A análise dos 

dados foi realizada por meio da análise de conteúdo, que, segundo Chizzotti (2006), 

proporciona uma compreensão crítica do sentido das comunicações, de seu conteúdo 

manifesto ou latente e das significações explícitas ou ocultas. Martins e Theóphilo (2009) 

complementam a definição, apontando que a análise de conteúdo busca a essência do texto 

nos detalhes das informações, dados e evidências disponíveis. Bardin (2011) divide o 

desenvolvimento da análise de conteúdo em três fases, a saber: (i) pré-análise, (ii) exploração 

do material e (iii) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A fase inicial da pesquisa (pré-análise) é comum em ambas as etapas deste estudo 

(tanto com relação à análise da forma das notas explicativas, quanto no tocante ao seu nível de 

disclosure). Durante a pré-análise, ocorreu toda a organização e estruturação do estudo, 

quando foram definidos os pontos a analisar e também a coleta dos documentos, que nesse 

caso são representados pelas notas explicativas das empresas da amostra, a serem extraídas do 

website da BM&FBovespa, na opção Formulário de Referência, dos respectivos anos 

estudados, e, logo em seguida, na caixa de seleção, na opção Notas Explicativas. 

A fase seguinte (exploração do material) relaciona-se com o processo de 

codificação, decomposição e enumeração das informações em função das regras previamente 

formuladas (BARDIN, 2011). Assim, a exploração englobou as atividades de codificação dos 

dados coletados, transformando-os de forma sistemática e agregando-os em unidades que 

possibilitem a descrição do conteúdo em análise. 

Nesta pesquisa, a fase de exploração foi caracterizada pelo processo de 

codificação dos dados após a leitura das notas explicativas e da OCPC 07, possibilitando 

entender que a análise da forma pode ser representada pelo tamanho, legibilidade e 

similaridade, a partir das quais foram elencadas as variáveis deste estudo. 

Com relação ao tamanho das notas explicativas, vale ressaltar que ainda na fase de 

exploração foram adotados todos os cuidados no sentido de se padronizar os documentos 

antes da análise, como estilo e tamanho da fonte, remoção das quebras de página e de toda a 
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formatação original, além do espaçamento entre linhas e entre parágrafos. A contagem dos 

elementos das notas explicativas foi realizada com o auxílio do aplicativo eletrônico Word 

Counter. 

A legibilidade nas notas explicativas divulgadas pelas empresas foi analisada com 

base em dois índices exaustivamente empregados em pesquisas nacionais que avaliaram 

relatórios financeiros (Flesch e Fog). A legibilidade se relaciona com a facilidade de leitura 

dos documentos, sem, no entanto, avaliar-se o seu grau de compreensibilidade, sendo essa 

uma importante característica para a forma desses documentos. 

Em função da necessidade de se pesquisar a ocorrência de similaridade entre os 

documentos e, consequentemente, a repetição literal de trechos de outros documentos, como 

normativos emitidos pelo CPC, a própria lei nº 6.404/1976 e também outras notas 

explicativas, sejam da mesma empresa (de exercícios anteriores) ou de empresas diferentes, o 

estudo utilizará a ferramenta DOCxWEB. 

A terceira e última fase da análise de conteúdo (tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação) compreende a condensação e o destaque das informações para 

análise, culminando nas interpretações inferenciais, sendo também o momento da intuição, da 

análise reflexiva e crítica (BARDIN, 2011). 

 

3.5 Nível de disclosure 

 

Para atendimento ao segundo objetivo específico da pesquisa, realizou-se um 

estudo sobre o nível de disclosure, com o objetivo de se verificar a ocorrência de possíveis 

alterações na divulgação contábil das empresas após a edição da OCPC 07.  

Os pronunciamentos utilizados no cálculo do nível de disclosure foram obtidos 

após consulta aos analistas que acompanham as empresas da amostra, questionando -os acerca 

da materialidade dos fatos econômicos sob os aspectos relacionados a natureza e magnitude. 

Vale ressaltar que a natureza envolve o tipo de evento que se pretende evidenciar, enquanto a 

magnitude está relacionada com a sua representatividade no âmbito das demonstrações 

contábeis, considerando-se, para tanto, alguns elementos quantitativos.  

A partir desses levantamentos, foram elaborados dois índices para o nível de 

disclosure, sendo um rigoroso e um tolerante, os quais foram posteriormente comparados, 

tomando-se como marco a edição da OCPC 07. 

 

3.5.1 Seleção dos normativos 
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Esta pesquisa propõe-se estudar o nível de disclosure acerca de fatos econômicos 

considerados materiais. Dados os aspectos relacionados com a materialidade das informações 

(natureza e magnitude), constata-se que não seria pertinente selecionar as normas contábeis 

para uso neste estudo considerando-se apenas a magnitude dos eventos que os representam.  

Dessa forma, e considerando-se que a informação é material quando a sua 

omissão ou divulgação distorcida pode influenciar as decisões dos usuários, optou-se por se 

coletar a percepção dos analistas de mercado que acompanham as empresas do subsetor 

selecionado com relação à materialidade dos fatos econômicos. A percepção dos analistas é 

fundamental nessa etapa da pesquisa, porquanto permite verificar as particularidades do 

subsetor analisado com relação aos aspectos relacionados a natureza e magnitude, 

possibilitando saber quais informações esses usuários consideram relevantes para divulgação 

e, consequentemente, para subsidiar as suas decisões. 

Os analistas participantes foram selecionados em 16/03/2017, mediante consulta à 

base de dados Bloomberg. Posteriormente, cada um desses profissionais foi contatado via e-

mail e telefone, com o objetivo de se conhecer o interesse e disponibilidade para participar da 

pesquisa. De um total de 17 analistas, oito mostraram disponibilidade e interesse em 

responder o questionário, sendo-lhes então assegurada a confidencialidade das respostas.  

 Foi apresentada aos analistas uma relação dos pronunciamentos técnicos do CPC 

aplicáveis às empresas da amostra, pedindo-lhes a indicação tão-somente daqueles fatos que 

representam a divulgação de informações materiais dentro do contexto dessas empresas, 

considerando-se os aspectos relacionados a natureza, magnitude, ou a ambas. Vale destacar 

que no decorrer do processo de elaboração do questionário, identificaram-se pronunciamentos 

que abordam a divulgação de fatos contábeis não aplicáveis à maioria das empresas, sendo 

eles prontamente removidos, para não comprometer a comparabilidade. Foram elencados 

cinco critérios de exclusão para os pronunciamentos utilizados na construção do questionário, 

conforme explicitado no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Critérios de exclusão para os normativos 

Critério Descrição 

Sem itens de divulgação 
Considerados para os normativos que não apresentam itens específicos que 

direcionem o processo de divulgação das empresas 

Fato eventual 
Abordam apenas fatos contábeis eventuais, que não seriam observados em 

todas as empresas da amostra 

Atividade específica 
Aplicáveis apenas a um grupo de empresas, podendo prejudicar a 

representatividade da métrica, e não tendo relação com o setor analisado 
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Uso em momento específico 
Refere-se aos normativos que foram adotados no período de convergência 

para as IFRS 

Não editado 
Classificação utilizada pelo CPC para os normativos que ainda não foram 

elaborados e aprovados 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para construção da métrica, foram excluídos 16 documentos, discriminados no 

Quadro 6, que demonstra também os respectivos critérios de exclusão. 

 

Quadro 6 – CPCs removidos e respectivos critérios de exclusão 

Nº Descrição Ano Norma de origem 
Motivo da 

exclusão 

CPC 00 
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 

de Relatório Contábil-Financeiro 
2010 

The Conceptual 

Framework for 

Financial Reporting  

Sem itens de 

divulgação 

CPC 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa 2010 IAS 7 
Sem itens de 

divulgação 

CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 2010 - 
Sem itens de 

divulgação 

CPC 11 Contratos de Seguro 2008 IFRS 4 
Atividade 

específica 

CPC 13 
Adoção Inicial da Lei nº. 11.638/07 e da Medida 

Provisória nº. 449/08 
2008 - 

Uso em momento 

específico 

CPC 14 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, 

Mensuração e Evidenciação (Fase I)  
2011 IAS 32 e IAS 39 

Transformado na 

OCPC 03 

CPC 17 Contratos de Construção 2012 IAS 11 
Atividade 

específica 

CPC 19 Negócios em Conjunto 2011 IAS 31 
Sem itens de 

divulgação 

CPC 21 Demonstração Intermediária 2009 IAS 34 
Sem itens de 

divulgação 

CPC 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis 2009 IAS 1 
Sem itens de 

divulgação 

CPC 34 Exploração e Avaliação de Recursos Minerais  2012 - Não editado 

CPC 35 Demonstrações Separadas 2012 IAS 27 

Itens de 

divulgação 

voluntária 

CPC 37 
Adoção Inicial das Normas Internacionais de 

contabilidade 
2009 IFRS 1 

Uso em momento 

específico 

CPC 38 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e 

Mensuração 
2009 IAS 32 e IAS 39 

Sem itens de 

divulgação 

CPC 39 Instrumentos Financeiros: Apresentação 2012 IAS 32 e IAS 39 
Sem itens de 

divulgação 

CPC 42 
Contabilidade e Evidenciação em Economia 

Altamente Inflacionária 
2010 - Não editado 

CPC 43 
Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos 

CPC’s 15 a 41 
2013 IFRS 1 

Sem itens de 

divulgação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O Quadro 7 mostra a relação de pronunciamentos aplicáveis às empresas da 

amostra, que fizeram parte do questionário, como também dos respectivos normativos do Iasb 

que lhes deram origem. 

 

Quadro 7 – Composição do questionário  

 

Nº do 

CPC 

Descrição Ano 

 

Norma de 

origem 

CPC 01 Redução ao Valor Recuperável de Ativos 2010 IAS 36 

CPC 02 
 Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 

Demonstrações Contábeis 
2010 IAS 21 

CPC 04 Ativo Intangível 2010 IAS 38 

CPC 05 Divulgação sobre Partes Relacionadas 2010 IAS 24 

CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil 2010 IAS 17 

CPC 07 Subvenções e Assistências Governamentais 2010 IAS 20 

CPC 08 
Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores 

Mobiliários 
2008 IAS 39 

CPC 10 Pagamento Baseado em Ações 2008 IFRS 2 

CPC 12 Ajuste a Valor Presente 2008 - 

CPC 15 Combinação de Negócios 2009 IFRS 3 

CPC 16 Estoques 2012 IAS 2 

CPC 18 
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento 

Controlado em Conjunto 
2012 IAS 28 

CPC 20 Custos de Empréstimos 2011 IAS 23 

CPC 22 Informações por Segmento 2009 IFRS 8 

CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro 2009 IAS 8 

CPC 24 Evento Subsequente 2009 IAS 10 

CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 2011 IAS 37 

CPC 27 Ativo Imobilizado 2009 IAS 16 

CPC 28 Propriedade para Investimento 2009 IAS 40 

CPC 29 Ativo Biológico e Produto Agrícola 2012 IAS 41 

CPC 30 Receitas 2009 IAS 18 

CPC 31 Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada 2009 IFRS 5 

CPC 32 Tributos Sobre o Lucro 2012 IAS 12 

CPC 33 Benefícios a Empregados 2012 IAS 19 

CPC 36 Demonstrações Consolidadas 2010 IAS 27 

CPC 40 Instrumentos Financeiros: Evidenciação 2010 
IAS 32 e 

IAS 39 

CPC 41 Resultado por Ação 2010 IAS 33 

CPC 44 Demonstrações Combinadas 2012 - 

CPC 45 Divulgação de Participações em Outras Entidades 2012 IFRS 12 

CPC 46 Mensuração do Valor Justo 2009 IFRS 13 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma vez conhecidos os normativos aplicáveis às empresas da amostra, o 

questionário (Apêndice A) foi disponibilizado para os analistas via Internet, através da 

ferramenta Google Forms (https://goo.gl/forms/nytjyY35SX6AKGM02). Nesse instrumento 

de coleta, foram dispostas em colunas as quatro opções que refletem os aspectos observados 
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pelos analistas para definição da materialidade dos fatos econômicos, a saber: “natureza”, 

“magnitude”, “ambos” e “nenhum”. 

O uso de questionário se enquadra neste tipo de pesquisa, porquanto, segundo 

Martins e Theóphilo (2009), trata-se de ferramenta importante e bem difundida para a coleta 

de dados em pesquisas sociais. Vale ressaltar que o questionário foi validado por um grupo de 

analistas com experiência no mercado financeiro. 

Após a aplicação do questionário, foi possível identificar a percepção dos usuários 

da informação com relação à materialidade dos fatos econômicos para o subsetor pesquisado. 

Dado o volume de informações submetidas à análise de conteúdo e as restrições de tempo 

para sua realização, optou-se por considerar todos os normativos em que pelo menos metade 

dos analistas assinalou a opção “ambos”, ou seja, natureza e magnitude simultaneamente, 

como critérios para a materialidade do fato econômico representado pelo CPC. Além disso, a 

ocorrência desses fatos econômicos nas notas explicativas foi analisada considerando-se um 

índice de presença superior a 90%. Para tanto, utilizaram-se as palavras-chave 

correspondentes a cada CPC, obtidas a partir dos seus respectivos títulos. 

O Quadro 8 apresenta os normativos apontados por pelo menos metade dos 

analistas como sendo materiais sob os aspectos relacionados a materialidade, e cuja presença 

nas notas explicativas das empresas da amostra é superior a 90%, demandando atenção 

especial na sua divulgação. Oportuno destacar que esses resultados podem não se aplicar a 

outros contextos operacionais, dada a especificidade do estudo e a dinâmica que envolve os 

diferentes setores e subsetores da economia. 

 

Quadro 8 – Pronunciamentos apontados pelos analistas, considerando a materialidade 

 

Nº do 

CPC 

Descrição 

Percepção dos 

Analistas (igual 

ou superior a 

50%) 

(%) 

Presença nas 

notas 

explicativas 

(superior a 

90%) 

(%) 

CPC 02 
Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 

Demonstrações Contábeis 

 

100,0 

 

100,0 

CPC 05 Divulgação Sobre Partes Relacionadas 75,0 93,0 

CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 100,0 95,0 

CPC 27 Ativo Imobilizado 88,0 100,0 

CPC 30 Receitas 100,0 100,0 

CPC 32 Tributos Sobre o Lucro 75,0 100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Assim, o nível de disclosure foi mensurado utilizando-se um check list que 

considera a materialidade apontada pelos analistas de mercado através do questionário, 

abrangendo todas as exigências de divulgação contidas nos pronunciamentos apresentados no 

Quadro 8. Cada um dos itens dos pronunciamentos representa um item passível de divulgação 

no check list, não fornecendo margens para cumprimento parcial. 

 

3.5.2 Coleta e análise dos dados 

 

Após a construção do check list para se levantar o nível de disclosure em 

pronunciamentos contábeis que representam fatos econômicos materiais, verificar-se-á o 

atendimento aos requisitos de divulgação, através da análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo já foi aplicada em outros estudos envolvendo disclosure, 

haja vista fornecer confiabilidade e inferências a partir dos dados levantados nas notas 

explicativas (HOLANDA, 2015; KRIPPENDORFF, 1990; MAPURUNGA, 2011). Essa 

técnica se aplica conforme previsto por Chizzotti (2006), decompondo as unidades léxicas ou 

temas de um texto, codificando-as em categorias e formando indicadores que permitam a 

enumeração das unidades, possibilitando, a partir daí, o estabelecimento de inferências. 

De acordo com a classificação proposta por Bardin (2011) acerca da análise de 

conteúdo, na pré-análise objetivou-se a organização, por haverem sido colhidos os 

documentos necessários para a análise, nesse caso, as demonstrações contábeis das empresas 

nos exercícios compreendidos entre 2010 e 2016. 

A fase seguinte (exploração do material) é constituída pelas atividades de 

codificação, decomposição e enumeração das informações em função das regras previamente 

formuladas (BARDIN, 2011). Assim, essa fase caracteriza-se pela verificação das 

informações contidas nas notas explicativas, comparando-as com os itens passíveis de 

divulgação do check list elaborado com base na percepção dos analistas de mercado. 

Segundo a fase de exploração proposta por Bardin (2011), após a classificação das 

categorias e subcategorias de análise, as informações nas demonstrações contábeis foram 

enumeradas de acordo com suas respectivas presenças ou ausências, conforme parâmetros de 

classificação demonstrados no Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Parâmetros de atendimento aos requisitos de divulgação 

Parâmetro Explicação 
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Sim A empresa divulga a informação requerida pela norma 

Não A empresa não divulga a informação requerida pela norma 

Não se aplica 
A empresa afirma de forma explícita que o item analisado não é aplicável e não 

divulga nenhuma informação 

Não informado 
A empresa não deixa claro se a informação requerida e não divulgada lhe era ou não 

aplicável e apenas omitiu a informação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.5.3 Cálculo do nível de disclosure 

 

Prevendo a possibilidade de haver um grande volume de informações ausentes 

sobre a divulgação das empresas, ou seja, considerando-se que as empresas podem não ter 

divulgado as informações pelo fato de estas não se aplicarem ao contexto operacional em que 

se encontram, ou mesmo por não atenderem aos requisitos de divulgação estabelecidos, esta 

pesquisa considerará dois índices, conforme detalhado a seguir: 

 

Índice 1: analisa de forma mais rigorosa se a empresa atendeu às exigências de 

divulgação estabelecidas, de tal modo que seu cálculo se deu através da divisão do 

número de itens atendidos pelo número de itens requeridos, subtraindo-se do 

quociente obtido o número de itens não aplicáveis à empresa.  

Índice 2: analisa de forma mais tolerante o cumprimento das normas contábeis 

selecionadas, haja vista considerar que as empresas que nada mencionaram acerca 

dos itens de divulgação não têm esses itens aplicáveis, omitindo informações 

daquilo que não se aplica ao contexto operacional. O cálculo foi realizado 

dividindo-se o número de itens atendidos pelo número de perguntas, subtraindo-se 

do quociente obtido o número de itens não aplicáveis e o número de itens não 

informados. 

 

Os índices propostos foram utilizados para estimar o cumprimento das empresas 

em relação aos itens de divulgação, considerando duas perspectivas: a primeira delas, quando 

a empresa declara explicitamente que não divulgou a informação porque esta não se aplica ao 

seu contexto operacional e a segunda, quando a empresa omite a informação, sem mencionar 

o motivo. O uso desses dois índices possibilita um enfoque mais tolerante e outro mais 

rigoroso com relação à divulgação contábil dessas empresas. 

 

3.6 Hipóteses 
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A hipótese consiste na proposição, com sentido de conjectura, de suposição e de 

antecipação de resposta para um problema, que pode ser aceita ou rejeitada pelos resultados 

da pesquisa e elaborada com base no que se conhece sobre o tema em estudo (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009). Nesse sentido, Cruz (2010, p. 28) destaca que a “pesquisa contábil 

positiva engloba o levantamento de hipóteses provenientes de uma teoria, e o teste empírico 

dessas conjecturas, no intuito de se verificar a capacidade de explicação e, consequente, 

predição dessa teoria”. 

Estudos anteriores na área da contabilidade identificaram em sua maioria um 

baixo grau de adesão aos requisitos de divulgação estabelecidos pelos órgãos normatizadores, 

como, por exemplo, a pesquisa de Mapurunga et al. (2015), que constatou uma baixa 

aderência das empresas pesquisadas ao que prescrevem as normas contábeis; e o estudo de 

Santos et al. (2014), com foco no CPC 37, encontrando que apenas 11% das empresas 

apresentaram divulgação completa do normativo analisado, reforçando um baixo nível de 

adesão aos requisitos de divulgação obrigatórios. 

Dados esses resultados, e considerando-se ainda a realização de um estudo que 

envolve a qualidade da informação contábil e o disclosure com foco na materialidade, a partir 

da análise das notas explicativas, foram levantadas as seguintes hipóteses para o estudo: 

 

 H1 – não se percebem alterações na forma das notas explicativas, considerando os 

aspectos do tamanho, da legibilidade e da similaridade, quando comparados os 

exercícios financeiros anteriores e posteriores à edição da OCPC 07; e 

H2 – não se percebem mudanças nos níveis de disclosure quando comparados os 

exercícios financeiros anteriores e posteriores à emissão da OCPC 07, apontando 

para um baixo ou nenhum cumprimento das orientações de divulgação.  

 

Oportuno ressaltar que ambas as hipóteses acima delineadas levam em conta os 

estudos e achados acerca do disclosure, haja vista que os estudos relacionados com a forma 

das notas explicativas ainda são incipientes, não possibilitando a realização de inferências 

para a formulação de hipóteses. 

 

3.7 Tratamento estatístico dos dados 
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Inicialmente foi realizada a análise descritiva e inferencial dos dados levantados, 

etapa em que foram extraídas as medidas de tendência, posição e variabilidade, com o 

objetivo de se entender o comportamento das variáveis. O Quadro 10 apresenta uma síntese 

das variáveis analisadas no estudo, sua operacionalização e ferramentas de coleta utilizadas. 

 

Quadro 10 – Quadro-síntese das variáveis 

Aspecto 

Analisado  

Variáveis 

Explicativas
Sigla Operacionalização 

Ferramenta 

utilizada 

Tamanho 

Páginas PAGS Contagem do número de páginas 

Word Counter 

Tool 

 

 

Palavras PLVR Contagem do número de palavras 

Caracteres CRCT Contagem do número de caracteres 

Frases FRSS Contagem do número de frases 

Sílabas SLBS Contagem do número de sílabas 

Palavras complexas PCPL 
Contagem do número de palavras complexas 

(polissílabas)  

Legibilidade 

  

Índice Flesch 
IFSH 

206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW), 

sendo ASL dado pela razão entre o número 

de palavras e o número de frases do texto; e 

ASW dado pela razão entre o número de 

sílabas e o número de palavras do texto 

 

Índice Fog 
IFOG 

0.4 x (MPF) + 40 x (PPC), sendo MPF a 

média de palavras por frase; e MPF o 

percentual de palavras complexas 

Similaridade 

Geral SGER 
Percentual de similaridade das notas 

explicativas com a Web 

DOCxWEB 

Com 

pronunciamentos 

ou leis 

SPLE 
Percentual da similaridade que corresponde 

a outros normativos do CPC ou leis 

Com outras notas 

explicativas 
SONE 

Percentual de similaridade geral com outras 

notas explicativas da mesma empresa em 

exercícios anteriores, e de outras empresas 

do mesmo subsetor 

Com notas 

explicativas 

anteriores da 

mesma empresa 

SNEM 

Percentual da similaridade com as notas 

explicativas da mesma empresa, mas de 

exercícios anteriores 

Com notas 

explicativas de 

outras empresas 

SNED 

Percentual de similaridade com as notas 

explicativas de outras empresas do mesmo 

subsetor 

Nível de 

disclosure 

Índice 1 (rigoroso) I1R 

Divisão do número de itens atendidos, pelo 

número de itens requeridos, sendo esse 

quociente subtraído do número de itens não 

aplicáveis à empresa 

Check list 

Índice 2 (tolerante) I2T 

Divisão do número de itens atendidos, pelo 

número de itens requeridos, sendo esse 

quociente subtraído do número de itens não 

aplicáveis e também do número de itens não 

informados 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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A análise das variáveis apresentadas no Quadro 10 teve por objetivo identificar a 

existência de mudanças após a edição da OCPC 07. Para tanto, a amostra foi segregada em 

dois períodos distintos, sendo um deles anterior à emissão da OCPC 07 (2010 a 2013) e outro 

no período posterior (2014 a 2016). 

Para se analisar e comparar as possíveis alterações na forma das notas explicativas 

e no nível de disclosure, em virtude da OCPC 07, foi aplicado o teste de diferenças entre 

médias de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. O intuito foi investigar a existência de diferenças 

significantes tanto com relação às variáveis da forma das notas explicativas quanto do nível 

de divulgação entre os anos selecionados para o estudo antes e depois da edição da OCPC 07, 

em 2014. Importa destacar que os testes de diferenças entre médias de Kruskal-Wallis e 

Mann-Whitney são não-paramétricos utilizados para comparar distribuições e constatar a 

existência de diferenças entre elas (FÁVERO et al., 2009). O uso desses testes é possível 

quando os dados não apresentam distribuição normal (teste de Kolmogorov-Smirnov). 

Para completar o atendimento aos objetivos da pesquisa, optou-se por utilizar a 

regressão linear múltipla para identificar como a forma das notas explicativas (considerando 

os aspectos relacionados a tamanho, legibilidade e similaridade) e o nível de disclosure são 

explicados pelas variáveis de controle selecionadas na literatura e pela presença ou ausência 

da OCPC 07. Os modelos testados na pesquisa são apresentados no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Modelos de regressão aplicados 

Forma das 

notas 

explicativas 

Modelo 1 TAMH = β0 + β1NMER + β2ADBF + β3TACP + β4EADR + β5OCPC + ε 

Modelo 2 LEGB = β0 + β1NMER + β2ADBF + β3TACP + β4EADR + β5OCPC + ε 

Modelo 3 SIML = β0 + β1NMER + β2ADBF + β3TACP + β4EADR + β5OCPC + ε 

Nível de 

disclosure 

Modelo 1 GERAL I1R = β0 + β1NMER + β2ADBF + β3TACP + β4EADR + β5OCPC + ε 

Modelo 2 GERAL I2T = β0 + β1NMER + β2ADBF + β3TACP + β4EADR + β5OCPC + ε 

Legenda: NMER = Participação no Novo Mercado; ADBF = Auditada por Big Four; TACP = Tempo de 

abertura do capital, em anos; EADR = Emissor de ADR; OCPC = Dummy do OCPC 07 (em que 0 = ausência da 

OCPC 07 e 1 = presença da OCPC 07); TAMH = Tamanho das notas explicativas (fator único); LEGB = 

Legibilidade das notas explicativas (Índice Fog); SIML = Similaridade das notas explicativas (similaridade 

geral); I1R = Índice 1 (rigoroso); I2T = Índice 2 (tolerante). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As variáveis de controle adotadas na pesquisa envolvem a política de governança 

corporativa e também as características específicas das empresas, como tempo de abertura do 

capital, firma de auditoria e negociação de títulos em mercados estrangeiros.  
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Com relação à governança corporativa, sabe-se que esta tem como princípio 

fundamental a transparência, resultando em um clima de confiança para os investidores 

(IBGC, 2015). Logo, as boas práticas de governança corporativa auxiliam no monitoramento 

da administração por parte dos investidores externos, diminuindo a assimetria informacional 

(CUNHA; RIBEIRO, 2008). A BM&FBovespa (2017) destaca que os segmentos especiais de 

listagem foram criados para desenvolver o mercado de capitais brasileiro, atraindo novos 

investidores e novas empresas através da adoção de regras mais rígidas de governança 

corporativa. Alguns estudos anteriores no ramo da contabilidade analisaram o comportamento 

das empresas com base nos segmentos de listagem da BM&FBovespa, como, por exemplo, os 

realizados por Barbosa et al. (2015), Borges et al. (2016) e Macedo et al. (2015), 

relacionando-os com a divulgação contábil. 

O tempo de abertura de capital possibilita no caso deste estudo, correlacionar os 

dados sobre a forma das notas explicativas e do nível de disclosure das empresas da amostra, 

com o tempo em que elas operam na bolsa de valores. Essa comparação é relevante, pois 

espera-se que as empresas com mais tempo de operação em bolsa possuam uma maior 

expertise em comparação com aquelas com menos tempo. Oliveira (2013), por exemplo, 

utilizou o tempo de abertura de capital como variável de controle em uma pesquisa que 

envolveu a assimetria informacional na negociação de ações e a qualidade da informação 

contábil. Já Póvoa e Nakamura (2014) investigaram a homogeneidade e a heterogeneidade da 

estrutura da dívida em empresas brasileiras em relação ao tempo de abertura de capital. 

Quanto à empresa de auditoria, este estudo verificou se há diferenças de 

divulgação que afetem a qualidade informacional e que possam ser atribuídas às firmas que 

auditam as demonstrações contábeis das empresas da amostra antes da divulgação. Alguns 

estudos nacionais e estrangeiros sobre diferentes enfoques da contabilidade analisaram a 

relação entre empresas de auditoria e a divulgação contábil, como, por exemplo, os de Costa 

et al. (2016), Ghoul, Guedhami e Pittman (2016) e Silva e Costa (2016). 

Sabe-se que, quando precisam captar recursos em outros países, algumas 

empresas listam suas ações nas bolsas de valores estrangeiras. O que acontece frequentemente 

é que essas captações ocorrem no mercado dos EUA através da emissão de American 

Depositary Receipts (ADR). Em pesquisa sobre os maiores bancos brasileiros, Costa, Goldner 

e Galdi (2007) constataram que a emissão de ADRs na Bolsa de Valores de Nova Iorque 

(NYSE) influencia o nível de disclosure. Santos et al. (2016) pesquisaram a divulgação 

contábil considerando a origem legal dos países emissores de ADR na NYSE, constatando 
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diferenças significativas entre empresas listadas em mercados locais e poucas diferenças de 

divulgação em empresas que negociam ADRs. 

Conforme argumentos expostos, as variáveis de controle selecionadas para o 

presente estudo são sintetizadas no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Quadro-síntese das variáveis de controle adotadas 

Variável Sigla Operacionalização Fonte 

Tempo de abertura de 

capital 
TACP É o tempo, em anos, correspondente ao período em 

que a empresa negocia títulos em bolsa 

Formulário 

Cadastral 

Segmento de governança 

corporativa 
NMER Variável dummy que representa a participação da 

empresa no Novo Mercado 

Firma de auditoria ADBF Variável dummy que reflete se a empresa é auditada 

por Big Four 

Negociação em 

mercados externos 
EADR 

Variável dummy que representa aquelas empresas que 

negociam ações na The New York Stock Exchange 

(NYSE) 

Website da 

NYSE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após as inferências iniciais, foi realizada a análise de clusters no grupamento das 

variáveis estudadas. Segundo Tufféry (2011), a análise de clusters reúne um conjunto de 

métodos estatísticos que agrupam variáveis em um número reduzido de grupos ou segmentos. 

Os grupos obtidos representam as características similares e as características divergentes em 

relação aos elementos dos outros grupos. De forma sintética, Everitt e Hothorn (2011) 

destacam que a análise de clusters tenta formalizar matematicamente aquilo que só é possível 

fazer manualmente com um número reduzido de elementos, ou seja, agrupar indivíduos 

semelhantes. 

As etapas metodológicas que estão envolvidas com o processo de definição das 

variáveis relacionadas com a forma das notas explicativas, considerando os aspectos do 

tamanho, legibilidade e similaridade, além dos critérios adotados para a seleção dos 

pronunciamentos utilizados no estudo e para o cálculo dos índices para o nível de disclosure 

estão demonstradas esquematicamente através da Figura 2. 

 

Figura 2 – Esquema da estrutura metodológica da pesquisa  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Vale destacar ainda que as variáveis destacadas na Figura 2, tanto com relação à 

forma das notas explicativas, quanto no que tange ao nível de disclosure, em conjunto com as 

variáveis de controle levantadas na literatura acerca do disclosure foram processadas em 

conjunto com a utilização de planilhas eletrônicas via Microsoft Excel e do software 

estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS). 
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4 RESULTADOS 

 

O presente capítulo apresenta o resultado da análise da forma das notas 

explicativas. Na sequência, são explicitados os resultados do estudo do nível de disclosure, 

calculado com base nos pronunciamentos apontados pelos analistas de mercado que 

acompanham as empresas da amostra. 

Vale reiterar que a pesquisa tem por objetivo estudar o comportamento das 

empresas diante das atuais orientações de divulgação estabelecidas pela OCPC 07, 

considerando-se, para efeito de comparação, os períodos anteriores e posteriores à edição 

desse normativo. 

Com o objetivo de complementar a apreciação dos dados, analisa-se a capacidade 

de explicação das variáveis de controle levantadas sobre a forma das notas explicativas e 

sobre o nível de disclosure. Além disso, investiga-se a possibilidade de agrupamentos entre as 

variáveis selecionadas, em virtude da OCPC 07. 

 

4.1 Forma das Notas Explicativas 

 

A forma das notas explicativas foi analisada levando-se em conta três aspectos, de 

acordo com a OCPC 07, a saber: tamanho, legibilidade e similaridade. Para facilitar a 

interpretação e apresentação dos resultados, esses aspectos são analisados isoladamente nos 

tópicos a seguir. 

 

4.1.1 Tamanho 

 

Com o objetivo de descrever e resumir os dados acerca das empresas da amostra 

para estudar o tamanho das notas explicativas, o presente tópico se desenha com a análise 

descritiva, juntamente com a análise inferencial dos dados, apresentando tabelas de frequência 

e medidas de tendência central, posição e dispersão, além de teste de normalidade, fornecendo 

o entendimento inicial das variáveis sob análise. 

O tamanho das notas explicativas foi avaliado por meio das variáveis quantidade 

de páginas, quantidade de palavras, quantidade de caracteres, quantidade de frases, quantidade 

de sílabas e quantidade de palavras complexas (com mais de três sílabas). A Tabela 1 

apresenta a análise descritiva das variáveis utilizadas para estudar a forma das notas 

explicativas. 
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Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis de tamanho das notas explicativas 

Momento em relação 

à emissão da 

OCPC07 

Variável Média Mediana 

 

Desvio-

padrão 

Mínimo Máximo 

Antes  PAGS 54,0 57 32,7  9 118 

PLVR 26.628,5 27.336 16.264,2 4.412 57.072 

CRCT 157.612,0  167.151 93.889,7 26.130,0 339.850 

FRSS 5.405,6 4.939 3.537,1  576 12.590 

SLBS 51.444,9 54.634 30.533,8 8.447,0 111.478 

PCPL 7.424,5 8.263 4.233,2 1.238,0 16.082 

Depois  

 
PAGS 52,2 47 32,0 10 120 

PLVR 26.170,8 23238 16263,7 5.363 59.775 

CRCT 158.860,1 141147 96520,0  33.670 349.797 

FRSS 6.024,4 5633 4075,9 806 16.317 

SLBS 50.415,8 44258 30329,4 10.833 113.464 

PCPL 7.168,5 6452 4183,1 1.565 15.782 

Legenda: PAGS = Quantidade de páginas; PLVR = Quantidade de palavras; CRCT = Quantidade de caracteres; 

FRSS = Quantidade de frases; SLBS = Quantidade de sílabas; PCPL = Quantidade de palavras complexas (com 

mais de três sílabas). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 1, verifica-se uma redução nas médias das variáveis quantidade 

páginas, quantidade de palavras e quantidade de palavras complexas. Em contrapartida, 

constata-se o aumento das médias das variáveis quantidade de caracteres e quantidade de 

frases. Esses resultados evidenciam mudanças na linguagem utilizada nas notas explicativas, 

já que as companhias estariam passando a usar termos mais acessíveis aos usuários das 

informações, haja vista que a queda no uso de palavras complexas pode ter reflexo no 

aumento da quantidade caracteres e, consequentemente, da quantidade de frases, dada a 

necessidade de mais esclarecimentos sobre os eventos econômicos evidenciados. No que 

tange à quantidade de páginas e à quantidade de palavras dos documentos analisados, os 

achados deste estudo corroboram Santos (2016), que também encontrou evidências de 

redução no tamanho das notas explicativas. 

Diante dos resultados obtidos a partir da análise inferencial dos dados, e 

considerando-se também as variáveis selecionadas, é possível identificar que estas possuem 

características e comportamentos semelhantes. Com base nessa observação, optou-se pela 

aplicação de análise fatorial, com o objetivo de se extrair uma nova variável (fator único), 

capaz de condensar o tamanho das notas explicativas. Para aplicação da análise fatorial, 
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adotou-se como critério inicial a existência de correlação entre as variáveis. Dada essa 

condição, apresenta-se na Tabela 2 a matriz de correlação entre as variáveis. 

  

Tabela 2 – Matriz de correlação entre as variáveis de tamanho 

Variável PAGS PLVR CRCT FRSS SLBS PCPL 

PAGS 
Correlação 1,000 ,997 ,992 ,942 ,997 ,991 

Sig. (1 extremidade)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

PLVR 
Correlação ,997 1,000 ,995 ,955 ,998 ,990 

Sig. (1 extremidade) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

CRCT 
Correlação ,992 ,995 1,000 ,948 ,996 ,991 

Sig. (1 extremidade) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

FRSS 
Correlação ,942 ,955 ,948 1,000 ,946 ,926 

Sig. (1 extremidade) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 

SLBS 
Correlação ,997 ,998 ,996 ,946 1,000 ,996 

Sig. (1 extremidade) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 

PCPL 
Correlação ,991 ,990 ,991 ,926 ,996 1,000 

Sig. (1 extremidade) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

Legenda: PAGS = Quantidade de páginas; PLVR = Quantidade de palavras; CRCT = Quantidade de caracteres; 

FRSS = Quantidade de frases; SLBS = Quantidade de sílabas; PCPL = Quantidade de palavras complexas (com 

mais de três sílabas). 

Determinante: 1,99E-011 

N = 92 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 2 evidencia a adequação da técnica empregada, haja vista que as 

variáveis apresentaram valores de correlação superiores a 90% em todos os pares. Fávero et 

al. (2009) esclarecem que uma proporção superior a 70% nessas correlações estabelece as 

condições ideais para aplicação da análise fatorial. 

Atendida a condição inicial, a confirmação da viabilidade de aplicação dessa 

técnica requereu também a verificação dos resultados da estatística Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) e do teste de esfericidade de Bartlett. A aplicação da estatística KMO gerou o valor 

0,839, confirmando a existência de alta correlação entre as variáveis, já que os valores mais 

próximos de 1 são favoráveis à aplicação da análise fatorial (FÁVERO et al., 2009). Já o teste 

de esfericidade de Bartlett, aplicado para se verificar a hipótese de a matriz de correlação ser a 

matriz-identidade, apontou para a rejeição da hipótese (p-value = 0,000), reforçando a 

existência de correlação entre as variáveis e indicando a adequação dos dados à aplicação da 

análise fatorial. 
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Após a aplicação dos testes de validação, partiu-se para a determinação da 

variação total explicada e dos valores próprios iniciais de cada variável, cujos resultados são 

mostrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Variância total explicada 

Componente 
Valores próprios iniciais 

Somas de extração de carregamentos 

ao quadrado 

Total 
% de 

variância 
% cumulativa Total 

% de 

variância 
% cumulativa 

PAGS 5,887 98,121 98,121 5,887 98,121 98,121 

PLVR ,094 1,56 99,681       

CRCT ,010 ,160 99,842       

FRSS ,008 ,126 99,968       

SLBS ,002 ,027 99,995       

PCPL ,000 ,005 100,000       

Legenda: PAGS = Quantidade de páginas; PLVR = Quantidade de palavras; CRCT = Quantidade de caracteres; 

FRSS = Quantidade de frases; SLBS = Quantidade de sílabas; PCPL = Quantidade de palavras complexas (com 

mais de três sílabas). 

Método de extração: Análise de Componente Principal 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 3 apresenta os valores próprios (autovalores ou eigenvalores) ordenados 

por dimensão, demonstrando a variância explicada por cada fator, ou seja, quanto cada fator 

consegue explicar da variância total. Fávero et al. (2009) destacam que a soma dos valores 

próprios obtidos resulta na quantidade de variáveis submetidas à análise fatorial, ou seja, seis 

variáveis, neste caso. A Tabela 3 demonstra ainda que o fator único obtido possui capacidade 

explicativa de 98,1% da variância dos dados originais, considerado um resultado satisfatório, 

de tal forma que é capaz de explicar com robustez todas as variáveis de tamanho previamente 

selecionadas. 

O fator extraído passa, então, a ser utilizado para representar uma nova variável 

denominada tamanho das notas explicativas, compondo as demais análises realizadas neste 

estudo. Para tanto, aplicaram-se os testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-

Wilk, obtendo-se evidências para rejeitar a hipótese de normalidade dos dados relativos ao 

tamanho das notas explicativas.  

Dessa forma, e diante do não atendimento ao critério de normalidade dos dados, 

foi operacionalizado o teste não-paramétrico de Mann-Whitney, com o objetivo de se 

identificar diferenças estatisticamente significantes entre as médias de tamanho das notas 

explicativas antes e depois da edição da OCPC07, conforme Tabela 4.  
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Tabela 4 – Teste de diferenças entre médias  
  TAMH 

U de Mann-Whitney 1025,000 

Wilcoxon W 1886,000 

Z -,161 

Significância Sig. (2 extremidades) ,872 

Legenda: TAMH = Tamanho das notas explicativas (fator único). 

Nota: Variável de Agrupamento: OCPC 07. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 4, verifica-se que não há diferenças estatisticamente significantes entre 

as médias de tamanho das notas explicativas, quando comparados os períodos anteriores e 

posteriores à edição da OCPC 07. A partir desse achado, pode-se inferir que apesar de a 

OCPC 07 orientar no sentido de que as empresas reduzam o volume de informações contidas 

nas notas explicativas, apresentando apenas as informações relevantes, ainda não se percebe o 

seu efetivo atendimento.  

Ao identificar uma redução média de 10% no tamanho das notas explicativas das 

empresas não financeiras listadas na BM&FBovespa entre 2013 e 2015, Santos (2016) 

esclarece que o enxugamento identificado não foi generalizado. Diante dessa observação, vale 

ressaltar que a presente pesquisa considera as empresas pertencentes ao subsetor de alimentos 

processados, e que, por isso, os resultados encontrados não podem ser generalizados, dadas as 

especificidades de cada segmento e, consequentemente, de cada contexto operacional. 

 

4.1.2 Legibilidade 

 

A legibilidade das notas explicativas foi avaliada considerando-se duas variáveis 

já testadas em outros estudos sobre relatórios financeiros, no caso os índices Flesch 

(MARTINS et al., 1996) e Fog (LOUGHRAN; MCDONALD, 2014; MARTINS et al., 1996; 

SANTOS, 2016). A Tabela 5 apresenta, inicialmente, a estatística descritiva e inferencial das 

variáveis selecionadas para a legibilidade, mostrando o comparativo entre o período anterior e 

o posterior à edição da OCPC 07.  

 

Tabela 5 – Estatística descritiva das variáveis de legibilidade 

Índice   
Momento em relação à 

emissão da OCPC 07 
Média Mediana 

Desvio-

padrão 
Mínimo Máximo 

 Flesch 
Antes  9,510 9,800 1,2113 6,9 12,4 

Depois  9,566 9,300 2,4335 7,2 22,5 

 Fog 
Antes  13,604 13,700 1,3553 10,7 16,8 

Depois  13,063 13,300 1,0518 10,9 15,2 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sabe-se que o índice Flesch varia entre 0 e 100, e que os valores maiores indicam 

textos de mais legibilidade, enquanto os menores apontam para textos de menos legibilidade. 

Na Tabela 5, percebe-se que as médias da legibilidade de Flesch aumentaram nos períodos 

posteriores à edição da OCPC 07, o que, a princípio, implica aumento na legibilidade. 

Ao contrário do índice Flesch, já aqui apresentado, os valores mais baixos do 

índice de Fog apontam para textos de mais legibilidade, como é o caso daqueles obtidos para 

esta pesquisa, pois, de acordo com a Tabela 5, podem ser verificadas também mudanças que 

sinalizam a melhoria da legibilidade após o período de edição da OCPC 07.  

Após a apresentação da estatística descritiva e inferencial, ambas as variáveis 

(índices Flesch e Fog) foram submetidas ao teste de normalidade, o qual demonstrou que 

apenas o Fog apresentou distribuição normal. Definido esse critério, e como a distribuição dos 

dados correspondentes a essas variáveis apresentam comportamentos diferentes, os testes de 

diferenças entre médias foram aplicados separadamente. A Tabela 6 apresenta o teste de 

diferenças entre médias aplicado para o índice Flesch. 

 

Tabela 6 – Teste de diferenças entre médias: Índice Flesch 
  Índice Flesch 

U de Mann-Whitney 861,500 

Wilcoxon W 1722,500 

Z -1,447 

Significância Sig. (2 extremidades) ,148 

Nota: Variável de Agrupamento: OCPC 07 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 6, o teste não-paramétrico de Mann-Whitney aplicado 

para o índice Flesch demonstrou que não são percebidas diferenças estatisticamente 

significantes (p-value = 0,148) entre os períodos anteriores e posteriores à edição da OCPC 

07, o que gera evidências de que a legibilidade estimada pelo índice Flesch desses 

documentos ainda não acompanhou as orientações estabelecidas pelo CPC. 

Com relação ao índice Fog, considerando-se que essa variável apresentou 

distribuição normal dos dados, primeiramente foi aplicado o teste de Levene para igualdade 

de variâncias, o qual apresentou p-value = 0,122, possibilitando a aceitação da hipótese nula, 

indicando a homogeneidade das variâncias populacionais. A Tabela 7 apresenta o teste de 

diferenças entre médias aplicado para o índice Fog, dadas essas condições. 
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Tabela 7 – Teste de diferenças entre médias: Índice Fog 

  

teste-t para Igualdade de Médias 

t df 
Sig. (2 

extremidades) 

Diferença 

média 

Erro-

padrão de 

diferença 

95% Intervalo de Confiança 

da Diferença 

Inferior Superior 

Variâncias iguais 

assumidas 
2,095 90 ,039 ,5405 ,2579 ,0281 1,0529 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação ao índice Fog, a Tabela 7 mostra que as diferenças percebidas entre 

as médias de legibilidade são estatisticamente diferentes (p-value = 0,039), quando 

comparados os períodos anteriores e posteriores à edição da OCPC 07. O resultado 

apresentado fornece indícios de que a legibilidade dos documentos foi sensivelmente 

melhorada após a divulgação desse normativo.  

Vale ressaltar que o índice Fog considera as médias de palavras por frase e 

também os percentuais de palavras complexas. O referido índice também foi aplicado na 

pesquisa realizada por Santos (2016), em que se verificou que após a edição da OCPC 07 

houve redução da legibilidade, contrariando, inclusive, as expectativas do estudo. O resultado 

aqui encontrado pode representar, então, um avanço no que diz respeito ao aumento da 

qualidade informacional nas notas explicativas, sinalizando o efeito da OCPC 07, haja vista 

que este estudo adotou uma maior amplitude temporal.  

Em pesquisa acerca da legibilidade dos relatórios 10-K, Loughran e McDonald 

(2014) encontraram melhoras na legibilidade dos documentos entre 1994 e 2011, 

corroborando os achados deste estudo. Os autores utilizaram o índice Fog como proxy para 

legibilidade, analisando mais de 66 mil relatórios. Vale esclarecer que a discussão 

internacional acerca do aumento da qualidade informacional nos relatórios contábil-

financeiros envolvendo, inclusive o volume de informações apresentadas, já ocorria desde 

meados de 2011, e esse resultado pode estar associado a tais discussões. 

 

4.1.3 Similaridade 

 

A similaridade das notas explicativas foi analisada considerando-se dois focos 

principais, a saber: a similaridade com pronunciamentos ou leis e a similaridade com outras 

notas explicativas, a qual, por sua vez, foi subdividida em duas categorias: a similaridade com 

as notas explicativas da mesma empresa, mas de exercícios anteriores ou posteriores; e a 

similaridade com as notas explicativas das demais empresas do subsetor de alimentos 
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processados. A Tabela 8 discrimina o resultado da estatística descritiva e inferencial para os 

percentuais de similaridade dos documentos.  

 

Tabela 8 – Estatística descritiva e inferencial para similaridade 

Categorias de análise 

para a similaridade 

Momento em 

relação à emissão 

da OCPC 07 

Média 

(%) 

Mediana 

(%) 
Variância 

Desvio-

padrão 

(%) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 

1 Similaridade  

Geral (SGER) 

Antes  36,4 30,0 355,9 18,9 18,0 99,0 

Depois  34,8 9 28,0 404,4 20,1 15,0 99,0 

1.1 Similaridade com 

pronunciamentos ou leis 

(SPLE) 

Antes  
 

6,0  

 

5,5 

 

6,5 

 

2,5 

 

2,7 

 

17,4 

Depois  
 

6,4 

 

6,0 

 

9,5 

 

3,1 

 

1,9 

 

14,5 

1.2 Similaridade com 

outras notas explicativas 

(SONE) 

Antes  4,9 4,3 3,8 1,9  2,5 12,5 

Depois  5,0  4,6 5,5 2,3 1,8 10,8 

1.2.1 Similaridade com 

outras notas explicativas 

da mesma empresa 

(SNEM) 

Antes  2,8 2,3 2,0 1,4 1,0 7,7  

Depois  2,8 2,4 2,2 1,5 0,9  7,0 

1.2.2 Similaridade com 

outras notas explicativas 

de diferentes empresas 

(SNED) 

Antes  2,1 1,9 0,7 0,8 1,0 4,7  

Depois  2,3 1,9 1,7 1,3 0,5 6,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 8, verifica-se inicialmente que ocorreu uma redução no percentual de 

similaridade geral quando comparados os períodos anteriores e posteriores à edição da OCPC 

07, indicando que houve uma redução da repetição literal de trechos de outros documentos, 

como pronunciamentos, leis e outras notas explicativas. 

Entretanto, apesar de a similaridade geral haver demonstrado uma redução, duas 

subcategorias apresentaram aumento após a edição da OCPC 07. Destaca-se que o percentual 

de similaridade das notas explicativas com pronunciamentos contábeis ou leis e o percentual 

de similaridade com as notas explicativas de diferentes empresas aumentaram entre os 

períodos comparados, sinalizando que as empresas seguem padrões de elaboração 

semelhantes na formatação das notas explicativas. 

Com relação à similaridade das notas explicativas, vale destacar ainda que Santos 

(2016) realizou um comparativo semelhante utilizando a nota-modelo disponibilizada pela 

empresa de auditoria, e também encontrou indícios de redução da similaridade geral, 

corroborando o resultado desta pesquisa. 
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Prosseguindo-se com a análise referente à similaridade das notas explicativas, 

constatou-se que os dados não apresentam distribuição normal. Após definido o critério de 

normalidade dos dados, com base nesse resultado, aplicou-se o teste não-paramétrico de 

Mann-Whitney, para se comparar as médias obtidas, conforme explicitado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Teste de médias das variáveis de similaridade 

  SGER SPLE SONE SNEM SNED 

U de Mann-Whitney 989,500 964,000 1011,500 1041,000 1019,000 

Wilcoxon W 1850,500 2290,000 2337,500 1902,000 1880,000 

Z -,441 -,640 -,267 ‘-,035 -,208 

Significância Sig. (2 

extremidades) 
,660 ,522 ,789 ,972 ,835 

Legenda: SGER = Similaridade geral; SPLE = Similaridade com pronunciamentos ou leis; SONE = Similaridade 

com outras notas explicativas; SNEM = Similaridade com outras notas explicativas da mesma empresa; SNED = 

Similaridade com outras notas explicativas de diferentes empresas. 

Nota: Variável de Agrupamento: OCPC 07 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 9, não se percebem mudanças estatisticamente significantes nas médias 

de similaridade após a edição da OCPC 07, permitindo inferir que as diretrizes estabelecidas 

por esse normativo ainda não se consolidaram totalmente. Esses resultados apontam que 

mesmo após a edição da OCPC 07, os valores das médias de similaridade calculadas antes e 

depois de sua emissão permanecem estatisticamente inalterados, sinalizando a falta de adoção 

das orientações por parte das empresas. 

Santos (2016) também estudou a similaridade das notas explicativas, em uma 

amostra reunindo todas as empresas não financeiras listadas na BM&FBovespa. O resultado 

revelou uma melhoria quase imperceptível da similaridade, quando comparadas as notas 

explicativas das empresas com a nota-modelo do auditor, considerando-se os exercícios de 

2013 e 2014. 

Vale ressaltar que a OCPC 07 estabelece, em uma seção denominada Diretrizes 

gerais, que na redação das notas explicativas não deve haver, na medida do possível, a 

repetição de fatos, políticas e outras informações, para não desviar a atenção do usuário. Além 

disso, o normativo esclarece que no texto das notas explicativas não devem ser repetidos os 

textos dos atos normativos, mas apenas resumidos os aspectos principais relevantes e 

aplicáveis à entidade. 

 

4.1.4 Variáveis de controle x forma das Notas Explicativas 
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Considerando-se as inferências resultantes da análise da forma sob a perspectiva 

do tamanho, da legibilidade e da similaridade, optou-se por testar, através de regressão linear 

múltipla, a capacidade de explicação da OCPC 07 e de variáveis costumeiramente usadas em 

estudos acerca do disclosure sobre a forma das notas explicativas, resultando em três 

modelos, cujos resultados são mostrados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Análise de regressão 

Modelo 1 TAMH = β0 + β1NMER + β2ADBF + β3TACP + β4EADR + β5OCPC + ε 

Modelo 2 LEGB = β0 + β1NMER + β2ADBF + β3TACP + β4EADR + β5OCPC + ε 

Modelo 3 SIML = β0 + β1NMER + β2ADBF + β3TACP + β4EADR + β5OCPC + ε 

 
TAMH LEGB SIML 

NMER 
0,404 

 
-0,487 

 
-0,191 

 (2,488) (**) (-1,314) 
 

(-3,547) (**) 

ADBF 
0,333 

 
-0,458 

 
0,134 

 (2,524) (**) (-1,520) 
 

(3,07) (**) 

TACP 
-0,033 

 
-0,012 

 
0,001 

 (-6,040) (**) (0,969) 
 

(0,298) 

 
EADR 

0,982 
 

-0,343 
 

0,352 

 (5,816) (**) (-0,890) 
 

(6,297) (**) 

OCPC 
-0,081 

 
-0,489 

 
-0,014 

 (-0,779) 
 

(-2,060) (**) (-0,413) 

 
Constante 

-0,059 
 

13,945 
 

0,280 

 (-0,328) 
 

(34,135) (**) (4,727) (**) 

N 92   92   92   

F 57,788 
 

5,353 
 

8,333 

 Prob>F 0,000 
 

0,000 
 

0,000 

 R² 0,771   0,237   0,326   

Legenda: NMER = Participação no Novo Mercado; ADBF = Auditada por Big Four; TACP = Tempo de 

abertura do capital, em anos; EADR = Emissor de ADR; OCPC = Presença da OCPC 07; TAMH = Tamanho das 

notas explicativas (fator único); LEGB = Legibilidade das notas explicativas (índice Fog); SIML = Similaridade 

das notas explicativas (similaridade geral).  

(**) = nível de significância de 5%. 

Valor entre parênteses: resultado do teste t. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 10, o poder explicativo do modelo que considera o 

tamanho como variável dependente, utilizando, para tanto, o fator único obtido por meio da 

análise fatorial, alcança 77,1%. As variáveis independentes participação no Novo Mercado, 

auditada por Big Four e emissor de ADR apresentaram associação positiva significante com o 

tamanho das notas explicativas. Esses resultados corroboram os achados de Santos (2016), 

que também identificou uma correlação entre a emissão de ADR, a participação no Novo 

Mercado e o tamanho das notas explicativas, junto com outras variáveis explicativas, como 
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porte e setor. Já o tempo de abertura do capital, em anos, apresentou associação negativa 

significante com o tamanho das notas explicativas, permitindo afirmar que o tamanho dos 

documentos tende a reduzir com o tempo de mercado e a expertise das empresas. No que 

tange ao efeito da OCPC 07 sobre o tamanho das notas explicativas, não se verificou 

associação significante, possibilitando inferir que a edição do normativo não explica as 

variações de tamanho das notas explicativas. 

Com relação à legibilidade, a Tabela 10 mostra que o poder explicativo para o 

modelo foi calculado em 23,7%, destacando-se como significante a associação negativa com a 

variável explicativa relacionada com a presença da OCPC 07. O resultado confirma os 

achados do teste de médias, o qual já havia demonstrado a melhora da legibilidade quando 

comparados os períodos anteriores e posteriores à edição da OCPC 07. A emissão desse 

normativo se associa de forma inversa à legibilidade, haja vista que os menores valores de 

Fog implicam maior legibilidade e, consequentemente, a presença da OCPC 07. Assim, esse 

resultado pode ser um indício de que as mudanças percebidas na legibilidade das notas 

explicativas estão diretamente relacionadas com a OCPC 07. No tocante às demais variáveis 

selecionadas para esse modelo, observa-se que não apresentaram significância; logo, não 

possuem associação com a legibilidade das notas explicativas. Santos (2016) também analisou 

a legibilidade das notas explicativas, especificamente no que tange a políticas contábeis, 

obtendo resultados que corroboram os deste estudo, ao identificar que mais da metade das 

empresas listadas na BM&FBovespa apresentou melhoras na legibilidade em 2013 e 2014. 

No que diz respeito à similaridade, as variáveis independentes selecionadas 

possuem poder explicativo de 32,6%. A Tabela 10 demonstra que as variáveis auditada por 

Big Four e emissor de ADR apresentaram associação positiva significante com a similaridade 

das notas explicativas, levando a inferir que as notas explicativas de empresas auditadas por 

alguma das Big Four e emissoras de ADR (internacionalizadas) acabam registrando um maior 

percentual de similaridade. Vale ressaltar que a prática de copy-past é facilitada quando as 

empresas de auditoria divulgam uma estrutura-modelo de notas explicativas que serve para 

orientar as empresas na preparação das suas próprias (SANTOS, 2016). Já a variável 

participação no Novo Mercado apresentou associação negativa significante, apontando para 

uma relação inversa entre esse segmento de listagem e a similaridade entre as notas 

explicativas. Dessa forma, percebe-se que as empresas adeptas de padrões mais rígidos de 

governança corporativa (participantes do Novo Mercado) acabam assinalando um menor 

percentual de similaridade entre as notas explicativas. No que tange às demais variáveis 

selecionadas para esse modelo, ou seja, o tempo de abertura de capital e a presença da OCPC 
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07, os resultados não apontaram para significância; logo, essas variáveis não possuem 

associação com a similaridade entre as notas explicativas. 

 

4.2 Disclosure 

 

Conforme já estabelecido, o nível de disclosure foi mensurado com base nos 

pronunciamentos selecionados mediante questionário aplicado a um grupo de analistas 

responsáveis por acompanhar as empresas selecionadas. Esses profissionais selecionaram os 

pronunciamentos representativos de fatos econômicos de maior materialidade, considerando, 

para tanto, os aspectos relacionados a natureza e magnitude. Após definidos os 

pronunciamentos e coletadas as informações necessárias, foram calculados dois índices para o 

nível disclosure, sendo um deles mais rigoroso e o outro mais tolerante com relação à 

divulgação. A Tabela 11 apresenta a análise descritiva e inferencial de ambos os índices do 

nível de disclosure. 

 

Tabela 11 – Estatística descritiva dos índices de disclosure 

Índice 
Momento em relação à 

emissão da OCPC 07 
Média Mediana Desvio-padrão Mínimo Máximo 

GERAL I1R Antes  ,658 ,688 ,127 ,369 ,811 

Depois  ,684 ,724 ,115 ,380 ,787 

GERAL I2T Antes  ,849 ,906 ,154 ,494 1,000 

Depois  ,864 ,914 ,136 ,494 ,986 

Legenda: I1R = Índice 1 (rigoroso); I2T = Índice 2 (tolerante). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 11, verifica-se uma melhoria de ambos os índices de 

disclosure quando comparadas as médias dos períodos anteriores e posteriores à edição da 

OCPC 07. Esse resultado sinaliza que as empresas da amostra aumentaram a divulgação dos 

requisitos mínimos exigidos pelos pronunciamentos após a emissão da OCPC 07, indicando 

que esse normativo impulsionou a divulgação de informações dos CPCs selecionados, 

abordando crescente número de fatos econômicos materiais. Assim, há indícios de uma maior 

reflexão do julgamento acerca da materialidade por parte dos preparadores, com o objetivo de 

atender às necessidades dos usuários das informações contábeis após a emissão da OCPC 07.  

Prosseguindo com a análise dos dados, aplicaram-se os testes de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, obtendo-se evidências que possibilitaram a rejeição da 

hipótese de normalidade dos dados dos dois índices. Considerando-se esse achado, partiu-se 

para a aplicação do teste não-paramétrico de Mann-Whitney, com o objetivo de se identificar 
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a ocorrência de diferenças estatisticamente significantes entre as médias dos índices de 

disclosure antes e depois da edição da OCPC07, conforme Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Teste de médias de disclosure (I1R e I2T) 

  GERAL I1R GERAL I2T 

U de Mann-Whitney 899,500 1035,000 

Wilcoxon W 2225,500 2361,000 

Z -1,147 -,083 

Significância Sig. (2 extremidades) ,251 ,934 

Legenda: I1R = Índice 1 (rigoroso); I2T = Índice 2 (tolerante) 

Variável de Agrupamento: OCPC 07 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 12, não se percebem mudanças estatisticamente significantes quando 

comparados os níveis de disclosure antes e depois da edição da OCPC 07, tanto com relação 

ao índice rigoroso, quando no que tange ao tolerante, resultado que fornece subsídios para 

aceitação da hipótese do estudo, de que não há diferenças nos níveis de disclosure quando 

comparados os períodos anteriores e posteriores à edição da OCPC 07. Nesse contexto, o FRC 

(2009) e o Efrag (2012) esclarecem que as orientações sobre disclosure ainda não estão 

totalmente consolidadas, inclusive no Brasil ainda não se percebe o efetivo resultado da 

OCPC 07 sobre o julgamento profissional. Este estudo acrescenta uma análise à luz da OCPC 

07, demonstrando com esses resultados que as práticas de divulgação permaneceram 

inalteradas, mesmo após a emissão desse normativo.  

Com o objetivo de complementar a análise deste estudo, partiu-se para a aplicação 

de testes de regressão linear múltipla considerando-se como variáveis dependentes os dois 

índices de disclosure, e como variáveis independentes a variável dummy que representa a 

presença ou ausência da OCPC 07, junto com as variáveis de controle levantadas na literatura, 

conforme explicitado na Metodologia. Os resultados são mostrados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Análise de regressão 

Modelo 1 GERAL I1R = β0 + β1NMER + β2ADBF + β3TACP + β4EADR + β5OCPC + ε 

Modelo 2 GERAL I2T = β0 + β1NMER + β2ADBF + β3TACP + β4EADR + β5OCPC + ε 

  GERAL I1R GERAL I2T 

NMER 0,011  -0,020  

(0,439)  (-0,558)  

ADBF 0,087  0,112  

(4,253) (**) (3,811) (**) 

TACP -0,005  -0,005  
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(-5,792) (**) (-3,948) (**) 

EADR 0,049  0,082  

(1,853)  (2,165) (**) 

OCPC 0,010  -0,002  

(0,617)  (-0,097)  

Constante 0,687  0,872  

(24,747) (**) (21,848) (**) 

N 92   92 
 

F 28,878 
 

14,833 
 

Prob>F 0,000 
 

0,000 

 R² 0,627   0,432   

Legenda: NMER = Participação no Novo Mercado; ADBF = Auditada por Big Four; TACP = Tempo de 

abertura do capital, em anos; EADR = Emissor de ADR; OCPC = Presença da OCPC 07; I1R = Índice 1 

(rigoroso); I2T = Índice 2 (tolerante). 

(**) = nível de significância de 5%. 

Entre parênteses: resultado do teste t. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 13, os dois modelos testados são significantes ao nível de 

5%, com F = 0,000, e com um poder explicativo R² de 62,7% para o índice rigoroso, e de 

43,2% para o índice tolerante; logo, o modelo que mais se adequa ao conjunto de dados da 

amostra é aquele que utiliza como variável dependente o índice rigoroso.  

Alguns resultados variam entre os modelos adotados, notando-se, porém, que o 

tempo de abertura do capital e a auditagem por Big Four têm associação significante com 

ambos os índices de disclosure ao nível de significância de 5%. Com relação à auditoria por 

Big Four, que tem associação positiva significante com o disclosure, esse achado corrobora 

aquele obtido por Mapurunga (2011), Murcia e Santos (2010), Santos (2016), Santos, Ponte e 

Mapurunga (2014) e Street e Gray (2002), segundo os quais as empresas auditadas por Big 

Four apresentam índices maiores, de conformidade com a divulgação requerida pela CPC, em 

comparação com aquelas não pertencentes a esse grupo. Já com relação ao tempo de abertura 

de capital, que resultou em associação negativa significante com o disclosure, pode-se inferir 

que esse resultado aponta para uma correlação inversa entre o know-how adquirido pelas 

empresas no médio e longo prazo e o nível de divulgação, pois um maior tempo de mercado 

agrega mais confiança por parte dos investidores e, assim, as empresas sentem-se mais 

confiantes para divulgar menos informações, por se encontrarem há mais tempo no mercado 

de ações. 

Em ambos os modelos testados também se percebeu que as variáveis relativas à 

presença da OCPC 07 e à participação no Novo Mercado não apresentaram associação com o 

nível de disclosure para os dois índices calculados. Com base nesse resultado, é possível 
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inferir que a OCPC 07 não explica o comportamento das empresas em relação à divulgação, 

não se podendo atribuir às diretrizes desse normativo possíveis melhorias ocorridas no 

disclosure. No que tange à participação no Novo Mercado, o resultado obtido contraria, por 

exemplo, os achados de Costa, Goldner e Galdi (2007), Mapurunga (2011), Santos (2016) e 

Santos et al. (2016), que identificaram a ocorrência de correlação entre o segmento de 

governança corporativa e o disclosure. Esse comportamento contrário pode ser explicado pelo 

fato de a amostra analisada envolver um grupo específico de empresas com muitas 

semelhanças, condição necessária para a análise de conteúdo das notas explicativas. As 

pesquisas disponíveis na literatura sobre os segmentos de governança da BM&FBovespa e o 

disclosure consideram todas as empresas listadas, refletindo um resultado geral, e não setorial, 

como aquele pretendido por esta pesquisa. 

A variável relacionada com a emissão de ADR apresentou resultado significante 

apenas para explicação do índice tolerante, segundo a qual as empresas que nada 

mencionaram acerca dos itens de divulgação não têm esses itens aplicáveis, sendo, assim, 

excluídos do cálculo do índice. Esse resultado demonstra que as empresas internacionalizadas 

tendem a divulgar as informações materiais, haja vista que são influenciadas pela origem legal 

dos diferentes países. Estudos sobre o tema demonstram que as discussões acerca da 

materialidade são mais bem consolidadas em países de origem Common Law, onde inclusive 

as empresas já praticam a omissão de algumas informações sob a alegação de não 

materialidade, conforme já discutido por Holanda (2015).  

Vale ressaltar que os resultados deste estudo refletem o comportamento das 

empresas que compõem o subsetor de alimentos processados. A seleção de empresas com 

maior semelhança foi condição necessária para o estudo, haja vista a intenção de se avaliar a 

divulgação em contextos operacionais semelhantes, reconhecendo-se que cada setor, em 

específico, pode demandar a evidenciação de determinadas informações, em detrimento de 

outras. 

Considerando-se que os resultados apresentados não apontaram para uma 

correlação de melhorias do nível de disclosure após a OCPC 07 levando-se em conta os dois 

índices gerais, que englobam todos os pronunciamentos analisados, optou-se por se apresentar 

uma análise detalhada, contendo os resultados individuais obtidos, de acordo com a Tabela 

14. 

 

Tabela 14 – Comparativo das médias de disclosure por CPC analisado 
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Média U de Mann-

Whitney 

Wilcoxon 

W 
Z Sig. Antes 

OCPC 07 

Depois 

OCPC 07 

CPC 02 
I1R 0,848 0,868 960,000 2286,000 -0,687 0,492  

I2T 0,929 0,931 1000,000 2326,000 -0,391 0,696  

CPC 05 
I1R 0,640 0,658 926,000 2252,000 -1,069 0,285  

I2T 0,852 0,866 1039,000 1900,000 -0,066 0,947  

CPC 25 
I1R 0,645 0,652 984,000 2310,000 -0,485 0,628  

I2T 0,884 0,874 950,500 1811,500 -0,752 0,452  

CPC 27 
I1R 0,673 0,715 862,000 2188,000 -1,445 0,148  

I2T 0,851 0,863 1042,000 2368,000 -0,028 0,978  

CPC 30 
I1R 0,649 0,667 926,000 2252,000 -1,069 0,285  

I2T 0,856 0,870 1039,000 1900,000 -0,066 0,947  

CPC 32 
I1R 0,554 0,642 768,000 2094,000 -2,205 0,027 (**) 

I2T 0,704 0,787 856,000 2182,000 -1,510 0,131  

Legenda: I1R = Índice 1 (rigoroso); I2T = Índice 2 (tolerante)  

(**) = nível de significância de 5%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base nos dados exibidos na Tabela 14, pode-se inferir que assim como 

verificado com a análise dos dois índices gerais, a maioria dos índices correspondentes aos 

pronunciamentos selecionados também apresentou aumento quando comparados os períodos 

anteriores e posteriores à edição da OCPC 07, com exceção do I2T (índice tolerante) referente 

ao CPC 25, que trata de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Esse resultado 

divergente pode estar associado ao julgamento profissional praticado pelos preparadores em 

torno das contingências, que certamente foi afetado pela OCPC 07, haja vista que esse 

normativo se direcionou para a revisão das informações divulgadas, a fim de evidenciar 

apenas o que de fato é material.  

Adicionalmente, pode-se verificar que apesar das diferenças de médias percebidas 

entre os períodos estudados, o teste de médias fornece evidências de que as mudanças 

estatisticamente significantes podem ser confirmadas apenas para o CPC 32, que trata dos 

tributos sobre o lucro, considerando-se o I1R (índice rigoroso). Esse resultado pode ser 

explicado no cenário brasileiro pela correlação entre a materialidade do tema, a elevada carga 

tributária e a atual quadra de instabilidade econômica. Devido a esses fatores, percebe-se que 

a divulgação de informações sobre tributos torna-se fundamental, pois as questões tributárias 

são materiais, na medida em que asseguram a competitividade entre as empresas. Nesse 

sentido, a clara divulgação dessas informações mostra-se fundamental para o processo 

decisório, já que os gestores sentem-se mais motivados a evidenciá-las, com o objetivo de 

garantir a redução da assimetria informacional. Logo, as informações sobre tributos acabam 
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sendo materiais, não somente pelos aspectos relacionados a magnitude, mas também por 

aquelas relacionados a natureza, dado todo o contexto econômico e político.  

Importa destacar ainda que no mesmo período de análise do estudo, vigorou no 

Brasil o Regime Tributário de Transição (RTT), que teve por objetivo evitar o impacto no 

resultado fiscal das empresas a partir da adoção das normas internacionais. O RTT neutralizou 

os reflexos dos novos métodos e critérios adotados a partir das normas internacionais, 

permanecendo em vigência até 2014, de acordo com a lei nº 12.973/2014. Nesse sentido, 

pode-se também atribuir ao RTT as mudanças percebidas na divulgação contábil, no que 

respeita aos tributos no Brasil, pois o período de extinção do regime coincide com o da edição 

da OCPC 07. Nesse sentido, percebe-se uma maior motivação para se divulgar informações 

sobre tributos, já que a OCPC 07 se direciona para a evidenciação de informações materiais, 

e, portanto, o impacto do fim do RTT se reflete nos resultados contábeis das empresas. 

 

4.3 Análise de clusters 

 

Diante dos achados e do levantamento dos dados relativos à forma das notas 

explicativas, ao nível de disclosure e às variáveis de controle, optou-se pela realização de 

análise de clusters para estudar o possível agrupamento entre essas variáveis.  

Para a aplicação da análise de clusters, as variáveis foram inicialmente definidas 

em escore-padrão (Z scores), para eliminação do viés decorrente das diferenças entre escalas. 

Considerou-se o método da distância média ou ligação média, haja vista que este representa 

uma vantagem diante dos demais, por considerar todos os elementos do grupo, em vez de um 

único par de extremos. Segundo Fávero et al. (2009), o método da distância média ou ligação 

média trata a distância entre dois grupos como sendo a distância média entre todos os pares de 

indivíduos de ambos os grupos, procurando agrupar os agregados cuja distância média é a 

menor. 

Os grupamentos são representados graficamente através do dendograma, que 

mostra cada etapa do esquema de aglomeração e a distância entre os grupos. O resultado 

obtido para esta pesquisa é mostrado na Figura 2.  

 

Figura 3 – Dendograma usando ligação média (entre grupos) 
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Legenda: Z Geral I1R = Variável padronizada para Índice 1 (rigoroso); Z Geral I1T = Variável padronizada 

para Índice 2 (tolerante); Z ADBF = Variável padronizada para auditoria por Big Four; Z TMNH = Variável 

padronizada para tamanho das notas explicativas (fator único); Z NMER = Variável padronizada para 

participação no Novo Mercado; Z EADR = Variável padronizada para emissor de ADR; Z SIML = Variável 

padronizada para similaridade das notas explicativas; Z OCPC = Variável padronizada para presença da OCPC 

07; Z LEGIB = Variável padronizada para legibilidade das notas explicativas; Z TABC = Variável padronizada 

para tempo de abertura do capital (em anos). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base no dendograma da Figura 2, é possível verificar como a formação dos 

clusters, através do esquema de aglomeração apresentado que leva em consideração a 

distância entre os grupos. Maroco (2007) destaca que pelo dendograma é possível visualizar 

os elementos de cada cluster, conforme o corte que se queira fazer, projetando-se uma linha 

vertical no gráfico, dependendo da conveniência e da análise prévia dos dados. Para esta 

pesquisa, após análise das possibilidades, verificou-se a possibilidade de formação de três 

clusters, traçando-se, para tanto, a linha de corte “A”. 

Os grupos formados acabam por ratificar os achados obtidos com os testes de 

diferenças entre médias e com a regressão linear múltipla aplicada na pesquisa. O primeiro 

grupo, por exemplo, condensou ambos os índices calculados para o nível de disclosure 

(rigoroso e tolerante) junto com a auditoria por Big Four, associação esta que já havia sido 

identificada através do teste de regressão, demonstrando que para ambos os índices de 

disclosure calculados, as empresas auditadas por Big Four são mais aderentes. O segundo 

grupo englobou o tamanho e a similaridade das notas explicativas junto com as variáveis de 

controle participação no Novo Mercado e emissor de ADR, comprovando os achados obtidos 
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através do teste de regressão linear múltipla, segundo os quais as empresas 

internacionalizadas e com melhores níveis de governança associam-se com notas explicativas 

maiores e com mais similaridade, demonstrando que esse grupo de empresas segue um padrão 

de divulgação voltado para o mercado externo. O terceiro e último grupo envolve a 

legibilidade das notas explicativas e o tempo de abertura do capital, que, conforme relatado 

anteriormente, associam-se de tal forma que as empresas com mais tempo de mercado acabam 

desenvolvendo melhorias na legibilidade desses documentos.  

Um importante achado proporcionado pela análise de clusters dá-se em relação à 

OCPC 07, pois, como se verifica na Figura 2, essa variável não apresentou agrupamento com 

nenhuma outra, o que permite inferir que a divulgação da OCPC 07 não está relacionada com 

a forma das notas explicativas, sob os aspectos relacionados a tamanho, legibilidade e 

similaridade, com o nível de disclosure, nem tampouco com as variáveis de controle 

selecionadas para o estudo. 

Esse achado é importante para o tema em estudo, pois reflete que, apesar das 

diretrizes apontadas pela OCPC 07, as práticas de divulgação não se encontram alinhadas com 

as atuais discussões envolvendo a relevância das informações e o tamanho dos relatórios 

contábil-financeiros, em especial das notas explicativas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

As notas explicativas podem ser consideradas um meio fundamental de 

divulgação de informações acerca do desempenho e da situação patrimonial da empresa, 

porquanto ajudam a esclarecer as informações quantitativas apresentadas nos relatórios 

financeiros, além de acrescentar elementos qualitativos diretamente relacionados ao processo 

decisório. Ocorre que nos últimos anos, principalmente após a adoção das normas 

internacionais de contabilidade, as exigências de divulgação vêm se acumulando, sem que 

haja uma revisão de quais fatos são relevantes, o que tem levado à divulgação de informações 

desnecessárias, inflando as notas explicativas e reduzindo sua utilidade. 

A divulgação de informações relevantes apresenta-se como uma das questões 

centrais da contabilidade, a partir do entendimento do conceito de materialidade, que leva em 

conta o julgamento pelos preparadores das demonstrações contábeis. Dada a subjetividade 

envolvida nesse processo, os órgãos normatizadores internacionais têm demonstrado 

preocupação em desenvolver orientações que auxiliem no processo de divulgação 

considerando a materialidade. Alinhado ao movimento internacional, em 2014 o CPC emitiu a 

OCPC 07, que estabelece os critérios de elaboração e evidenciação a ser observados na 

preparação dos relatórios financeiros. 

Devido aos novos critérios de divulgação estabelecidos, surge a necessidade de se 

entender seus principais impactos na qualidade da informação contábil. Nesse contexto, o 

presente estudo elegeu como objetivo geral analisar o comportamento das empresas 

brasileiras diante das atuais orientações de divulgação estabelecidas pelas entidades 

normatizadoras, considerando-se a forma das notas explicativas e o nível de disclosure em 

face da OCPC 07. 

Com relação à análise da forma das notas explicativas verificou-se uma melhoria 

da legibilidade dos documentos analisados após a OCPC 07, especificamente no índice de 

Fog, que considera a média de palavras por frase e também o percentual de palavras 

complexas, demonstrando um avanço nos critérios de divulgação adotados pelas empresas. 

Não se perceberam alterações significativas no tamanho e na similaridade das notas 

explicativas entre os períodos comparados, sugerindo que apesar da melhora identificada na 

legibilidade, as empresas ainda precisam avançar em outros aspectos relativos à forma desses 

documentos, a fim de evidenciar apenas o que de fato é relevante para os usuários. Essas 

evidências fornecem subsídios para o atendimento parcial da primeira hipótese formulada 

para o estudo, de que não se percebem alterações estatisticamente significantes na forma das 
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notas explicativas, considerando-se seus aspectos relacionados a tamanho, legibilidade e 

similaridade, quando comparados os períodos anteriores e posteriores à emissão da OCPC 07. 

No que tange ao nível de disclosure dos normativos contábeis selecionados em 

função da materialidade, procedeu-se ao confronto entre os períodos anteriores e posteriores à 

emissão da OCPC 07. Para tanto, foram consultados os analistas de mercado que 

acompanham as empresas da amostra, os quais apontaram os pronunciamentos que tratam de 

fatos econômicos considerados materiais, levando-se em conta os aspectos relacionados a 

natureza e magnitude. Para avaliação do disclosure, foram utilizados dois índices, sendo um 

rigoroso e outro tolerante, com o objetivo de se dar maior amplitude ao estudo. A análise dos 

índices demonstrou que não se percebem alterações significantes nas médias de disclosure 

quando comparados os períodos anteriores e posteriores à emissão da OCPC 07. As 

evidências encontradas fornecem, então, subsídios para aceitação da segunda hipótese do 

estudo, de que não se percebem mudanças estatisticamente significantes nos níveis de 

disclosure quando são comparados os períodos anteriores e posteriores à emissão da OCPC 

07. 

O estudo sobre a capacidade explicativa das variáveis levantadas na literatura foi 

realizado por meio de testes de regressão linear múltipla, demonstrando a existência de 

associação significante entre a presença da OCPC 07 e a legibilidade dos documentos, o que 

comprova as inferências obtidas nos testes de diferenças entre médias. No tocante ao 

disclosure, este estudo não identificou indícios de associação com a OCPC 07, fornecendo 

evidências que comprovam a baixa adesão das empresas às diretrizes divulgadas nesse 

normativo. 

Já o agrupamento entre as variáveis relacionadas com a forma das notas 

explicativas (tamanho, legibilidade e similaridade), os índices calculados para o nível de 

disclosure e as variáveis de controle em virtude da OCPC 07 foi investigado com o auxílio da 

análise de clusters, evidenciando-se a formação de três grupos principais. No contexto das 

variáveis levantadas, e considerando-se todo o período de análise, percebeu-se que a OCPC 

07 não se associou a nenhum dos grupos constituídos, permitindo afirmar que a OCPC 07 

ainda não exerce influência sobre a forma das notas explicativas e o nível de disclosure, nem 

tampouco está associada às variáveis de controle levantadas na literatura. 

Nesse sentido, verifica-se um baixo impacto da OCPC 07 sobre a qualidade da 

informação contábil no âmbito das empresas do segmento de alimentos processados. Apesar 

de não se observar mudanças na forma das notas explicativas e no nível de disclosure quando 
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comparados os períodos anteriores e posteriores à emissão da OCPC 07, o estudo constatou 

relevantes interações com relação aos aspectos inerentes à forma das notas explicativas. 

No que diz respeito ao tamanho das notas explicativas, percebeu-se a ocorrência 

de correlação positiva com a emissão de ADR, o que leva a concluir que o processo de 

internacionalização acaba expondo as empresas a uma crescente demanda por informações, 

dadas as necessidades e a complexidade do mercado externo, haja vista um maior 

enforcement por parte dos órgãos fiscalizadores. 

A participação no Novo Mercado, outra variável que apresentou correlação 

positiva com o tamanho das notas explicativas, está ligada ao fato de que as empresas 

participantes desse grupo estão sujeitas ao atendimento a práticas de governança corporativa 

além daquelas já exigidas pelo mercado e pelos órgãos fiscalizadores, gerando um maior 

volume de informações que devem ser evidenciadas nos relatórios contábeis. 

Constatou-se ainda que o fato de a empresa ser auditada por uma das Big Four 

também está positivamente correlacionado com o tamanho das notas explicativas, haja vista 

que essas empresas de auditoria divulgam um modelo de forma, servindo para orientar as 

empresas na preparação de suas próprias notas explicativas.  

Com relação ao tempo de abertura de capital, percebeu-se uma correlação inversa 

ao tamanho das notas explicativas, que possivelmente está relacionada ao know-how das 

empresas, adquirido com a experiência no mercado conquistada no médio e longo prazo, 

levando à redução do tamanho das notas explicativas, ao se divulgar apenas fatos de utilidade 

para os stakeholders.  

No que diz respeito à similaridade das notas explicativas, verificou-se que as 

empresas emissoras de ADR e aquelas auditadas por Big Four acabam apresentando níveis 

mais altos de copy-past, prática que também é facilitada pela divulgação das notas 

explicativas segundo o modelo do auditor, como mencionado anteriormente, o que gera uma 

tendência de padronização dos relatórios contábeis, criando uma maior semelhança entre as 

notas explicativas das empresas.  

Já a despeito da participação no Novo Mercado, essa variável influencia 

negativamente a similaridade, apresentando evidências de que a adoção das práticas de 

governança acaba se tornando um diferencial ao ponto de reduzir a similaridade entre as notas 

explicativas das empresas.  

O presente estudo contribui para enriquecer a literatura sobre qualidade da 

informação contábil, propondo um enfoque que considera aspectos qualitativos das notas 

explicativas (tamanho, legibilidade e similaridade) que estão no centro das discussões atuais 
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sobre a qualidade da informação contábil. Além disso, o levantamento realizado junto aos 

analistas de mercado se mostra relevante ao ponto de demonstrar a percepção dos 

profissionais que atuam diretamente com as empresas da amostra. Além disso, é importante 

entender como essas empresas vêm se comportando diante das determinações da OCPC 07 e 

quais fatores impactam diretamente sobre a divulgação. 

Como limitação desta pesquisa, destaca-se a abordagem concentrada em um 

segmento econômico específico, o que resultou em uma reduzida amostra. Nesse sentido, os 

resultados aqui apresentados refletem o comportamento de um grupo de empresas com 

contextos operacionais semelhantes, de tal forma que estender os achados para outros setores 

e/ou subsetores requer atenção especial. 

Por fim, propõe-se, para pesquisas futuras, a ampliação da amostra analisada, 

concentrando mais setores e subsetores e também coletando as percepções de um grupo mais 

representativo de analistas, com o objetivo de se entender no contexto das novas orientações 

acerca da divulgação, como vêm se delineando as necessidades informacionais dos 

stakeholders. Recomenda-se ainda a realização de um comparativo internacional, com o 

objetivo de se entender como o Brasil tem reagido às mudanças ocorridas nos critérios de 

divulgação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALFRAIH, M.; ALANEZI, F. The value relevance of mandatory corporate disclosures: 

evidence from Kuwait. The International Journal of Business and Finance Research, v. 9, 

n. 3, p. 1-18, 2015. 

ALHAZAIMEH, A.; PALANIAPPAN, R.; ALMSAFIR, M. The impact of corporate 

governance and ownership structure on voluntary disclosure in annual reports among listed 

Jordanian companies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, v. 129, n. 1, p. 341-348, 

2014. 

ALMEIDA, M. A.; SANTOS, J. F. D. Disclosure voluntário de responsabilidade social 

corporativa das empresas listadas na BM&FBovespa. Revista de Gestão Social e Ambiental, 

v. 8, n. 3, p. 69-88, 2014. 

AMORIM, C. et al. Legibilidade de artigos científicos da área de “ciências ambientais”. 

Ambiência, v. 11, n. 3, p. 733-750, 2015. 

ANTUNES, G. A. et al. Efeitos da adesão aos níveis de governança da Bolsa de Valores de 

São Paulo na qualidade da informação contábil. Advances in Scientific and Applied 

Accounting, v. 3, n. 1, p. 1-14, 2010. 

ARCHAMBAULT, J.; ARCHAMBAULT, M. A multinational test of determinants of 

corporate disclosure. International Journal of Accounting, v. 38, n. 2, p. 173-194, 2003. 

BALL, R.; SHIVAKUMAR, L. Earnings quality in UK private firms: comparative loss 

recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, v. 39, n. 1, p. 83-128, 2005. 

BARBOSA, J. S. et al. Construção de métrica para avaliação da qualidade da informação 

contábil sob a ótica de analistas fundamentalistas. Revista de Contabilidade e 

Organizações, v. 9, n. 24, p. 47-55, 2015. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BARTH, M. E.; LANDSMAN, W. R.; LANG, M. H. International accounting standards and 

accounting quality. Journal of Accounting Research, v. 46, n. 3, p. 467-498, 2008. 

BIDDLE, G. C.; HILARY, G.; VERDI, R. S. How does financial reporting quality relate to 

investment efficiency? Journal of accounting and economics, v. 48, n. 2, p. 112-131, 2009. 

BLANCO, B.; LARA, J. M. G.; TRIBÓ, J. The relation between segment disclosure and 

earnings quality. Journal of Accounting and Public Policy, v. 33, n. 5, p. 449-469, 2014. 

BLOOMFIELD, R. J. The “incomplete revelation hypothesis” and financial reporting. 

Accounting Horizons, v. 16, n. 3, p. 233-243, 2002. 

BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Segmentos de listagem. 2017 

Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-

listagem/sobre-segmentos-de-listagem/. Acesso em: 27 mar 2017. 

BORGES, E. G. et al. Efeito da divulgação de informações contábeis sobre o desempenho das 

ações de empresas que migraram para o nível de governança corporativa Novo 



83 

 

Mercado. Revista Eletrônica de Administração e Turismo – ReAT, v. 8, n. 4, p. 870-889, 

2016. 

BRENNAN, N. M.; GRAY, S. J. The impact of materiality: accounting's best kept secret. 

Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, v. 1, n. 1, p. 1-31, 

2005. 

BRUNOZI JÚNIOR, A. C. et al. Efeitos das IFRS no conservadorismo contábil: um estudo 

em companhias abertas dos países membros do Glenif. Ambiente Contábil, v. 7, n. 2, p. 76-

100, 2015. 

CAMARGO, R. C. C. P.; ALBERTON, L. A percepção dos usuários sobre materialidade: 

mapeamento e análise sistêmica da literatura. Revista Contabilidade Vista e Revista, v. 26, 

n. 3, p. 1-24, 2015. 

CAMPOS, C.; LEMES, S. Ensino de notas explicativas nos cursos de Ciências Contábeis de 

universidades públicas brasileiras. RACE: Revista de Administração, Contabilidade e 

Economia, v. 12, n. 1, p. 249-282, 2013. 

CARVALHO, F. M.; COLARES, A. C. V. As características qualitativas fundamentais da 

informação contábil-financeira que surgiram a partir do processo de harmonização das normas 

internacionais de contabilidade sob a ótica dos profissionais contábeis. Revista de 

Contabilidade e Controladoria, v. 5, n. 3, p. 131-146, 2013. 

CASTRO, L. A. O conservadorismo incondicional e a convergência das práticas 

contábeis brasileiras às IFRS. 2011. 138 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – 

Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade. Universidade Federal do 

Ceará, Fortaleza. 

CHANEY, P. K.; FACCIO, M.; PARSLEY, D. The quality of accounting information in 

politically connected firms. Journal of Accounting and Economics, v. 51, n. 1, p. 58-76, 

2011. 

CHANG, J.; SUN, H. Does the disclosure of corporate governance structures affect firms’ 

earnings quality? Review of Accounting and Finance, v. 9, n. 3, p. 212-243, 2010. 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis: Vozes, 

2006. 

CNI – Confederação Nacional da Indústria. Alimentos e bebidas. 2014. Disponível em: 

<http://www.portaldaindustria.com.br/cni/iniciativas/programas/brazil-4-

business/2014/09/1,60192/alimentos-e-bebidas.html>. Acesso em: 4 jun 2017. 

COELHO, A. C.; LIMA, I. S. Qualidade informacional e conservadorismo nos resultados 

contábeis publicados no Brasil. Revista Contabilidade & Finanças, v. 18, n. 45, p. 38-49, 

2007.  

COELHO, A. C. D.; LOPES, A. B. Avaliação da prática de gerenciamento de resultados na 

apuração de lucro por companhias abertas brasileiras conforme seu grau de alavancagem. 

Revista de Administração Contemporânea, v. 11, n. 2, p. 121-144, 2007. 

COELHO, C. M. P.; NIYAMA, J. K.; RODRIGUES, J. M. Análise da qualidade da 



84 

 

informação contábil frente a implementação dos IFRS: uma pesquisa baseada nos periódicos 

internacionais (1999 a 2010). Sociedade, Contabilidade e Gestão, v. 6, n. 2, p. 7-20, 2011.  

COLLIS, J.; HUSSEY, R. Pesquisa em administração: um guia prático para alunos de 

graduação e pós-graduação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

CORRAR, L. J.; PAULO, E.; DIAS FILHO, J. M. Análise multivariada: para os cursos de 

administração, ciências contábeis e economia. São Paulo: Atlas, 2014. 

 CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. OCPC 07 – evidenciação na divulgação dos 

relatórios contábil-financeiros de propósito geral. 2014. Disponível em: 

<http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Orientacoes/Orientacao?Id=95>. Acesso 

em: 10 jun. 2016. 

_________. Pronunciamento técnico CPC 26 (R1) – apresentação das demonstrações 

contábeis. 2011a. Disponível em: <http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-

Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=57>. Acesso em: 10 jul. 2016. 

_________. Pronunciamento técnico CPC 00 (R1) – Estrutura conceitual para 

elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro. 2011b. Disponível em: 

<http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-

Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=80>. Acesso em: 10 jun. 2016. 

CRUZ, C. V. O. A. A relevância da informação contábil para os investidores sociais 

privados de entidades do terceiro setor no Brasil: uma investigação empírica. 2010. 165 f. 

Tese (Doutorado em Controladoria e Contabilidade) – Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

CUNHA, J. V. A.; RIBEIRO, M. Divulgação voluntária de informações de natureza social: 

um estudo nas empresas brasileiras. Revista de Administração-eletrônica, v. 1, n. 1, p. 1-23, 

2008. 

DECHOW, P. M.; DICHEV, I. D. The quality of accruals and earnings: the role of accrual 

estimation errors. The Accounting Review, v. 77, n. 1, p. 35-59, 2002. 

DICHEV, I. D. et al. Earnings quality: evidence from the field. Journal of Accounting and 

Economics, v. 56, n. 2, p. 1-33, 2013. 

DOUGAL, C. et al. Journalists and the stock market. Review of Financial Studies, v. 25, n. 

3, p. 639-679, 2012. 

EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group. Towards a disclosure framework 

for the notes - discussion paper. 2012. Disponível em: <https://frc.org.uk/Our-

Work/Publications/Accounting-and-Reporting-Policy/Feedback-Statement-Discussion-Paper-

Towards-a/Discussion-Paper-Towards-a-Disclosure-Framework-fo.aspx>. Acesso em: 15 abr. 

2016. 

EVERITT, B.; HOTHORN, T. An introduction to applied multivariate analysis with R. 

Londres: Springer, 2011. 

FASB – Financial Accounting Standards Board. International accounting standard setting: 

a vision for the future the (report of the Fasb). 1999. Disponível em: 



85 

 

<www.rutgers.edu.Accounting/raw/fasb/map/index.html>. Acesso em: 1 jan. 2017. 

FÁVERO, L. P. et al. Análise de dados: modelagem multivariada para tomada de decisões. 

4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

FRANCIS, J. et al. Costs of equity and earnings attributes. Accounting Review, v. 79, n. 4, p. 

967-1010, 2004. 

FRC – Financial Reporting Council. Feedback statement – louder than words: principles 

and actions for making corporate reports less complex and more relevant. 2010. Disponível 

em: <http://www.frc.org.uk/FRC-Documents/FRC/Feedback-Statement-Louder-than-

words.aspx>. Acesso em: 21 abr. 2017. 

GATSIOS, R. C. et al. Impacto da adoção do padrão IFRS no custo de capital próprio das 

empresas de capital aberto no Brasil. Revista de Administração Mackenzie, v. 17, n. 4, p. 

85-108, 2016. 

GHOUL, S.; GUEDHAMI, O.; PITTMAN, J. Cross-country evidence on the importance of 

Big Four auditors to equity pricing: the mediating role of legal institutions. Accounting, 

Organizations and Society, v. 54, n. 1, p. 60-81, 2016. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

GONÇALVES, A. A. F. Impactos da adoção do padrão contábil IFRS no Brasil: houve 

redução na percepção do risco de seleção adversa pelos credores não bancários das empresas 

de capital aberto brasileiras? 2016. 92 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – 

Curso de Ciências Contábeis, Programa Multi-institucional e Inter-regional de Pós-graduação 

em Ciências Contábeis, Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasília. 

GRAY, S. J. Towards a theory of cultural influence on the development of accounting 

systems internationally. Abacus, v. 24, n. 1, p. 1-15, 1988. 

HEALY, P. M.; PALEPU, K. G. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital 

markets: a review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and 

Economics, v. 31, n. 1-3, p. 405-440, 2001. 

HELLMAN, N. Accounting conservatism under IFRS. Accounting in Europe, v. 5, n. 2, p. 

71-100, 2008. 

HENDRIKSEN, E. S.; VAN BREDA, M. F. V. Teoria da contabilidade. São Paulo: Atlas, 

1999. 

HIRSHLEIFER, D.; TEOH, S. H. Limited attention, information disclosure, and financial 

reporting. Journal of accounting and economics, v. 36, n. 1, p. 337-386, 2003. 

HOLANDA, S. S. P. Investigação da relação entre disclosure, materialidade e origem 

legal dos países: um estudo de transações com partes relacionadas. 2015. 111 f. Dissertação 

(Mestrado em Administração e Controladoria) – Faculdade de Economia, Administração, 

Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. Disponível em: 

<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/17240>. Acesso em: 2 abr. 2016. 



86 

 

IASB – International Accounting Standards Board. Discussion paper DP/2013/1 a review of 

the conceptual framework for financial reporting. 2013a. Disponível em: 

<http://www.ifrs.org/projects/work-plan/conceptual-framework/comment-letters-projects/dp-

review-of-conceptual-framework>. Acesso em: 13 jul. 2016. 

_________. Discussion forum – financial reporting disclosure, feedback statement. 

2013b. Disponível em: <http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2013/Feedback-

Statement-Discussion-Forum-Financial-Reporting-Disclosure-May-2013.pdf.> Acesso em: 2 

mar. 2016. 

_________. Framework for the preparation and presentation of financial statements. 

1989. Disponível em: 

http://www.masb.org.my/pdf.php?pdf=PERS%20Framework.pdf&file_path=pdf. Acesso em: 

10 nov. 2016. 

_________. IFRS no mundo. 2010. Disponível em: <http://www.ifrs.org/The-

organisation/Documents/2013/Who-We-Are-Portuguese-2013.pdf >. Acesso em: 10 nov. 

2016. 

_________. Incorporating international accounting standards and interpretations. 2014. 

Disponível em: 

<http://ent.library.utm.my/client/en_AU/main/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS

$002f0$002fSD_ILS:727259/ada?qu=Internationale+normen.&ic=true>. Acesso em: 13 jul. 

2016. 

_________. Revised Exposure draft-statement of principles for financial reporting. 1999. 

Disponível em: https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/ASB/Statement-Statement-of-

Principles-for-Financial-Re.pdf. Acesso em: 10 nov. 2016. 

_________. The conceptual framework for financial reporting. 2013. Disponível em: 

<http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2013/conceptual_framework_unaccompanied.pdf>. 

Acesso em: 13 jul. 2016. 

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das melhores práticas de 

governança corporativa. 5. ed. São Paulo: IBGC, 2015. 

ICAEW – Institute of Chartered Accountants in England and Wales. The effects of 

mandatory IFRS adoption in the EU: a review of empirical research. 2015. Disponível em: 

<http://www.icaew.com/-/media/corporate/files/technical/financial-reporting/information-for-

better-markets/ifbm/effects-of-mandatory-ifrs-adoption-april-2015-final.ashx?la=en>. Acesso 

em: 15 jan. 2017. 

ISMAIL, T. H.; EL-SHAIB, N. M. Impact of market and organizational determinants on 

voluntary disclosure in Egyptian companies. Meditari Accountancy Research, v. 20, n. 2, p. 

113-133, 2012. 

JORISSEN, A. O Iasb: das informações contábeis de alta qualidade em direção às 

informações para fomentar confiança e estabilidade nos mercados globais. Revista 

Contabilidade & Finanças, v. 26, n. 69, p. 243-246, 2015. 

KLANN, I. C.; BEUREN, I. M. Características de empresas que influenciam o seu disclosure 

voluntário de indicadores de desempenho. Brazilian Business Review, v. 8, n.2, p. 96-118, 



87 

 

2011. 

KOTHARI, S. P. The role of financial reporting in reducing financial risks in the 

market/discussion. Federal Reserve Bank of Boston – Conference Series, v. 44, n. 89, p. 

89-112, 2000. 

KPMG. Disclosure overload and complexity: hidden in plain sight. KPMG, 2011. 

KRIPPENDORFF, K. Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica. Barcelona: 

Paidós Comunicación, 1990. 

LAWRENCE, A. Individual investors and financial disclosure. Journal of Accounting and 

Economics, v. 56, n. 1, p. 130-147, 2013. 

LAWSON, B. P.; WANG, D. The earnings quality information content of dividend policies 

and audit pricing. Contemporary Accounting Research, v. 33, n. 4, p. 1685-1719, 2015. 

LEHAVY, R.; LI, F.; MERKLEY, K. The effect of annual report readability on analyst 

following and the properties of their earnings forecasts. The Accounting Review, v. 86, n. 3, 

p. 1087-1115, 2011. 

LEUZ, C.; WYSOCKI, P. Economic consequences of financial reporting and disclosure 

regulation: a review and suggestions for future research. Social Science Research Network. 

2008. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1105398 >. 

Acesso em: 10 jan. 2017. 

LI, F. Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. Journal of 

Accounting and economics, v. 45, n. 2, p. 221-247, 2008. 

LIMA, G. A. S. F. Utilização da teoria da divulgação para avaliação da relação do nível 

de disclosure com o custo da dívida das empresas brasileiras. 2007. 118 f. Tese 

(Doutorado em Controladoria e Contabilidade) – Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade, Universidade de São Paulo, 2007. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12136/tde-26112007-165145/en.php>. Acesso 

em: 2 fev. 2016. 

LIMA, J. B. N. A relevância da informação contábil e o processo de convergência para as 

normas IFRS no Brasil. 2010. 236 f. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) – Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

LOPES, A. B.; MARTINS, E. Teoria da contabilidade: uma nova abordagem. São Paulo: 

Atlas, 2005. 

LOUGHRAN, T.; MCDONALD, B. Measuring readability in financial disclosures. The 

Journal of Finance, v. 69, n. 4, p. 1643-1671, 2014. 

LUCAS, S.; LOURENÇO, I. The effect of firm and country characteristics on mandatory 

disclosure compliance. International Journal of Managerial and Financial Accounting, v. 

6, n. 2, p. 87-116, 2014. 

MACEDO, A. F. P. et al. Governança corporativa e evidenciação de capital intelectual em 



88 

 

empresas brasileiras. Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 3, n. 1, p. 18-33, 2015. 

MACHADO, M. C.; NAKAO, S. H. Influência das diferenças culturais, econômicas e sociais 

na adoção das IFRS. Revista Universo Contábil – FURB, v. 10, n. 1, p. 104-125, 2014. 

MADRIGAL, M. H.; GUZMÁN, B. A.; GUZMÁN, C. A. Determinants of corporate risk 

disclosure in large Spanish companies: a snapshot. Contaduría y Administración, v. 60, n. 

4, p. 757-775, 2015. 

MAPURUNGA, P. V. R. Aderência das firmas ao disclosure requerido pelas normas 

brasileiras de contabilidade. 2011. 212 f. Dissertação (Mestrado em Administração e 

Controladoria) – Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 

MAPURUNGA, P. V. R. et al. Disclosure de informações acerca do pagamento baseado em 

ações e sua associação com os atributos das firmas. Contabilidade, Gestão e Governança, v. 

18, n. 1, p. 5-25, 2015. 

MAROCO, J. Análise estatística: com utilização do SPSS. Lisboa: Edições Sílabo, 2007.  

MARTINS, D. Adoção de IFRS dobrará notas explicativas do BNDES. Jornal Valor 

Econômico, 2011. Caderno de Finanças, s.p. Disponível em: 

<http://www.valor.com.br/financas/1067800/adocao-de-ifrs-dobrara-notas-explicativas-no-

balanco-do-bndes>. Acesso em: 2 jan. 2017. 

MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para 

ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTINS, T. B. F. et al. Readability formulas applied to textbooks in brazilian 

portuguese. Notas do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMSC-USP, 

São Carlos, 1996.  

MARTINS, V. G. et al. Níveis diferenciados de governança corporativa e a qualidade da 

informação contábil durante o processo de convergência às normas internacionais de 

contabilidade. Contexto, v. 14, n. 27, p. 23-42, 2014. 

MEDEIROS, O. R. Social disclosure e retornos anormais: um estudo de eventos em empresas 

brasileiras abertas no período de 2005 a 2012. Revista de Contabilidade e Organizações, v. 

9, n. 24, p. 56-70, 2015. 

MEEK, G. K.; ROBERTS, C. B.; GRAY, S. J. Factors influencing voluntary annual report 

disclosures by US, UK and continental European multinational corporations. Journal of 

International Business Studies, v. 26, n. 3, p. 555-572, 1995. 

MILLER, B. P. The effects of disclosure complexity on small and large investor trading. The 

Accounting Review, v. 85, n. 6, p. 2107-2143, 2010. 

MONGA, V.; CHASAN, E. The 109,894 – Word Annual Report Wall Street. 2015. 

Disponível em <https://www.wsj.com/articles/the-109-894-word-annual-report-

1433203762>. Acesso em: 2 mar. 2017. 

MOURA, G. D.; FRANZ, L.; CUNHA, P. R. Qualidade da informação contábil em empresas 



89 

 

familiares: influência dos níveis diferenciados de governança da BM&FBovespa, tamanho e 

independência do conselho de administração. Contaduría y Administración, v. 60, n. 2, p. 

423-446, 2015. 

MURCIA, F. D. Fatores determinantes do nível de disclosure voluntário de companhias 

abertas no Brasil. 2009. 182 f. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) – Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

_________; SANTOS, A. Teoria do disclosure discricionário: evidências do mercado 

brasileiro no período 2006-2008. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, 4., 2010, Natal. 

Anais... Natal: Anpcont, 2010. 

MURPHY, G. Personality: a bisocial approach to origins and structure. New York: Harper, 

1947. 

OLIVEIRA, K. P. S. Assimetria informacional, qualidade da informação contábil e 

governança corporativa: características institucionais e organizacionais no mercado de 

capitais brasileiro. 2013. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Curso de 

Ciências Contábeis, Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Universidade de 

Brasília, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

João Pessoa, 2013. 

OLIVEIRA, V. A.; LEMES, S. Nível de convergência dos princípios contábeis brasileiros e 

norte-americanos às normas do IASB: uma contribuição para a adoção das IFRS por empresas 

brasileiras. Revista Contabilidade & Finanças, v. 22, n. 56, p. 155-173, 2011. 

PINSKER, R.; PITRE, T. J.; DAIGLE, R. An investigation of nonprofessional investors' 

qualitative materiality judgments incorporating SEC listed vs. non-listed events. Journal of 

Accounting and Public Policy, v. 28, n. 5, p. 446-465, 2009. 

PÓVOA, A. C. S.; NAKAMURA, W. T. Homogeneidade versus heterogeneidade da estrutura 

de dívida: um estudo com dados em painel. Revista Contabilidade & Finanças, v. 25, n. 64, 

p. 19-32, 2014. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

RIGO, V. P.; GODOY, N.; SCARPIN, J. E. Comportamento dos custos nas empresas do 

segmento de alimentos listadas na BM&FBovespa. ABCustos, v. 10, n. 2, p. 20-43, 2016. 

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LÚCIO, P. B. Metodologia de Pesquisa. 3. ed. São 

Paulo: McGraw Hill, 2006. 

SANTOS, C. K. S. Relação entre book-tax differences e conservadorismo contábil: um 

estudo das companhias abertas de países da América Latina. 2015. 97 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Contábeis) – Curso de Contabilidade Financeira, Programa de Pós-

graduação em Ciências Contábeis, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015. 

SANTOS, E. S. Full IFRS x lei 11.638 (1ª fase) x lei 6.404: impacto esperado nos resultados 

de 2010 a partir das empresas que se anteciparam. In: CONGRESSO USP DE 

CONTROLADORIA E CONTABILIDADE, 11., 2011, São Paulo, Anais... São Paulo: USP, 



90 

 

2011. 

_________. Impacto da OCPC 07 no enxugamento das notas explicativas das companhias 

brasileiras. GV Pesquisa, S.I., n.p., 2016.  

_________; CALIXTO, L. Impactos do início da harmonização contábil internacional (lei 

11.638/07) nos resultados das empresas abertas. RAE Eletrônica, v. 9, n. 1, n.p., 2010. 

_________; CIA, J. N. S. Impactos esperados da harmonização internacional no lucro das 

empresas brasileiras, na proxy dos ajustes BRGAAP/USGAAP reportados pelas emissoras de 

ADRs na Nyse. Revista de Contabilidade e Organizações, v. 3, n. 6, p. 57-80, 2009. 

_________ et al. Disclosure under IFRS, legal-accounting traditions and enforcement: 

comparing ADRs issuers on the Nyse with only locally listed firms. In: AMERICAN 

ACCOUNTING ASSOCIATION ANNUAL MEETING, n. 100 2016, New York. Anais... 

New York, 2016. 

_________; _________; MAPURUNGA, P. V. R. Adoção obrigatória do IFRS no Brasil 

(2010): índice de conformidade das empresas com a divulgação requerida e alguns fatores 

explicativos. Revista Contabilidade e Finanças, v. 25, n. 65, p. 161-176, 2014. 

_________ et al. Disclosure versus materiality: compliance with the first-time IFRS adoption 

disclosure requirements (IFRS 1) versus impacts on Brazilian firms’ results. In: AMERICAN 

ACCOUNTING ASSOCIATION ANNUAL MEETING, n. 98, 2014, Atlanta. 

Anais…Atlanta, 2014. 

SEC – Securities and Exchange Commission. Materiality - SEC Staff Accounting Bulletin 

No. 99. Washington: SEC, 2011. Disponível em: 

<https://www.sec.gov/interps/account/sb99.htm>. Acesso em: 01 fev 2017. 

SILVA, A. A.; COSTA, F. M. Nível de disclosure x características das pequenas e médias 

empresas no processo de convergência. RAGC, v. 4, n.16, p. 1-16, 2016. 

SILVA, C. A. T.; FERNANDES, J. L. T. Legibilidade dos fatos relevantes no Brasil. RAC-

Electronica, v. 3, n. 1, p. 142-159, 2009. 

SMITH, M.; TAFFLER, R. Readability and understandability: different measures of the 

textual complexity of accounting narrative. Accounting, Auditing & Accountability 

Journal, v. 5, n. 4, p. 459-472, 1992. 

SODERSTROM, N. S.; SUN, K. J. IFRS adoption and accounting quality: a review. 

European Accounting Review, v. 16, n. 4, p. 675-702, 2007. 

STREET, D. L.; GRAY, S. J. Observance of international accounting standards: factors 

explaining non-compliance. S.I.: Certified Accountants Educational Trust, 2001.  

TAKAMATSU, R. T.; LAMOUNIER, W. M.; COLAUTO, R. D. Impactos da divulgação de 

prejuízos nos retornos de ações de companhias participantes do Ibovespa. Revista Universo 

Contábil, v. 4, n. 1, p. 46-63, 2008. 

TAVARES, T. N. A implementação do IFRS 15 no Brasil: análise das mudanças nos 

processos e controles internos para reconhecimento da receita nos contratos de construção. 



91 

 

2016. 76 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Curso de Controladoria 

Empresarial, Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, São Paulo, 2016. 

TONETTO FILHO, V.; FREGONESI, M. S. F. A. Análise da variação nos índices de 

endividamento e liquidez e do nível de divulgação das empresas do setor de alimentos 

processados com a adoção das normas internacionais. In: CONGRESSO USP DE 

CONTROLADORIA E CONTABILIDADE, nº 14, São Paulo. Anais ... São Paulo, 2010. 

TORRES, F. Na briga da essência contra a forma prevalece o “medo”. São Paulo: 

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – Ibracon, 2012. Disponível em: 

<http://www.ibracon.com.br/ibracon/Portugues/detNoticia.php?cod=648>. Acesso em: 15 jan. 

2017. 

TSALAVOUTAS, I. Transition to IFRS and compliance with mandatory disclosure 

requirements: what is the signal? Advances in Accounting, v. 27, n. 2, p. 390-405, 2011. 

TUFFÉRY, S. Data mining and statistics for decision making. West Sussex: Wiley, 2011. 

VELTER, F.; MISSAGIA, L. R. Contabilidade avançada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

YAMAMOTO, M. M.; SALOTTI, B. M. Informação contábil: estudos sobre a sua 

divulgação no mercado de capitais. São Paulo: Atlas, 2006. 



92 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ANALISTAS 

 
LEITURA IMPRESCINDÍVEL PARA A CONTEXTUALIZAÇÃO:  

 

O questionário apresentado abaixo faz parte de uma pesquisa do Programa de Pós-graduação 

em Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará, financiada pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que visa a 

contribuir para o aumento da qualidade da informação contábil das companhias, intitulada 

IMPLICAÇÕES DA OCPC 07 SOBRE O NÍVEL DE DISCLOSURE NAS NOTAS 

EXPLICATIVAS DAS COMPANHIAS DO SEGMENTO DE ALIMENTOS.  

 

A qualidade da informação contábil está relacionada com a relevância e a representação 

fidedigna, entre outras características qualitativas. Uma informação é considerada relevante 

quando fornecida tempestivamente e tem a capacidade de influenciar as decisões econômicas. 

O entendimento da relevância da informação contábil requer a compreensão de materialidade. 

Informação material é aquela cuja omissão ou divulgação distorcida pode impactar as 

decisões dos gestores. A materialidade, por sua vez, leva em conta aspectos relacionados com 

a natureza e a magnitude do evento econômico. No que diz respeito ao aspecto da natureza, o 

elemento determinante da materialidade do evento não necessariamente está relacionado com 

a representação quantificável do evento, mas sim com o tipo de evento que se pretende 

divulgar. Já com relação ao aspecto da magnitude do evento que se pretende evidenciar, 

examina-se a sua representatividade no âmbito das demonstrações financeiras. 

 

Dessa forma, pedimos que selecione abaixo os normativos divulgados pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis para os quais deve-se dedicar atenção especial em relação à 

divulgação, dada a materialidade, em seus aspectos de natureza e magnitude, dos eventos 

econômicos a que se relacionam. Pedimos ainda que considere suas respostas com base no 

processo de divulgação das empresas pertencentes ao segmento ALIMENTOS, que é o foco 

da pesquisa que se apresenta. 

 

ORIENTAÇÕES PARA REENCHIMENTO:  

 

Quando o pronunciamento contábil descrito requerer atenção especial quanto a divulgação, 

dada a materialidade do evento econômico que reporta, assinale o(s) aspecto(s) 

(NATUREZA, MAGNITUDE ou AMBOS) mais relevante(s) na sua opinião. Quando o 

pronunciamento contábil descrito não requerer atenção especial quanto a divulgação, dada a 

materialidade do evento econômico que reporta, assinale a opção NENHUM.  

 

 NATUREZA MAGNITUDE AMBOS NENHUM 

Redução ao valor recuperável de ativos  CPC 01 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Efeitos das mudanças nas taxas de 

câmbio e conversão de demonstrações 

contábeis 

CPC 02 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ativo Intangível  CPC 04 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Divulgação sobre partes relacionadas  CPC 05 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Operações de arrendamento mercantil  CPC 06 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Subvenção e assistência governamental CPC 07 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Custos de transação e prêmios na emissão 

de títulos e valores mobiliários  
CPC 08 ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Pagamento baseado em ações  CPC 10 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ajuste a valor presente  CPC 12 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Combinação de negócios  CPC 15 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Estoques  CPC 16 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Investimento em coligada, em controlada 

e em empreendimento controlado em 

conjunto  

CPC 18 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Custos de empréstimos  CPC 20 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Informações por segmento  CPC 22 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Políticas contábeis, mudança de 

estimativa e retificação de erro  
CPC 23 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Evento subsequente  CPC 24 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Provisões, passivos contingentes e ativos 

contingentes  
CPC 25 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ativo Imobilizado  CPC 27 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Propriedade para investimento  CPC 28 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ativo biológico e produto agrícola CPC 29 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Receitas  CPC 30 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ativo Não Circulante mantido para venda 

e operação descontinuada  
CPC 31 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tributos sobre o lucro  CPC 32 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Benefícios a empregados  CPC 33 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Demonstrações consolidadas  CPC 36 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Instrumentos financeiros: evidenciação  CPC 40 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Resultado por ação  CPC 41 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Demonstrações combinadas  CPC 44 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Divulgação de participações em outras 

entidades  
CPC 45 ☐ ☐ ☐ ☐ 

Mensuração do valor justo  CPC 46 ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Nome do respondente: 

 

Após o preenchimento, salvar o arquivo no computador e anexá-lo ao e-mail de resposta. 

Obrigado pela atenção e contribuição. 
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APÊNDICE B – MÉTRICA DE PESQUISA 

 
CPC 02 (R2) - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão das Demonstrações Contábeis 

Item Subitem 
Parâmetro Índices 

SS NN NI NA 1 (rigoroso) 2 (tolerante) 

52 

a 92 0 0 0 

85,5% 79,3% 

b 
86 6 0 0 

92 0 0 0 

53 
a 91 1 0 0 

b 61 31 0 0 

54 
a 92 0 0 0 

b 6 4 0 82 

57 

a 6 4 0 82 

b 92 0 0 0 

c 
28 5 57 2 

22 1 4 65 

CPC 05 (R1) - Unidade de Análise: Divulgação entre Partes Relacionadas 

Item Subitem 
Parâmetro Índices 

SS NN NI NA 1 (rigoroso) 2 (tolerante) 

13 

a 92 0 0 0 

64,3% 84,7% 

b 
19 7 0 66 

71 21 0 0 

14 a 0 0 92 0 

17 

a 75 17 0 0 

b 92 0 0 0 

c 19 7 0 66 

d 71 21 0 0 

e 0 0 92 0 

f 75 17 0 0 

18 (a) 

- 92 0 0 0 

a 19 7 0 66 

b 71 21 0 0 

b (i) 
0 0 92 0 

75 17 0 0 

b (ii) 92 0 0 0 

c 19 7 0 66 

d 71 21 0 0 

18 (b) 

- 0 0 92 0 

a 75 17 0 0 

b 92 0 0 0 

b (i) 
19 7 0 66 

71 21 0 0 

b (ii) 0 0 92 0 

c 75 17 0 0 

d 92 0 0 0 

18 (c)  

- 19 7 0 66 

a 71 21 0 0 

b 0 0 92 0 

b (i) 
75 17 0 0 

92 0 0 0 

b (ii) 19 7 0 66 

c 71 21 0 0 

d 0 0 92 0 

18 (d) 

- 75 17 0 0 

a 71 21 0 0 

b 0 0 92 0 

b (i) 75 17 0 0 
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92 0 0 0 

b (ii) 19 7 0 66 

c 71 21 0 0 

d 0 0 92 0 

26 

a 
75 17 0 0 

92 0 0 0 

b 

19 7 0 66 

71 21 0 0 

0 0 92 0 

75 17 0 0 

CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

Item Subitem 
Parâmetro Índices 

SS NN NI NA 1 (rigoroso) 2 (tolerante) 

84 

a 
92 0 0 0 

64,6% 87,5% 

86 6 0 0 

b 91 1 0 0 

c 90 2 0 0 

d 54 31 7 0 

e 
67 3 21 1 

6 3 0 83 

85 

a 
33 3 0 56 

75 3 14 0 

b 
42 3 45 2 

44 0 4 44 

c 
28 0 28 36 

0 0 30 62 

86 

- 19 0 7 66 

a 13 0 10 69 

b 85 0 0 7 

c 22 0 63 7 

89 
a 42 2 34 14 

b 42 0 34 16 

92 

a 42 24 9 17 

b 3 59 13 17 

c 0 0 75 17 

CPC 27 - Imobilizado 

Item Subitem 
Parâmetro Índices 

SS NN NI NA 1 (rigoroso) 2 (tolerante) 

73 

a 92 0 0 0 

69,2% 86,1% 

b 86 6 0 0 

c 92 0 0 0 

d (-) 

91 1 0 0 

61 31 0 0 

92 0 0 0 

6 4 0 82 

d (i) 6 4 0 82 

d (ii) 92 0 0 0 

d (iii) 28 5 57 2 

d (iv) 22 1 4 65 

d (v) 
39 3 5 45 

0 0 7 85 

d (vi) 7 0 0 85 

d (vii) 5 0 0 87 

d (viii) 90 2 0 0 

74 

a 27 0 65 0 

b 63 0 29 0 

c 63 0 29 0 

d 51 40 0 1 
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CPC 30 (R1) - Receitas  

Item Subitem 
Parâmetro Índices 

SS NN NI NA 1 (rigoroso) 2 (tolerante) 

35 

a 
92 0 0 0 

65,2% 85,1% 

19 7 0 66 

b 71 21 0 0 

c 0 0 92 0 

d 75 17 0 0 

CPC 32 - Tributos sobre o Lucro 

Item Subitem 
Parâmetro Índices 

SS NN NI NA 1 (rigoroso) 2 (tolerante) 

79 - 14 78 0 0 

62,2% 77,6% 
81 

a 43 49 0 0 

ab 16 1 75 0 

c (i e ii) 87 5 0 0 

d 0 0 0 92 

e 28 5 27 32 

f 46 0 12 34 

g (i) 58 0 0 34 

g (ii) 54 4 0 34 

h (i) 0 0 7 85 

h (ii) 0 0 7 85 

i 0 0 0 92 

j 17 0 0 75 

k 12 5 0 75 

82 
a 70 0 17 5 

b 63 0 17 12 

 

 


