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RESUMO 
 
 

O processo de harmonização internacional das normas contábeis assinalou seu marco em 
2005, quando a adoção das International Financial Reporting Standards (IFRS) tornou-se 
obrigatória para as empresas listadas nas bolsas de valores europeias, o que impulsionou 
vários outros países a também adotar a medida. Com o intuito de se promover a convergência 
das normas brasileiras para as IFRS, foi instituído o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), sendo, posteriormente, sancionada a Lei no 11.638/07 e editada a Medida Provisória nº 
449/08, esta convertida na Lei nº 11.941/09, as quais introduziram diversas alterações na 
legislação societária. As empresas foram obrigadas a implementar algumas dessas mudanças 
em suas demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2008. A presente pesquisa 
procurou investigar se a adoção das alterações determinadas pelas leis no 11.638/07 e nº 
11.941/09 gerou impacto significativo na representação da situação econômico-financeira das 
empresas listadas na BM&FBovespa. Para tanto, foram selecionadas 200 empresas, assim 
como alguns indicadores, relacionados a estrutura de capital, gestão do capital de giro, 
liquidez, rentabilidade e valor de mercado. Foram extraídos da base de dados do software 
Economática os indicadores referentes ao exercício de 2007, representando a situação 
econômico-financeira antes das alterações das duas citadas leis; e os indicadores alusivos ao 
exercício de 2008, representando a situação econômico-financeira após aquelas modificações. 
A amostra foi submetida a testes estatísticos paramétricos e não paramétricos, os quais 
revelaram, com relação aos indicadores de estrutura de capital e de liquidez, diferenças 
estatisticamente significantes entre as médias do exercício de 2007 e as de 2008. Com a 
segregação da amostra por setor de atividade, por listagem no segmento da BM&FBovespa e 
por região federativa contatou-se que os indicadores de gestão do capital de giro, 
rentabilidade e valor de mercado, também, apresentaram diferenças estatisticamente 
significantes na mesma base de comparação. A partir dos resultados da pesquisa, conclui-se 
que a representação da situação econômico-financeira das empresas listadas na 
BM&FBovespa foi significativamente impactada pela adoção das alterações estabelecidas 
pelas leis no 11.638/07 e no 11.941/09. 
  

 
Palavras-chave: IFRS. Adoção das práticas contábeis alteradas pelas leis n.os 11.638/07 e 
11.941/09.  Empresas listadas na BM&FBovespa. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

  

 

 

ABSTRACT 

 

 

The process of international harmonization of accounting standards indicated its March 2005, 
when the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) became mandatory 
for companies listed on European stock markets, which drove several other countries to also 
adopt the measure. In order to promote the convergence of Brazilian standards to IFRS, was 
instituted Accounting Pronouncements Committee (CPC), and subsequently sanctioned the 
Law 11,638/07 and issued the Provisional Measure 449/08, is converted into Law 11,941/09, 
which introduced several changes in corporate law. Companies were required to implement 
some of these changes in its financial statements for the year 2008. This study sought to 
investigate whether the adoption of certain amendments by the laws 11,638/07 and 11,941/09 
generated significant impact on the representation of the economic-financial companies listed 
on BM&FBovespa. To this end, we selected 200 companies as well as some indicators related 
to capital structure, management of working capital, liquidity, profitability and market value. 
Were extracted from the database software Economática indicators for the year 2007, 
representing the economic and financial situation before the changes of the two 
aforementioned laws, and the indicators depicting the year 2008, representing the economic 
and financial situation after these changes. The sample was subjected to statistical parametric 
and nonparametric, which revealed, with respect to indicators of capital structure and 
liquidity, statistically significant differences between the averages of 2007 and 2008. 
Segregation of the sample by industry, by listing in the segment of the BM&FBovespa and 
regional federative it found that the indicators for the management of working capital, 
profitability and market value, also showed statistically significant differences on the same 
basis of comparison. From the survey results, we conclude that the representation of the 
economic-financial companies listed on BM&FBovespa was significantly impacted by the 
adoption of the amendments established by the laws 11,638/07 and 11,941/09. 
 
 
   
Keywords: IFRS. Adoption of accounting practices changed by the laws 11,638/07 and 
11,941/09.  Companies listed on BM&FBovespa. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

LISTA DE QUADROS  

 

Quadro 1 – Resumo dos efeitos nas demonstrações financeiras decorrentes de alterações 
específicas nas práticas contábeis brasileiras  ..................................................................... 

 
33 

Quadro 2 – Resumo dos prováveis efeitos nas demonstrações financeiras decorrentes de 
alterações específicas nas práticas contábeis brasileiras ..................................................... 

 
34 

Quadro 3 – Principais práticas contábeis brasileiras alteradas e os possíveis impactos nos 
indicadores econômico-financeiros das empresas .............................................................. 

 
45 

Quadro 4 – Indicadores econômico-financeiros selecionados para a pesquisa ................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição da amostra por setor de atividade ............................................. 57 

   

Gráfico 2 – Distribuição da amostra por segmento de listagem da BM&FBovespa ........ 63 

   

Gráfico 3 – Distribuição da amostra por região federativa ............................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Resultados da aplicação dos testes de normalidade e homogeneidade nos 
indicadores econômico-financeiros da amostra  ............................................................... 

 
51 

Tabela 2 – Resultados da aplicação do teste paramétrico T-Student nos indicadores 
econômico-financeiros da amostra ................................................................................... 

 
52 

Tabela 3 – Resultados da aplicação do teste não paramétrico de Wilcoxon nos 
indicadores econômico-financeiros da amostra   .............................................................. 

 
53 

Tabela 4 – Resultados da aplicação dos testes de normalidade e homogeneidade nos 
indicadores econômico-financeiros de estrutura de capital, gestão do capital de giro e 
liquidez da amostra, segmentada por setor de atividade ................................................... 

 
 
58 

Tabela 5 – Resultados da aplicação dos testes de normalidade e homogeneidade nos 
indicadores econômico-financeiros de rentabilidade e valor de mercado da amostra, 
segmentada por setor de atividade .................................................................................... 

 
 
59 

Tabela 6 – Resultados da aplicação dos testes T-Student e de Wilcoxon nos indicadores 
econômico-financeiros de estrutura de capital, gestão do capital de giro e liquidez da 
amostra, segmentada por setor de atividade ..................................................................... 

 
 
60 

Tabela 7 – Resultados da aplicação dos testes T-Student e de Wilcoxon nos indicadores 
econômico-financeiros de rentabilidade e valor de mercado da amostra, segmentada 
por setor de atividade ........................................................................................................ 

 
 
61 

Tabela 8 – Resultados da aplicação dos testes de normalidade e homogeneidade nos 
indicadores econômico-financeiros da amostra, segregada por segmento de listagem da 
BM&FBovespa ................................................................................................................. 

 
 
64 

Tabela 9 – Resultados da aplicação dos testes T-Student e de Wilcoxon nos indicadores 
econômico-financeiros da amostra, segregada por segmento de listagem da 
BM&FBovespa ................................................................................................................. 

 
 
65 

Tabela 10 – Resultados da aplicação dos testes de normalidade e homogeneidade nos 
indicadores econômico-financeiros da amostra, segmentada por região federativa ......... 

 
67 

Tabela 11 – Resultados da aplicação dos testes T-Student e de Wilcoxon nos 
indicadores econômico-financeiros da amostra, segmentada por região federativa ......... 

 
69 

Tabela 12 - Resumo dos impactos nos indicadores econômico-financeiros da amostra .. 72 

 

 



 
 

  

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas 

APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 

BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

BR GAAP – Brazil Generally Accepted Accounting Principles (Princípios contábeis 

geralmente aceitos no Brasil) 

CFC – Conselho Federal de Contabilidade 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

ECSC – European Coal and Steel Community 

FASB – Financial Accounting Standards Board 

FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras 

IAS – International Accounting Standards 

IASB – International Accounting Standards Board 

IASC – International Accounting Standards Committee 

IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

IFAC – International Federation of Accountants 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

ITR – Formulário de Informações Trimestrais 

RTT – Regime Tributário de Transição 

SEC – Securities and Exchange Commission 

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados 

US GAAP – United States Generally Accepted Accounting Principles 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO  ................................................................................................. 13 

2. REVISÃO DA LITERATURA  ........................................................................ 18 

2.1 Contextualização da harmonização internacional das normas contábeis ............ 18 

2.2 Convergência das normas contábeis brasileiras para as IFRS ............................ 21 

2.3 Mudanças nas práticas contábeis brasileiras ....................................................... 25 

2.4 Estudos sobre os impactos da adoção das IFRS .................................................. 36 

 
3. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  ................................................... 

 
42 

3.1  Definição do problema e desenvolvimento das hipóteses .................................. 42 

3.2 Critérios da pesquisa e da seleção da amostra .................................................... 46 

3.3 Coleta de dados e testes estatísticos aplicados .................................................... 48 

 
4. 

 
ANÁLISE DOS RESULTADOS ..................................................................... 

 
51 

4.1  Análise geral dos resultados ................................................................................ 51 

4.2 Análise dos resultados por setor de atividade ..................................................... 57 

4.3 Análise dos resultados por segmento de listagem da BM&FBovespa ................ 62 

4.4 Análise dos resultados por região federativa ...................................................... 66 

4.5 Resumo dos impactos nos indicadores econômico-financeiros .......................... 70 

 
5. 

 
CONCLUSÕES ................................................................................................. 

 
73 

  
REFERÊNCIAS ................................................................................................ 

 
76 

          
 APÊNDICE ........................................................................................................ 79 
          



 

  

13

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O avanço na internacionalização dos investimentos e a evolução dos mercados de 

capitais nas últimas décadas foram responsáveis por inúmeras mudanças ocorridas nas 

empresas, principalmente em relação à comunicação com o mercado. 

 

Após a eclosão de escândalos fraudulentos em grandes companhias e de crises 

financeiras internacionais, essa comunicação passou a ser considerada essencial, visto que, 

quando decidem investir, os proprietários do capital levam em conta não somente se as 

empresas geram retornos satisfatórios e detêm favoráveis índices de liquidez, mas também se 

elas apresentam elevados níveis de disclosure.  

 

Dessa forma, para melhor subsidiar suas decisões, os investidores passaram a exigir 

informações transparentes e de alta qualidade, cuja indisponibilidade pode acarretar 

dificuldades para a empresa durante o processo de captação de recursos no mercado de 

capitais. Uma dessas dificuldades ocorre quando se negocia ações em bolsas de valores 

estrangeiras, o que requer a conversão das demonstrações financeiras para as normas de 

outros países ou para um padrão contábil internacionalmente conhecido e aceito.  

 

Isso acontece pelo fato de muitos países possuírem suas próprias normas contábeis, e 

como consequência, há significativas diferenças entre os diversos padrões adotados. Assim, 

uma mesma empresa pode apresentar diferentes composições do Ativo, do Passivo e dos 

Resultados, quando suas demonstrações financeiras são enviadas para diferentes países ou 

mercados.  

 

Com o objetivo de minimizar as diferenças de normas contábeis existentes entre os 

países e facilitar o acesso ao capital, surgiu o movimento de harmonização internacional da 

contabilidade. E para a sua viabilização, foi criado o International Accounting Standards 

Board (IASB), responsável pela edição de normas contábeis internacionais evoluídas, 

chamadas de International Financial Reporting Standards (IFRS). 
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O marco do processo de harmonização contábil se deu em 2005, quando a adoção das 

IFRS passou a ser obrigatória para as empresas listadas nas bolsas de valores europeias, 

impulsionando vários outros países a implementar semelhante medida.  

 

No intuito de promover a convergência das normas brasileiras para as IFRS, foi 

instituído o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), responsável pela emissão de 

normas contábeis brasileiras alinhadas com os padrões internacionais.  

 

No final de 2007, foi sancionada a Lei no 11.638, que alterou a legislação societária, 

obrigando todas as sociedades por ações e empresas de grande porte a dar início à adoção das 

normas internacionais de contabilidade a partir do exercício de 2008. Em 2008, foi aprovada a 

Medida Provisória nº 449, convertida na Lei nº 11.941/09, que introduziu novas alterações na 

legislação societária. 

 

Para orientar a aplicação das inovações introduzidas pelas leis no 11.638/07 e nº 

11.941/09, já nas demonstrações do exercício de 2008, foi editado o Pronunciamento Técnico 

CPC nº 13, que contemplou algumas mudanças nas práticas contábeis brasileiras, em 

conformidade com as práticas internacionais. O CPC 13 exigia que as empresas divulgassem 

em notas explicativas a demonstração dos efeitos dessas mudanças no Patrimônio Líquido e 

no Resultado do Exercício. 

 

Estudos realizados em países que já adotaram as IFRS apontam a ocorrência de 

significativos impactos nas demonstrações financeiras das empresas, em decorrência da 

adesão às novas práticas contábeis e da aplicação do conceito de valor justo, o que ocasionou 

reações no mercado acionário e uma expressiva demanda dos analistas por informações sobre 

tais mudanças.  

 

Foram identificados poucos estudos acerca da adoção de IFRS por empresas 

brasileiras, pois a maioria daquelas com ações listadas em bolsas de valores estrangeiras 

divulga suas demonstrações financeiras de acordo com o United States Generally Accepted 

Accounting Principles (US GAAP). Isso, porém, deverá mudar a partir de 2010, quando as 

companhias abertas, bancos e seguradoras serão obrigadas a divulgar suas demonstrações 

consolidadas de acordo com as IFRS. 
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No tocante à adoção das leis no 11.638/07 e nº 11.941/09, foram identificadas duas 

pesquisas constatando efeitos no Resultado do Exercício e no Patrimônio Líquido de 

empresas brasileiras de capital aberto após a aplicação do CPC 13. Os autores dessas 

pesquisas identificaram que as novas práticas de custos de transação na emissão de títulos, 

Ativo Diferido, subvenções governamentais, leasing financeiro, reavaliação de ativos e efeitos 

de mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis foram as que 

causaram impactos mais relevantes. Contudo, na análise de um investimento, a avaliação 

isolada do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício não se mostra suficiente para 

subsidiar qualquer decisão. Geralmente, são analisadas as demonstrações financeiras, por 

reunir informações essenciais para a avaliação do desempenho e da situação econômico-

financeira da empresa, contribuindo, assim, para orientar decisões de investidores e demais 

usuários.  

 

É importante ressaltar que as mudanças realizadas nas práticas contábeis não causam 

efeitos no desempenho e na situação econômico-financeira das empresas, mas podem 

impactar a sua representação. A partir das novas práticas contábeis, as empresas passaram a 

retratar seu patrimônio, de forma fidedigna, refletindo a substância econômica das suas 

operações e divulgando as informações imprescindíveis para a tomada de decisão dos 

investidores, mediante a adoção de normas contábeis evoluídas, já utilizadas em países com 

mercado de capital muito desenvolvido.  

 

Diante do exposto, constatam-se a importância e a relevância do entendimento das 

alterações nas práticas contábeis, bem como a necessidade de estudos que venham a apontar 

os principais reflexos dessas alterações nas demonstrações financeiras das empresas 

brasileiras.  

 

Por essa razão, o presente estudo elegeu como objetivo geral investigar se houve 

impactos significativos na representação da situação econômico-financeira das empresas 

listadas na BM&FBovespa, após a introdução das alterações nas práticas contábeis brasileiras 

pelas leis no 11.638/07 e  nº 11.941/09.  

 

Este estudo definiu ainda, como objetivos específicos, contextualizar o cenário da 

harmonização internacional das normas contábeis, descrever as principais mudanças ocorridas 
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no processo de convergência das práticas contábeis brasileiras para as IFRS e apresentar 

estudos sobre a adoção de IFRS em diversos países. 

 

A pesquisa voltou-se, principalmente, para o esclarecimento da seguinte questão: A 

adoção das práticas contábeis após as alterações estabelecidas pelas leis no 11.638/07 e no 

11.941/09 impactou significativamente a representação da situação econômico-financeira 

das empresas listadas na BM&FBovespa?  

 

A hipótese principal da pesquisa preconiza que a adoção das práticas contábeis 

alteradas pelas leis no 11.638/07 e nº 11.941/09 causou impacto significativo na representação 

da situação econômico-financeira das empresas listadas na BM&FBovespa. 

 

Os testes da hipótese foram conduzidos por meio de pesquisa descritiva, de natureza 

empírico-analítica. Foi definida a amostra das empresas a serem investigadas, selecionando-se 

em seguida os indicadores econômico-financeiros referentes ao exercício de 2007 – para que 

se representasse a situação econômico-financeira das empresas antes da adoção das práticas 

contábeis com as alterações previstas nas leis no 11.638/07 e nº 11.941/09 – e ao exercício de 

2008 – que representam a situação econômico-financeira das empresas após a adoção das 

práticas contábeis já com as alterações determinadas pelas duas citadas leis. 

 

Os indicadores econômico-financeiros das 200 empresas contempladas na amostra 

foram extraídos da base de dados do software Economática, dando origem a dois conjuntos: 

(i) indicadores do ano 2007 e (ii) indicadores do ano 2008.   

 

Assim, foram aplicados testes estatísticos paramétricos (T-Student) e não paramétricos 

(Wilcoxon) de diferenças entre médias para as duas amostras, no intuito de se avaliar os 

impactos das novas práticas contábeis nos indicadores econômico-financeiros do exercício de 

2008, em comparação com os indicadores do exercício de 2007.  

 

Além desta introdução, que reúne o problema, a hipótese, os objetivos e a metodologia 

da pesquisa, o presente estudo compreende outros quatro capítulos. 

 

O segundo capítulo faz uma revisão da literatura, abordando a contextualização da 

harmonização internacional das normas contábeis, o processo de convergência das práticas 
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contábeis brasileiras para as IFRS, as alterações introduzidas pelas leis nº 11.638/07 e nº 

11.941/09 e alguns estudos sobre a adoção de IFRS em vários países. 

 

O capítulo seguinte aborda os procedimentos metodológicos da pesquisa, apresentando 

o desenvolvimento das hipóteses, os critérios empregados na seleção da amostra, a 

metodologia adotada na coleta de dados e os testes estatísticos realizados.  

 

No quarto capítulo são explicitados os testes estatísticos paramétricos e não 

paramétricos aplicados sobre a amostra compreendendo todo o conjunto das empresas 

investigadas, assim como de forma separada: por setor de atividade, por segmento de listagem 

da BM&FBovespa e por região federativa. No quinto e último capítulo são apresentadas as 

conclusões da pesquisa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Contextualização da harmonização internacional das normas contábeis 

A globalização e a evolução dos mercados de capitais facilitaram significativamente o 

acesso a portfólios de investimentos de quaisquer países, o que contribuiu para o aumento do 

volume de investimentos internacionais.  

Nesse cenário, surgem empresas de diversas nacionalidades, o que, devido à grande 

diversidade de práticas contábeis, dificulta a comparabilidade e a análise das suas 

demonstrações financeiras pelos investidores. Surgem também empresas que captam recursos 

no exterior, sendo, por isso, obrigadas a converter suas demonstrações financeiras para as 

normas contábeis de outros países. 

Mueller, Gernon e Meek (1997) apontam algumas justificativas para o 

desenvolvimento de diferentes modelos contábeis ao redor do mundo: a relação entre os 

negócios e os fornecedores de capital, a proximidade política e econômica com outros países, 

o sistema legal, os níveis de inflação, o tamanho e a complexidade das companhias, o nível de 

sofisticação da administração e da comunidade financeira, o grau de educação da população e 

a própria cultura de cada país. Segundo os citados autores, esse intrincado conjunto de 

variáveis precisa ser organizado de modo a gerar informações compreensíveis a todos. 

A princípio, a solução consistia em padronizar as normas contábeis; mas fatores como 

nacionalismo, cultura e soberania interferiram nessa proposta. A partir daí, a busca por algo 

possível de ser alcançado fez nascer a ideia da harmonização das normas contábeis entre os 

diversos mercados e blocos econômicos. 

Niyama (2005, p. 38) diferencia harmonização de padronização da seguinte forma: 

Harmonização é um processo que busca preservar as particularidades inerentes a 
cada país, mas que permite reconciliar os sistemas contábeis com outros países, de 
modo a melhorar a troca de informações a serem interpretadas e compreendidas, 
enquanto padronização é um processo de uniformização de critérios, não admitindo 
flexibilização. 
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Já Walton e Haller (2003, p. 9) definem harmonização como:  

 
Um jargão usado na contabilidade internacional no sentido de significar a redução 
das diferenças na confecção de relatórios contábeis entre os países [...] é uma 
tentativa de estabelecer um processo de diminuição das diferenças, o que irá 
remover os principais obstáculos à comparabilidade internacional. 

 

Além de reduzir as diferenças entre as normas contábeis, a harmonização propicia a 

redução do custo para os tomadores de capitais e empresas que operam em diferentes países. 

 De acordo com Niyama (2005, p. 39): 

Para as empresas multinacionais, uma nítida vantagem proporcionada pela 
harmonização contábil internacional é a redução de custos para gerenciar sistemas 
contábeis diferenciados em diversos países. Também é facilitada a tarefa de 
elaboração de demonstrações contábeis consolidadas da matriz e de todas as suas 
subsidiárias no exterior, que atualmente requerem ajustes por divergências de 
critérios contábeis. 
 

 
Chairas e Radianto (2001) enumeram várias vantagens decorrentes da convergência 

para um único conjunto de normas contábeis: (i) a comparabilidade e compreensão da 

informação financeira internacional; (ii) o tempo e o dinheiro economizados pelas 

organizações para consolidarem diferentes informações financeiras; (iii) a disseminação 

ampliada de normas e práticas contábeis de alta qualidade; (iv) o baixo custo no uso de 

normas contábeis por países com escassez de recursos; e (v) a remoção de barreiras ao fluxo 

internacional do capital. 

 

Para viabilização do processo de harmonização, foi necessário o envolvimento de 

diversas organizações, criando-se, em 1973, o International Accounting Standards Committee 

(IASC). Formado por contadores públicos e auditores dos Estados Unidos da América, do 

Reino Unido, da França, da Alemanha, do México, do Canadá, do Japão, da Holanda e da 

Austrália, o IASC, instituição privada e sem fins lucrativos, tinha como principal objetivo 

facilitar o fluxo de capitais entre os países, ao tornarem as demonstrações financeiras mais 

comparáveis, por meio da emissão de normas contábeis internacionais, denominadas 

International Accounting Standards (IAS). 

Em sua fase inicial, o IASC optou por uma estratégia política ao aceitar uma ampla 
variação de métodos contábeis. Assim, o disclosure foi enfatizado ao invés do 
cumprimento de um modelo particular, o que resultou no apoio internacional passivo 
por parte dos países com maior poder financeiro, como os Estados Unidos, Japão e 
vários países europeus (HAVERTY, 2006, p. 50). 
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Ao sofrer uma alteração estatutária em 2001, o IASC foi renomeado International 

Accounting Standards Board (IASB), assumindo a responsabilidade de desenvolver e 

promover o uso de um conjunto de normas globais de alta qualidade, compreensíveis e 

aplicáveis. Quando necessário, a instituição deve zelar pelas necessidades especiais das 

pequenas e médias empresas e das economias emergentes, bem como revisar a série IAS e 

emitir normas contábeis internacionais, denominadas International Financial Reporting 

Standards (IFRS). 

Walton e Haller (2003) explicam que, para fortalecer o objetivo de criar um conjunto 

de normas internacionais, o IASB passou a ter, em 2001, a participação de todos os 

organismos profissionais de contabilidade membros da International Federation of 

Accountants (IFAC), que na época reunia mais de 150 organismos profissionais, oriundos de 

mais de 100 países.  

Em julho de 2002, a União Europeia aprovou a regulamentação no 1.606, 

determinando que todas as empresas listadas em bolsas de valores europeias deveriam 

apresentar, a partir do exercício de 2005, suas demonstrações financeiras consolidadas de 

acordo com as IFRS. Ainda em 2002, o IASB firmou um acordo com o Financial Accounting 

Standards Board (FASB), denominado Norwal Agreement, por meio do qual tanto o IASB 

quanto o FASB se comprometiam a buscar uma convergência entre as normas contábeis. 

Segundo Prada (2006), países como a Austrália e a Nova Zelândia tomaram decisão 

similar, determinando a adoção das IFRS, o que foi implementado seis meses após a data 

definida pela União Europeia. Na mesma linha, Japão e China também anunciaram um 

programa de convergência para as IFRS.  

 

Em 2003, o IASB aprovou a IFRS 1 – Adoção pela primeira vez das normas 

internacionais de relatórios financeiros –, o que estimulou e facilitou o uso das IFRS na União 

Europeia, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália, no Canadá, na Costa Rica e em 

outros países. 

Em âmbito mundial, o processo de convergência ganhou impulso a partir de 1º de 

janeiro de 2005, data oficial da implementação das normas contábeis internacionais nas 

companhias listadas nas bolsas de valores europeias.  
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Vale ressaltar que os termos harmonização e convergência são distintos, apesar de 

ambos, segundo suas definições, visarem o mesmo objetivo. Segundo Prada (2006), a 

convergência corresponde ao processo que visa à harmonização, enquanto, na opinião de 

Hussey e Ong (2005), a convergência é o processo, perseguido pelo IASB, que elimina 

diferenças atuais entre as normas nacionais e previne diferenças futuras em prol da 

harmonização contábil. 

Assim, além de contribuir para a harmonização das normas contábeis, a convergência 

para as IFRS promove a melhoria na qualidade das informações, no sentido de que as 

demonstrações financeiras representem fielmente a situação econômico-financeira da 

empresa, reflitam a substância econômica das suas operações e contemplem todas as 

informações relevantes para subsidiar as decisões dos usuários. 

Em prol da harmonização contábil foi dado um importante passo em 2007, ano em que 

a Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador norte-americano equivalente à 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, passou a aceitar que empresas 

estrangeiras apresentassem suas demonstrações financeiras de acordo com as IFRS. 

Em 2008, o Brasil deu início à convergência de suas normas contábeis para as IFRS, 

passando a integrar um grupo formado por mais de 100 países, a maioria deles da Europa e da 

Ásia. A expectativa de David Tweedie (VALOR ECONÔMICO, 2010), presidente do IASB, 

é de que, dentro de cinco anos, mais de 150 países passarão a adotar as IFRS. 

 

2.2 Convergência das normas contábeis brasileiras para as IFRS 

No Brasil, destacaram-se as iniciativas da CVM e da Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros (BM&FBovespa) no processo de convergência para as IFRS. 

 

No ano 2000, a CVM encaminhou ao Ministério da Fazenda o Projeto de Lei nº 3.741, 

propondo a reformulação da Lei nº 6.404/76, no intuito de viabilizar a harmonização das 

normas contábeis brasileiras com as normas internacionais. A BM&FBovespa, por sua vez,  

desde dezembro do mesmo ano exige que a divulgação das demonstrações financeiras 

consolidadas pelas empresas listadas no Nível 2 de Governança Corporativa e no Novo 

Mercado estejam de acordo com os padrões internacionais de IFRS ou US GAAP. 
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Devem ser citadas outras iniciativas, como o Comunicado nº 14.259/06, do Banco 

Central do Brasil, a Circular nº 357/07, da Superintendência de Seguros Privados (Susep), e a 

Instrução nº 457/07, da CVM, por meio das quais foi instituída a adoção das IFRS na 

apresentação das demonstrações financeiras consolidadas de bancos, sociedades seguradoras e 

companhias abertas a partir do exercício social de 2010.  

 

Para promover a revisão das normas contábeis brasileiras, foi constituído o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio da Resolução no 1.055/05 do Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC), sob a égide de seis entidades brasileiras: o CFC, o Instituto de 

Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 

Atuariais e Financeiras (Fipecafi), a BM&FBovespa, a Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) e a Associação Brasileira das 

Companhias Abertas (Abrasca).  Dentre os objetivos do CPC, destacam-se: 

 

[...] o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre 
procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para 
permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à 
centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em 
conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais. 
(RESOLUÇÃO CFC no 1.055/05) 

 

Dando início ao processo de edição das novas práticas contábeis brasileiras, em 

setembro de 2007, o CPC emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor 

recuperável dos ativos –, e, em novembro de 2007, o Pronunciamento Técnico CPC 02 – 

Efeito das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. A CVM, 

por sua vez, determinou, por meio da Deliberação nº 520/07, que fossem realizadas audiências 

públicas conjuntas com o CPC, de modo que todos pudessem participar e colaborar no 

processo de emissão dos pronunciamentos, antes mesmo da sua aprovação. 

 

Em 28 de dezembro de 2007 ocorreria o maior avanço até então verificado no 

processo de convergência das normas brasileiras para as IFRS, ao ser aprovado o Projeto de 

Lei nº 3.741 (substituído pelo Projeto de Lei nº 121/07), de iniciativa da CVM. Essa 

aprovação deu origem à Lei nº 11.638/07, que estabeleceu a adoção de novos procedimentos 

contábeis para as sociedades por ações e empresas de grande porte a partir de 1º de janeiro de 

2008.  
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A Lei nº 11.638/07 possibilitou a eliminação de barreiras regulatórias, que impediam a 

inserção das empresas brasileiras no processo de convergência contábil internacional. E 

contribuiu também para a melhoria da transparência das demonstrações financeiras em geral, 

inclusive das sociedades de grande porte, além de facilitar o acesso das empresas nacionais 

aos mercados externos e atrair capitais estrangeiros para o país.  

 

A sanção dessa lei representou um importante passo no processo de aperfeiçoamento 

da legislação societária, atuando, assim, no fortalecimento e estímulo do mercado de capitais 

brasileiro. A aplicação da citada lei às empresas de grande porte deverá reduzir a 

informalidade ainda existente em boa parcela das empresas limitadas e propiciar, ainda, uma 

melhoria na avaliação do mercado sobre essas sociedades, o que poderá facilitar futuras 

aquisições. 

A Lei nº 11.638/07 possibilitou ainda a segregação entre a escrituração mercantil e a 

escrituração tributária. Para tanto, após a apuração do lucro base para tributação, devem ser 

implementados os ajustes necessários para que as demonstrações financeiras passem a guardar 

conformidade com a legislação societária e os princípios fundamentais de contabilidade. 

A Lei nº 11.638/07 deixou claro também que os lançamentos de ajuste efetuados 

exclusivamente para a harmonização de normas contábeis – e as demonstrações e apurações 

com ele elaboradas – não podem integrar a base de incidência de impostos e contribuições, 

nem produzir qualquer outro efeito tributário. Entretanto, a lei não abordou os procedimentos 

que as empresas deveriam adotar no sentido de resguardar o direito de neutralidade tributária, 

razão pela qual durante todo o exercício de 2008 elas tiveram que aguardar a emissão de 

algum pronunciamento do Governo Federal que orientasse detalhadamente a aplicação da lei 

nesse aspecto. 

Em 3 de dezembro de 2008 entrou em vigência a Medida Provisória no 449 

(convertida na Lei no 11.941/09), que, além de outras providências, apresentou regras de 

neutralidade tributária cogitadas pela Lei no 11.638/07, introduzindo novas alterações na 

legislação societária. Para isso, foi instituído o Regime Tributário de Transição (RTT) de 

apuração do Lucro Real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e 

critérios contábeis estabelecidos pela Lei no 11.638/07. 
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As empresas que implementaram as alterações estabelecidas nas referidas leis e 

aderiram, assim, ao RTT, não tiveram efeitos para fins de apuração do Lucro Real, visto que 

os ajustes foram excluídos da base de cálculo dos impostos. Para fins tributários são 

considerados os métodos e critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007. 

Em 2008, o CPC aprovou os Pronunciamentos Técnicos CPC 03 a 14, além da 

Orientação Técnica OCPC 01, com destaque para o Pronunciamento Técnico CPC 13 – 

Adoção inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08. A medida tinha por 

objetivo assegurar que as primeiras demonstrações financeiras elaboradas de acordo com as 

novas práticas contábeis adotadas no Brasil proporcionassem um adequado ponto de partida 

para a Contabilidade, transparência para os usuários e uma favorável relação custo/benefício. 

As empresas tiveram que elaborar um balanço patrimonial inicial na data da transição, 

contemplando as novas práticas contábeis adotadas no Brasil. Essa transição poderia ocorrer 

em 1º de janeiro de 2008, de acordo com o § 1º do art. 186 da Lei no 6.404/76, ou em 1º de 

janeiro de 2007, segundo a Deliberação CVM nº 506/06 – Práticas contábeis, mudanças nas 

estimativas contábeis e correção de erros. 

Nesse momento inicial, o Pronunciamento Técnico CPC 13 dispensou o cumprimento 

de algumas normas, especificamente quando o custo de sua aplicação superava os benefícios 

aos usuários e em áreas onde sua aplicação fosse impraticável.  

Até o final de 2009, o CPC emitiu 39 Pronunciamentos Técnicos, 3 Orientações 

Técnicas e 12 Interpretações Técnicas. 

 

Um Plano de Trabalho conjunto CVM/CPC, anunciado no início de 2009, previa a 

emissão, até 30 de setembro de 2009, de todos os Pronunciamentos Técnicos necessários para 

se completar a convergência às normas internacionais de contabilidade. Entretanto, esse prazo 

não chegou a ser cumprido, porquanto diversas normas somente foram aprovadas no quarto 

trimestre de 2009, restando ainda a aprovação do CPC 34 – Exploração e avaliação de 

recursos naturais – e do CPC 37 – Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade 

–, cujas audiências públicas já foram encerradas, devendo ambos ser aprovados em 2010.  

 

Por essa razão, a Deliberação CVM nº 603/09 facultou às companhias abertas, durante 

o exercício de 2010, a apresentação dos Formulários de Informações Trimestrais (ITR) 
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segundo as normas contábeis vigentes até 31 de dezembro de 2009. As companhias que não 

observarem todas as normas contábeis no ITR devem divulgar nota explicativa discriminando 

as principais alterações capazes de afetar suas demonstrações financeiras em 2010 e as 

estimativas de seus possíveis efeitos no Resultado do Exercício e no Patrimônio Líquido, ou 

explicitar as razões que impedem a apresentação dessas estimativas. Além disso, as empresas 

deverão reapresentar os ITRs de 2010 – no máximo, até a divulgação das demonstrações 

financeiras do exercício de 2010 –, contemplando, tanto nas demonstrações financeiras de 

2010 quanto nas de 2009, todas as normas contábeis brasileiras em vigência. 

Assim sendo, provavelmente, só por ocasião da divulgação do exercício de 2010 será 

possível analisar as demonstrações financeiras das empresas brasileiras em total conformidade 

com as normas contábeis internacionais.  

Há uma grande expectativa no mercado de que a adoção das IFRS pelas empresas 

brasileiras venha a proporcionar melhorias na qualidade e na transparência das informações 

contidas nas demonstrações financeiras. A partir das mudanças já implementadas pelas 

empresas brasileiras em 2008 e 2009 – demonstradas no tópico 2.3 – e dos Pronunciamentos 

Técnicos emitidos até o final de 2009, é possível sopesar o que está por vir: a revolução das 

práticas contábeis brasileiras e a reconstrução do pensar e da dinâmica dos profissionais e 

estudiosos de contabilidade. 

 

2.3 Mudanças nas práticas contábeis brasileiras  

Para alinhamento da legislação societária brasileira com os padrões internacionais, as 

leis no 11.638/07 e no 11.941/09, inicialmente normatizadas pelo Pronunciamento Técnico 

CPC 13, introduziram várias modificações nas práticas contábeis, alterando não somente a 

composição dos elementos das demonstrações financeiras, mas também os seus conceitos e 

critérios de reconhecimento e mensuração, afetando ainda a divulgação em notas explicativas. 

Dentre as alterações implementadas, destacam-se: 

A) Conceitos 

 

A.1) As práticas contábeis brasileiras, que sempre obedeceram às normas, passaram a 

ser aplicadas com a prevalência da essência sobre a forma. Essa mudança contribuiu 
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para a sua evolução, tornando-as subjetivas e fortemente embasadas na produção de 

demonstrações financeiras úteis para subsidiar o processo decisório. 

 

A.2) O conceito de relevância também sofreu alteração. Uma informação relevante 

nem sempre está relacionada a um valor, podendo, no entanto, influenciar uma 

importante decisão. Isto é, para que sejam úteis, as demonstrações financeiras 

precisam contemplar todas as informações relevantes capazes de influenciar as 

decisões econômico-financeiras dos usuários.  

 

B) Elementos das demonstrações financeiras 

 

B.1) As demonstrações financeiras passaram a contemplar o Balanço Patrimonial, a 

Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações no 

Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa (em substituição à 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos) e a Demonstração do Valor 

Adicionado (somente para companhias de capital aberto). 

 

B.2) O Balanço Patrimonial foi dividido em (i) Ativo Total, que reúne os ativos 

Circulante e Não Circulante, compreendendo Realizável a Longo Prazo, 

Investimentos, Imobilizado e Intangível (exclusão do Ativo Permanente e do subgrupo 

Diferido); (ii) Passivo Total, que reúne os passivos Circulante e Não Circulante, 

compreendendo Exigível a Longo Prazo (exclusão do Resultado de Exercício Futuro); 

e (iii) Patrimônio Líquido, compreendendo Capital Social, Reservas de Capital, 

Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros (criado o subgrupo Reserva de 

Incentivos Fiscais), Ações em Tesouraria e Prejuízos Acumulados. 

 
B.3) Devido à exclusão da conta Resultado de Exercício Futuro, foi permitida a 

reclassificação do saldo existente em 31 de dezembro de 2008 para o Passivo Não 

Circulante, em conta representativa de receita diferida.  

 

B.4) A conta Lucros Acumulados não foi eliminada, mas passou a ter natureza 

transitória, devendo ser utilizada enquanto o lucro líquido do exercício não for 

integralmente destinado. 
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B.5) A Demonstração do Resultado do Exercício passou a evidenciar, após a Provisão 

do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, as 

Participações de Debêntures, Empregados e Partes Beneficiárias e de Instituições, 

Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados, que não se caracterizam como 

despesas. 

 

B.6) Na divulgação do exercício social de 2008, a Demonstração dos Fluxos de Caixa 

e a Demonstração do Valor Adicionado puderam ser divulgadas sem a indicação dos 

valores correspondentes ao exercício de 2007, mas as empresas foram encorajadas a 

preparar e publicar essas demonstrações para fins de comparação. Vale ressaltar que a 

Demonstração do Valor Adicionado constitui um diferencial das normas brasileiras, 

não sendo exigida pelas normas contábeis internacionais. 

 

C) Reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações financeiras 

 

C.1) Ajuste a valor presente: não era previsto na legislação societária, pois os valores 

recebidos e pagos eram geralmente registrados pelo valor futuro, sem o desconto do 

encargo financeiro embutido. Foi, então, introduzido o conceito de valor presente para 

as operações ativas e passivas de longo prazo e para as relevantes de curto prazo. O 

ajuste a valor presente deve ser efetuado na data de origem da transação, levando-se 

em conta a taxa contratual ou implícita. 

 

C.2) Operações de arrendamento mercantil (leasing): o arrendamento mercantil era 

geralmente contabilizado como operacional, ainda que apresentasse características de 

arrendamento financeiro. Na arrendatária, registrava-se como despesa no vencimento 

de cada prestação, enquanto na arrendadora, o bem era classificado como Imobilizado 

e o recebimento da prestação era integralmente contabilizado como receita. Após a 

introdução de mudanças nas práticas brasileiras, o Ativo Imobilizado passou a 

incorporar os direitos dos bens destinados à manutenção das atividades da empresa, 

inclusive aqueles decorrentes de operações que transfiram para a empresa os 

benefícios, os riscos e o controle desses bens. Assim, as operações de leasing 

passaram a ter duas categorias, com registros diferentes: operacional e financeiro. O 

leasing operacional continuou a ser registrado como antes, mas o leasing financeiro – 
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que, na sua essência, detém características de financiamento – passou a ser registrado 

como uma compra financiada. Na arrendatária, o bem deve ser classificado como 

Imobilizado, pelo valor das prestações mínimas do leasing na data inicial do contrato, 

ajustado pela depreciação acumulada, enquanto a obrigação do seu pagamento deve 

ser registrada no Passivo, pelo valor das prestações em aberto. No arrendador, o bem 

deve ser baixado do custo do Ativo Imobilizado e da correspondente depreciação 

acumulada. Além disso, o direito de recebimento deve ser registrado como Ativo 

Realizável (Contas a Receber), pelo valor das prestações em aberto; a receita deve ser 

reconhecida no momento da venda, de acordo com o valor presente; e os juros devem 

ser reconhecidos durante o prazo do contrato. 

 

C.3) Custos de transação e prêmios na emissão de títulos e valores mobiliários: os 

custos de transação eram registrados no Resultado do Exercício, enquanto os prêmios 

na emissão de debêntures eram contabilizados no Patrimônio Líquido, como reserva 

de capital. Após as mudanças na legislação societária, os custos de transação passaram 

a ser lançados em uma conta redutora de Patrimônio Líquido ou de Passivo, que 

depende da conta de registro da captação de recursos, enquanto os títulos de dívida 

passaram a ser contabilizados pelo valor líquido disponibilizado pela transação. 

Assim, os custos de transação, prêmios e outros passaram a ser reconhecidos no 

Resultado do Exercício pelo regime de competência. Os saldos das reservas de capital, 

referentes aos prêmios recebidos na emissão de debêntures existentes na adoção 

inicial, devem ser mantidos nas respectivas contas até sua total utilização, na forma 

prevista na legislação societária. 

 

C.4) Subvenções e assistências governamentais: anteriormente eram classificadas no 

Patrimônio Líquido, como reserva de capital. Com a adoção das novas práticas, 

passaram a ser reconhecidas diretamente no Resultado do Exercício, em regime de 

competência. No final do exercício, podem ser excluídas da base de cálculo do 

dividendo obrigatório, quando são encaminhadas para a reserva de lucros chamada 

“Reserva de Incentivos Fiscais”. O Pronunciamento Técnico CPC 13 determinou que 

os resultados de exercícios apresentados para fins de comparação não fossem apurados 

segundo a nova prática, isto é, essa prática foi aplicada somente a partir da data de 

transição escolhida, que, na maioria dos casos, ocorreu a partir do exercício de 2008, 
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não retroagindo ao exercício de 2007. Os saldos das subvenções e assistências 

governamentais, existentes na adoção inicial, devem ser mantidos nas respectivas 

contas até sua total utilização, na forma prevista na legislação societária. 

 

C.5) Reavaliação de ativos: a reavaliação do Ativo Imobilizado era permitida pela 

legislação societária, mas a Lei nº 11.638/07 vedou a reavaliação espontânea dos bens. 

Passou a existir no Patrimônio Líquido a conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, na 

qual devem ser registrados os aumentos ou diminuições nos ativos e passivos, em 

decorrência da avaliação do patrimônio a preço de mercado, especialmente de 

determinados instrumentos derivativos. Devem ser registrados ainda os ajustes de 

conversão em função da variação cambial de investimentos societários no exterior, 

não computados no Resultado do Exercício, em observância ao regime de 

competência. As empresas puderam optar entre manter o saldo da conta Reserva de 

Reavaliação até a sua efetiva realização e estorná-lo até o final do exercício de 2008. 

Aquelas que optaram pela manutenção do saldo até sua realização tiveram que 

considerar o valor do Ativo Imobilizado – existente no início do exercício social de 

realização da transição – como o novo valor de custo para fins de mensuração futura e 

determinação do valor recuperável. A realização da reserva de reavaliação continuou 

sendo registrada na conta Lucros ou Prejuízos Acumulados. Já no caso das empresas 

que optaram por estornar o saldo da reserva de reavaliação, o estorno retroagiu à data 

de transição estabelecida pela empresa, e idêntico tratamento teve que ser dado à 

reversão dos impostos e contribuições diferidos, que foram registrados quando se 

contabilizou a reavaliação. Nesse ponto, as práticas contábeis brasileiras contrariam o 

IAS 16 – Imobilizado e o IAS 38 – Ativos intangíveis, que permitem a reavaliação do 

Imobilizado e dos intangíveis, quando o valor justo puder ser mensurado de forma 

confiável. 

 

C.6) Ativo Diferido: nessa conta eram registrados, por exemplo, despesas pré-

operacionais e gastos com reestruturação, pesquisa e desenvolvimento. Em prol da 

adequação às normas internacionais, foi extinta a conta Ativo Diferido, criando-se o 

Ativo Intangível. Na impossibilidade de se alocar o saldo de 31 de dezembro de 2008 

em outro grupo de contas, poderia permanecer no Ativo Diferido até sua completa 

amortização. Esse saldo estaria sujeito ao teste de recuperabilidade, de acordo com o 

Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos. No caso 
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de ágio anteriormente registrado em conta do Ativo Diferido, deveria ser feita uma 

análise meticulosa quanto à sua destinação: para o Ativo Intangível, se relativo a valor 

pago a terceiros, independentes, e por expectativa de rentabilidade futura (goodwill); 

para Investimentos, se pago por diferença entre o valor contábil e o valor justo dos 

ativos e passivos adquiridos; e para o Resultado do Exercício, como perda, se não 

houvesse substância econômica. Dessa forma, os gastos efetuados a partir do ano 2009 

– que antes seriam classificados como Diferido –, passaram a ser classificados como 

despesas do período ou, então, contabilizados como intangíveis, se apresentassem as 

características para tanto requeridas. Entretanto, o Ativo Diferido não existe para as 

normas internacionais. Assim, o fato de ainda constar nas práticas brasileiras, no caso 

das empresas que optaram pela manutenção do saldo, representa outro ponto de 

divergência em relação às práticas internacionais. 

 

C.7) Ativo Intangível: como essa conta não existia anteriormente, os bens dessa 

natureza eram, geralmente, classificados como Ativo Diferido. Com o advento da Lei 

no 11.638/07, foi criado o Ativo Intangível, para englobar os ativos não monetários 

identificáveis sem substância física, como, por exemplo, marcas e patentes, softwares, 

direitos autorais, ágio gerado internamente e ágio pago por expectativa de 

rentabilidade futura. O reconhecimento de um ativo intangível deve se dar de forma 

prospectiva, ou seja, a partir da data de transição ou da data em que são satisfeitos os 

critérios de reconhecimento, nos termos previstos no Pronunciamento Técnico CPC 04 

– Ativo intangível. Os critérios anteriores de amortização dos ativos intangíveis 

puderam ser mantidos. Contudo, a partir do exercício de 2009, a medida passou a ser 

vedada no caso dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, sujeitos ao teste anual 

de recuperabilidade, de acordo com as normas internacionais. 

 

C.8) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment test): não era previsto na 

legislação societária. Mas a Lei no 11.638/07 obrigou as empresas a, periodicamente, 

proceder à análise da recuperação dos seus ativos Imobilizado, Intangível e Diferido, a 

fim de registrarem as perdas do valor do capital aplicado. Para os ativos com vida útil 

definida, o teste deverá ser aplicado quando houver a decisão de interromper os 

empreendimentos e atividades a que se destinavam ou diante de evidências internas ou 

externas de que o ativo não produza resultados suficientes para a recuperação do seu 

valor. Já no caso dos ativos com vida útil indefinida, o teste de recuperabilidade 
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deverá ser aplicado pelo menos uma vez por ano, ainda que não haja evidência de 

desvalorização. Essa norma somente deve ser aplicada prospectivamente, não sendo 

aplicável em bases retroativas, ou seja, no balanço de abertura. A norma exige também 

que sejam revisados e ajustados os critérios utilizados para a determinação da vida útil 

econômica estimada e para o cálculo da depreciação, amortização e exaustão. Mas a 

primeira das avaliações periódicas da vida útil-econômica do Imobilizado produziu 

efeitos contábeis somente a partir de 1º de janeiro de 2009. 

 
C.9) Equivalência patrimonial: anteriormente, os investimentos relevantes eram 

avaliados por equivalência patrimonial em controladas ou, então, em coligadas, em 

que a administração exercesse influência ou participasse com pelo menos 20% do 

capital. Atualmente, para que o investimento seja avaliado pelo método de 

equivalência patrimonial, basta que a investidora exerça influência significativa nas 

decisões políticas, financeiras ou operacionais da investida, mesmo sem controlá-la, 

que detenha pelo menos 20% do capital votante de suas coligadas ou controladas, que 

faça parte de um mesmo grupo ou que esteja sob controle comum. 

 

C.10) Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações 

contábeis: a conversão das demonstrações financeiras era feita em moeda funcional e, 

no final do período, convertida para a moeda de apresentação das demonstrações 

financeiras da controladora. Após a mudança da lei, a moeda funcional das 

subsidiárias de empresas brasileiras no exterior passou a ser o Real, a não ser que 

essas subsidiárias constituam, em essência, unidade autônoma. Então, empresas que 

utilizavam ou utilizam o dólar como moeda funcional tendem a substituí-lo pelo Real, 

alterando o método de conversão das demonstrações contábeis. As variações cambiais 

decorrentes da conversão de controladas estrangeiras – que geralmente eram 

registradas no Resultado do Exercício – passaram a ser lançadas na conta Ajustes de 

Avaliação Patrimonial, no Patrimônio Líquido, enquanto não são realizadas, conforme 

exigido pelo Pronunciamento Técnico CPC 02. 

 

C.11) Instrumentos financeiros: antes eram reconhecidos pelo custo histórico, sendo 

os juros dos títulos de renda fixa calculados pela taxa nominal. Foram estabelecidos 

novos critérios de avaliação dos instrumentos financeiros, inclusive derivativos, que 
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passaram a ser classificados no Ativo ou Passivo de curto e longo prazo, ali 

distribuídos em três categorias: (i) mantidos para negociação, (ii) mantidos até o 

vencimento e (iii) disponíveis para venda. A avaliação deve ser feita pelo valor justo e 

registrada no Resultado do Exercício, quando tratar de ativos ou passivos mantidos 

para negociação. No caso de ativos disponíveis para venda, devem ser avaliados pelo 

valor justo, mas a diferença em relação ao valor contábil deve ser registrada na conta 

Ajustes de Avaliação Patrimonial. Os títulos mantidos até o vencimento devem ser 

registrados pelo custo de aquisição ou valor de emissão acrescido dos rendimentos, 

ajustado ao valor provável de realização. Os juros devem ser calculados pela taxa 

efetiva. 

 

C.12) Pagamento baseado em ações (stock options): a remuneração baseada em ações 

somente era reconhecida no Resultado do Exercício quando a opção fosse exercida. A 

partir do Pronunciamento Técnico CPC 10, as remunerações baseadas em ações 

liquidadas com instrumentos patrimoniais (por exemplo, ações ou opções de compra 

de ações) ou em dinheiro, mensuradas pelo valor justo no momento em que eram 

outorgadas, passaram a ser reconhecidas como despesas ou participações, em 

contrapartida da conta Ações ou Opções Outorgadas, no Patrimônio Líquido. 

 
C.13) Combinação de negócios: nas operações de transformação, incorporação, fusão 

e cisão entre partes independentes, vinculadas à efetiva transferência de controle, os 

ativos e passivos da sociedade incorporada, cindida ou fusionada eram contabilizados 

pelo custo de aquisição. Após as mudanças, passaram a ser identificados, avaliados e 

contabilizados a valor justo. Como o Pronunciamento Técnico sobre combinação de 

negócios não havia sido aprovado até a divulgação do Pronunciamento Técnico CPC 

13, não se pronunciou totalmente sobre a matéria no momento da adoção inicial, 

deixando para emitir em 2009 o pronunciamento completo sobre a combinação de 

negócios, com validade a partir de 2010. 

 

Os Quadros 1 e 2 apresentam resumos dos prováveis efeitos que as alterações 

implementadas no reconhecimento e mensuração dos elementos das demonstrações 

financeiras podem causar no Balanço Patrimonial e na Demonstração dos Resultados das 

empresas brasileiras, como decorrência da adoção das leis nº 11.638/07 e  nº 11.941/09. 
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BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

C.1 - Ajuste a valor presente
(CPC 12)

Os ativos e passivos de curto prazo relevantes e de
longo prazo passaram a ser registrados a valor
presente na data da transação, utilizando a taxa
contratual ou implícita.

Na arrendatária, o bem arrendado deve ser classificado 
como Imobilizado pelo valor presente das prestações
mínimas do leasing financeiro, ajustado pela
depreciação acumulada, e a obrigação do seu
pagamento, deve ser registrada no Passivo pelo valor
presente das prestações em aberto.

No arrendador, o bem arrendado deve ter seu custo do 
Ativo Imobilizado e a respectiva depreciação
acumulada baixados, e o direito do recebimento deve
ser registrado como Ativo Realizável a Longo Prazo
(Contas a receber) pelo valor presente das prestações
em aberto. A receita deve ser reconhecida na data da
transação e registrada a valor presente, sendo os juros 
reconhecidos durante o prazo do contrato.

C.3 - Custos de transação e 
prêmios na emissão de títulos 
e valores mobiliários 
(CPC 08)

Os custos de transação passaram a ser registrados em
uma conta redutora da conta onde foi registrada a
captação de recursos (Passivo ou Patrimônio Líquido)
e os títulos de dívida emitidos passaram a ser
contabilizados pelo valor líquido da transação. Os
custos de transação, prêmios e outros passaram a ser
reconhecidos no resultado pelo regime de
competência.

C.4 - Subvenções e 
Assistências Governamentais  
(CPC 07)

As subvenções e assistências governamentais
passaram a ser reconhecidas diretamente no resultado
pelo regime de competência, sendo antes registradas
como Reserva de Capital, podendo ser excluídas da
base de cálculo do dividendo obrigatório e destinadas
para a Reserva de Lucros, na conta de Reserva de
Incentivos Fiscais.

A Lei n
o
 11.638/07 proibiu a reavaliação espontânea de 

bens. 

C.6 - Ativo Diferido A Lei n
o

11.941/09 (MP n
o

449/08) extinguiu a conta
Ativo Diferido. 

C.7 - Ativo Intangível 
(CPC 04)

Passou a existir o Ativo Intangível, onde devem ser
classificados os ativos não monetários identificáveis
sem substância fís ica, como, por exemplo, marcas e
patentes,softwares, direitos autorais, ágio gerado
internamente e ágio pago por expectativa de
rentabilidade futura.

C.8 - Valor de recuperação 
dos ativos 
(CPC 01)

As empresas passaram a ser obrigadas a efetuar,
periodicamente, a análise do valor recuperável dos
seus ativos Imobilizado, Intangível e Diferido, e a
registrar as perdas por desvalorização desses ativos,
quando identificadas.

EFEITOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

C.2 - Arrendamento 
mercantil financeiro 
(CPC 06)

PRÁTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS 

C.5 - Reavaliação dos ativos . Imobilizado
. Reserva  de reavaliação

. Custo e despesa com depreciação

. Despesas Financeiras

. Despesa com amortização

. Deduções da receita bruta

. Custo dos produtos ou mercadorias
vendidos

. Imposto de renda e contribuição 
social

. Imobilizado

. Endividamento oneroso 
(Passivo)

. Custo e despesa com aluguel

. Contas a  receber

. Imobilizado

. Ativo circulante relevante

. Passivo circulante relevante

. Ativo rea lizável a longo prazo

. Passivo exigível a longo prazo

. Ativo intangível

. Ativo imobilizado

. Ativo diferido

. Ativo intangível

. Outras despesas operacionais

. Receitas financeiras

. Despesas financeiras

. Receita bruta

. Custos e despesas operacionais

. Custos e despesas com depreciação

. Custo e despesa com depreciação

. Receita bruta

. Endividamento oneroso 
(Passivo)

. Patrimônio líquido

.  Reserva de incentivos fisca is 
(Reserva  de lucros)

. Reserva de capital

. Ativo diferido

. Lucros acumulados

. Despesas com amortização

. Despesas com  depreciação e 
amortização

. Custos e despesas operacionais

 

 

Quadro 1 – Resumo dos efeitos nas demonstrações financeiras decorrentes de alterações 

específicas nas práticas contábeis brasileiras1 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

                                                   
1 Nota:  representa o aumento da respectiva conta; representa a redução da respectiva conta. 
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BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

C.9 - Equivalência 
patrimonial 

Os investimentos societários passaram a ser avaliados
por equivalência patrimonial, quando a administração
da controladora tiver influência significativa nas
decisões da investida, mesmo sem controlá-la, ou
quando participar de 20% ou mais do capital votante
de suas coligadas ou controladas ou que façam parte
de um mesmo grupo ou estejam em controle comum.

C.10 - Efeitos das mudanças 
nas taxas de câmbio e 
conversão de demonstrações 
contábeis 
(CPC 02) 

A moeda funcional de subsidiárias de empresas
brasileiras no exterior passou a ser o Real, exceto
quando essas subsidiárias constituam, em essência,
unidade autônoma. O saldo das contas patrimoniais
monetárias continuou sendo convertido pela cotação
final do período, enquanto o saldo das contas
patrimoniais não monetárias e as transações com
efeitos no resultado passou a ser convertido pela
cotação da data da transação.

C.11 - Instrumentos 
financeiros 
(CPC 14)

Foram estabelecidos novos critérios de avaliação dos
instrumentos financeiros, que passaram a ser
classificados no Ativo e Passivo de curto e longo
prazo, e distribuídos em três categorias: (i) mantidos
para negociação, que devem ser avaliados pelo valor
justo e registrados no resultado; (ii) mantidos até o
vencimento, que devem ser registrados pelo custo de
aquisição ou valor de emissão mais rendimentos,
ajustado ao valor provável de realização, e os juros
calculados pela taxa efetiva; e (iii) disponíveis para a
venda, que devem ser avaliados pelo valor justo, mas
a diferença entre o valor justo e o valor contábil deve
ser registrada na conta de ajustes de avaliação
patrimonial. 

C.12 - Pagamento baseado em 
ações 
(CPC 10)

A remuneração baseada em ações passou a ser
reconhecida como despesa ou participação quando
liquidadas com instrumentos patrimoniais (por
exemplo, ações ou opções de compra de ações) ou em
dinheiro, mensuradas pelo valor justo, no momento em 
que são outorgadas, em contrapartida da conta Ações
ou Opções Outorgadas, no Patrimônio Líquido.

C.13 - Combinação de 
negócios 
(CPC 15)

As operações de transformação, incorporação, fusão e 
cisão realizadas entre partes independentes e
vinculadas à efetiva transferência de controle, os
ativos e passivos da sociedade incorporada, cindida
ou fundida passaram a ser identificados, avaliados e
contabilizados a valor justo. 

PRÁTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS EFEITOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

. Lucro líquido

. Ações ou opções outorgadas 
(Reserva  de capital)

. Ativos 

. Passivos

. Patrimônio Líquido

. Ativos 

. Passivos

. Ajustes de ava liação 
patrimonial

. Resultado financeiro

. Lucro líquido

. Ativos

. Passivos 

. Ajustes de ava liação 
patrimonial

. Resultado financeiro

. Outras receitas e despesas
operacionais

. Despesas com  depreciação e 
amortização

. Ativos 

. Passivos

. Patrimônio Líquido

 

Quadro 2 – Resumo dos prováveis efeitos nas demonstrações financeiras decorrentes de 

alterações específicas nas práticas contábeis brasileiras2 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 Nota:  representa uma variação indefinida da respectiva conta, que pode ser um aumento ou uma redução, 
dependendo do cenário no qual a empresa está inserida. 
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D) Divulgação em notas explicativas 
 
D.1) As empresas que pela primeira vez adotavam as leis nº 11.638/07 e a nº 

11.941/09 tiveram que divulgar: (i) declaração, em nota explicativa, da base de 

elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, assegurando que a empresa 

adotava essas leis pela primeira vez; (ii) apresentação do sumário das práticas 

contábeis modificadas na adoção inicial, acompanhado da demonstração dos efeitos no 

Resultado do Exercício e no Patrimônio Líquido, para suprir as necessidades de 

informações quanto à comparabilidade dessas duas rubricas com os valores que seriam 

obtidos caso essas modificações não tivessem sido implementadas, sendo dispensada a 

divulgação do balanço inicial ajustado; e (iii) em notas explicativas, as opções 

relevantes feitas pela administração, conforme previsto no Pronunciamento Técnico 

CPC 13. 

 

Com as mudanças nas práticas contábeis brasileiras, a partir da adoção inicial das leis 

no 11.638/07 e no 11.941/09, já se notam algumas divergências entre as novas práticas 

brasileiras e as internacionais. Mas, segundo Eliseu Martins (2009), a filosofia do CPC 

obedece ao princípio de as normas brasileiras não serem uma cópia das IFRS. Por isso, há 

realmente algumas diferenças, mas o fundamental é que a aplicação das normas do CPC 

resulte em demonstrações que estejam em conformidade com o IASB. 

 

Embora as práticas brasileiras ainda não estejam integralmente convertidas para as 

práticas internacionais, pode-se afirmar que o Brasil se encontra na primeira fase do processo 

de convergência, já que diversas práticas brasileiras já sofreram alteração, em decorrência da 

aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 13.  

Há, então, um grande desafio à espera dos atuais e futuros preparadores e usuários de 

demonstrações financeiras. É imprescindível que os profissionais envolvidos, o meio 

acadêmico e os usuários dessas informações estejam preparados para as mudanças nas 

práticas contábeis, que procurem saber como e o que aconteceu em outros países que já 

adotaram as IFRS e quais as consequências dessa medida. A partir do conhecimento de tais 

experiências, será possível analisar em maior profundidade os reflexos ocorridos nas 

demonstrações financeiras das empresas brasileiras, em virtude da adoção de algumas práticas 
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internacionais, assim como prever a possibilidade de impactos futuros da adoção integral das 

IFRS. 

2.4 Estudos sobre os impactos da adoção das IFRS  

Nos últimos anos, intensificaram-se no âmbito internacional as pesquisas em relação 

às IFRS em decorrência, principalmente, da adoção compulsória dessas normas na União 

Europeia desde o ano 2005. 

Inúmeras pesquisas abordam as experiências vivenciadas por países que convergiram 

suas normas contábeis para as IFRS, destacando as vantagens e as desvantagens da adesão, os 

seus impactos nas demonstrações financeiras e a reação dos investidores a tais mudanças.  

Segundo Taylor (2008), o executivo Aaron Anderson, diretor de políticas contábeis da 

IBM, responsável pela implementação das IFRS na empresa, em 60 países de todos os 

continentes, destaca, entre as vantagens de se mudar para um único sistema de contabilidade, 

a economia de escala e a eficiência estrutural do sistema contábil da empresa. Na opinião de 

Aaron Anderson, as IFRS garantirão à IBM a oportunidade de fazer melhores negócios, mais 

rapidamente e com mais eficiência.  

McManus (2009) assinala que as experiências de conversão da Europa, da Ásia e da 

Austrália comprovam que a sua implementação, geralmente, toma mais tempo e recursos do 

que o previsto. Por outro lado, a conversão traz uma oportunidade única para a reavaliação 

abrangente do relatório financeiro e lança uma abordagem completamente nova nas políticas e 

nos processos financeiros. 

Muitos pesquisadores e usuários ainda discutem a eficiência da aplicação das IFRS em 

escala global, sob a alegação de que muitos países adotam políticas monetárias 

tradicionalistas, que permanecerão limitadas ao seu mercado local em um futuro próximo. 

Ball (2005) garante que ainda são poucas as teorias ou evidências, escassez que dificulta a 

análise de todas as vantagens e desvantagens da adoção das IFRS, cuja abrangência é 

internacional. 

Nesse sentido, Ball (2005) entende que um dos aspectos positivos é a possibilidade de 

se comemorar o sucesso dos órgãos normatizadores, ao desenvolver um conjunto de padrões 

contábeis de alta qualidade que seja compreensível a todos os países, e que, além disso, tenha 
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sido possível convencer mais de 100 países a adotá-los. O lado negativo é a possibilidade de 

se enxergar problemas na fascinação atual do IASB (e do FASB) pela contabilidade praticada 

a fair value, que é o valor que o mercado se dispõe a pagar por um ativo no momento exato da 

sua apuração. Assim, inevitavelmente haverá diferenças substanciais entre os países na 

aplicação da norma referente a esse assunto, gerando um grande risco para a contabilidade, 

ainda que inicialmente superável, em prol da convergência. 

Perramon e Amat (2006) analisaram os impactos das normas IFRS nos resultados das 

empresas abertas não-financeiras da Espanha. Os autores verificaram que as influências 

(positivas ou negativas) nos resultados das companhias decorreram não somente da aplicação 

do fair value aos instrumentos derivativos, mas também das regras de amortização do 

goodwill, das normas sobre benefícios a empregados e da consolidação de empresas 

associadas. 

No estudo intitulado IFRS – The Implications for European Banks, a auditoria e 

consultoria Ernst & Young (2005) divulgou as principais normas internacionais de 

contabilidade que geraram impactos relevantes no Patrimônio Líquido de 15 instituições 

financeiras europeias. 

A IAS 39 – Financial instruments: recognition and measurement, por exemplo, 

produziu efeitos combinados de incrementação e redução no Patrimônio Líquido dos bancos. 

A maioria das elevações no Patrimônio Líquido deveu-se à adoção do método de avaliação a 

fair value dos investimentos classificados como “disponíveis para venda”, que anteriormente 

eram avaliados pelo custo histórico. As reduções no Patrimônio Líquido foram decorrentes, 

principalmente, do aumento das provisões para perdas nas operações de crédito (loan 

impairment) e do reconhecimento de derivativos com valor líquido negativo. 

A IAS 32 – Financial instruments: presentation ocasionou reduções no Patrimônio 

Líquido das instituições, em decorrência de reclassificações, para Exigibilidades, de 

instrumentos financeiros anteriormente classificados no Patrimônio Líquido, como, por 

exemplo, interesses minoritários ou ações preferenciais não patrimoniais. 

A IAS 19 – Employee benefits também viria a acarretar significativas alterações no 

Patrimônio Líquido das instituições analisadas pela Ernest & Young. Essa norma foi 
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responsável por diminuições nos patrimônios líquidos dos bancos europeus, devido ao 

reconhecimento de déficits nos fundos de benefícios a empregados. 

Lee, Walker e Christensen (2007) testaram se a reconciliação entre as normas 

contábeis do Reino Unido e as normas IFRS – medida obrigatória para fins de IFRS 1 – 

produziu novas informações julgadas relevantes para os analistas. Os autores mediram o 

tempo despendido pelas empresas na divulgação de tais informações e suas características, 

positivas ou negativas. Constatou-se a existência de relação entre as reações no mercado 

acionário e as notícias sobre reconciliação entre normas nacionais e as IFRS, o que ampliou a 

demanda dos analistas por informações acerca das reconciliações. Foi ainda observado que as 

empresas que retardaram tal divulgação sofreram ajustes desfavoráveis pela adoção das IFRS. 

Horton e Serafeim (2007) investigaram a existência de reação no mercado de capitais a 

partir da divulgação da reconciliação das normas contábeis do Reino Unido com as normas 

IFRS. Dentre os assuntos contábeis que, segundo os autores, provocaram divergências entre 

os dois padrões, destacam-se: pagamento baseado em ações, amortização do goodwill, 

instrumentos financeiros e diferimento de impostos. Eles afirmaram, ainda, que embora 

algumas companhias tenham divulgado que as mudanças contábeis não afetariam o fluxo de 

caixa, o mercado foi capaz de reagir à reconciliação das normas e incorporar os ajustes 

contábeis aos preços das ações. 

O estudo de Schatt e Gross (2007) comparou empresas listadas na Bolsa de Paris 

(Euronext), distribuídas em três diferentes setores: indústria de base, TI e imobiliário. O 

estudo analisou o impacto da adoção das IFRS na estrutura de capital das empresas. Foram 

analisadas 37 companhias, que apresentaram evidências de que a aplicação das IFRS 

impactou marginalmente o capital próprio. Entretanto, revelaram-se diferenças significativas 

entre os setores de atividades. 

Amin Mawji, um dos sócios da divisão de consultoria para publicação de 

demonstrações financeiras da Ernst & Young, fez uma avaliação após três anos de 

obrigatoriedade das IFRS na União Europeia (HUGHES, 2008). Concluiu que na percepção 

da sociedade a transição europeia foi bem-sucedida. Mas, ao mesmo tempo, reconhece que a 

sua implementação foi mais difícil do que havia sido planejado, requerendo muita habilidade 

dos contadores, por meio de ajustes nos sistemas contábeis para obtenção das demonstrações 

finais. Hughes (2008) assinalou que, no primeiro dia da conversão do UK GAAP (Reino 
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Unido) para as IFRS, uma equipe da Price Waterhouse Coopers monitorou o preço das ações 

diante da apresentação dos resultados em padrão internacional. As cotações das ações 

oscilaram entre 1% e 2%. Apesar de não ter sido considerado ruim, esse resultado ficou 

aquém do esperado para uma transição que foi declarada como apenas uma mudança de 

registros contábeis. 

Daske et al (2007) examinaram as consequências econômicas da introdução 

compulsória das IFRS em 26 países. Concluíram que as empresas que adotaram as IFRS de 

forma compulsória experimentaram um aumento significativo, estatisticamente, da liquidez de 

mercado. As consequências da adoção das IFRS no custo do capital apresentaram 

comportamentos diversos entre os países. Naqueles com ambiente institucional de estímulo à 

transparência na divulgação de informações e naqueles com alto grau de divergência entre 

normas contábeis nacionais e as normas IFRS foram percebidos maiores benefícios ao custo 

do capital. Enquanto isso, nos países cujas normas mais se assemelhavam às IFRS e também 

naqueles que já possuíam estratégia de convergência às IFRS antes do anúncio da adoção 

compulsória, os efeitos no custo do capital foram menos significativos. 

Com base nas pesquisas aqui apresentadas, verifica-se que os impactos da adoção das 

normas IFRS podem ser diferenciados segundo as diversas características de cada país e de 

seus setores de atividades. Assim, os impactos observados nos mercados de capitais não 

devem ser atribuídos tão-somente à introdução das novas normas de contabilidade.  

No Brasil, foram identificados poucos estudos acerca da adoção de IFRS ou sobre a 

adoção das leis no 11.638/07 e no 11.941/09. Nesse pequeno grupo, destaca-se o estudo da 

Ernst & Young (2008) em parceria com a Fipecafi, o qual comparou, de forma detalhada, as 

normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB com as normas e práticas 

contábeis brasileiras adotadas pelas companhias abertas, considerando, para tanto, as 

principais alterações da Lei no 11.638/07.   

Lemes e Silva (2007) pesquisaram a posição das empresas brasileiras de capital aberto 

em relação à elaboração de relatórios contábeis de acordo com as IFRS. De um total de cerca 

de 500 empresas contatadas, 137 responderam à pesquisa e apenas duas enviaram suas 

demonstrações financeiras de acordo com as normas internacionais. A análise dos dados pelos 

autores confirmou que o imposto de renda diferido e o efeito de variações cambiais foram os 

principais pontos de divergência na implementação das IFRS no Brasil. 
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Borsato, Pimenta e Ribeiro (2009) compararam os indicadores de desempenho e de 

geração de valor da empresa Gerdau S.A., a partir de demonstrações financeiras do exercício 

de 2006, preparadas em BR GAAP, US GAAP e IFRS. Os resultados evidenciaram que os 

indicadores econômico-financeiros calculados em BR GAAP foram inferiores aos da maior 

parte dos indicadores calculados em US GAAP ou IFRS. Os autores acreditam que as 

diferenças encontradas podem impactar o processo decisório das empresas quanto à estrutura 

de capital, políticas de investimento e financiamento e remuneração aos acionistas. 

McManus (2009) assinalou que, provavelmente, a adoção das IFRS no Brasil afetará 

os principais medidores de desempenho, podendo ainda causar um impacto abrangente na 

infraestrutura das empresas, o que inclui os processos, sistemas e controles de suporte e, até 

mesmo, contratos e interações com clientes. O autor acredita que é possível que várias 

empresas já estejam sentindo os efeitos das novas práticas contábeis oriundas da lei 11.638 ou 

das normas emitidas pelo CPC, consistentes com IFRS, e ainda ressalta que as empresas que 

identificarem esses impactos estarão em condição mais favorável para adotar as medidas 

adequadas. 

 

Estudos publicados no XVI Congresso Brasileiro de Custos (novembro de 2009) 

analisaram os impactos da adoção inicial da Lei no 11.638/07. Grecco, Geron e Formigoni 

(2009) pesquisaram a reconciliação do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício de 

2007 e 2008, divulgada em notas explicativas por 47 empresas. Eles identificaram que o 

ajuste mais frequente nessas empresas teve origem no Pronunciamento Técnico CPC 14 – 

Instrumentos financeiros (substituído pelos Pronunciamentos Técnicos CPC 38 e CPC 40). O 

estorno da Reserva de Reavaliação causou grande impacto no Patrimônio Líquido, enquanto o 

Pronunciamento Técnico CPC 02 – Efeito das mudanças de taxas de câmbio e conversão das 

demonstrações contábeis afetaria significativamente o Resultado do Exercício. Constatou-se 

uma redução de, aproximadamente, 2% no Patrimônio Líquido e de 5% no Resultado do 

Exercício. Essas taxas sinalizaram que a adoção das novas práticas em 2008 acarretou maior 

grau de conservadorismo às demonstrações financeiras das companhias abertas do país. 

 

Santos e Calixto (2009) analisaram a reconciliação do Lucro Líquido e do Patrimônio 

Líquido dos exercícios de 2007 e 2008 de 84 empresas não-financeiras de capital aberto. 

Constataram que (i) houve uma grande diversidade no grau de compliance das empresas em 

relação à adoção da Lei no 11.638/07; (ii) o nível de transparência das informações divulgadas 
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ficou aquém das expectativas; (iii) na média, os resultados das empresas cresceram; e (iv) as 

práticas contábeis modificadas que causaram ajustes de maior magnitude foram: custos de 

transação na emissão de títulos, Ativo Diferido, subvenções governamentais, leasing 

financeiro, reavaliação de ativos e os efeitos de mudanças nas taxas de câmbio e conversão de 

demonstrações contábeis. A pesquisa também enfrentou algumas dificuldades que 

prejudicaram a análise precisa do impacto no Resultado do Exercício pela adoção inicial da 

Lei no 11.638/07, destacando-se: (i) o processo conturbado de regulação, visto que as 

empresas dispuseram de pouco tempo para se adequar às novas práticas; (ii) o 

estabelecimento de duas fases para o processo de convergência aos padrões internacionais, 

dificultando a comparação com as pesquisas de outros países e diluindo o impacto das novas 

práticas; (iii) a opção dada às empresas para escolha da data de transição das demonstrações 

financeiras; e (iv) a coincidência do primeiro momento de transição com a grave crise 

financeira internacional ocorrida no ano 2008. 

 

Apesar do reduzido número de estudos sobre a adoção de práticas contábeis 

internacionais por empresas brasileiras, os resultados obtidos já demonstram a grande 

relevância do tema para a sociedade, assim como a merecida atenção dos profissionais e 

usuários envolvidos. Esses resultados estimulam também a reflexão sobre os possíveis 

impactos gerados ou potencializados por tais mudanças para a representação da situação 

econômico-financeira das empresas brasileiras, objeto deste estudo. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos compreendem os delineamentos que estabelecem a 

maneira como um problema de pesquisa é elaborado e adequado a uma estrutura lógica que 

orienta a experimentação, a coleta de dados e a análise. A metodologia implica a escolha de 

um plano para se conduzir a investigação, que tem início na definição do problema e no 

desenvolvimento das hipóteses da pesquisa. 

 

3.1 Definição do problema e desenvolvimento das hipóteses 

 

No início de cada ano são apresentadas diversas análises e previsões sobre empresas, 

segmentos e mercados, essenciais para a análise dos investidores. E, como já explicado no 

referencial teórico, a legislação societária brasileira foi modificada no final do ano 2007, 

alterando as práticas contábeis e, consequentemente, as demonstrações financeiras das 

empresas. Contudo, tais alterações não influenciam o desempenho e nem a situação 

econômico-financeira das empresas, mas podem impactar a sua representação, visto que a 

partir da adoção das novas práticas contábeis, as empresas passaram a retratar seu patrimônio, 

de forma fidedigna e a divulgar informações imprescindíveis para a tomada de decisão dos 

investidores. As empresas brasileiras passaram a adotar normas contábeis evoluídas, que já 

são utilizadas em países com mercado de capital muito desenvolvido. 

 

Então, quais efeitos se pode esperar na representação da situação econômico-

financeira das empresas brasileiras, levando-se em conta as mudanças implementadas pelas 

leis no 11.638/07 e no 11.941/09? 

Há uma grande expectativa de que essas mudanças resultem na melhoria da qualidade 

e transparência das informações, aperfeiçoando o processo decisório e a gestão dos 

investimentos. E, com base nas pesquisas já apresentadas sobre os efeitos da adoção das IFRS 

na União Europeia, constata-se que as mudanças implementadas nas práticas contábeis 

brasileiras, para conversão às práticas internacionais, podem gerar impactos relevantes, 

principalmente no que tange às demonstrações financeiras, às previsões dos analistas de 

investimentos e às reações do mercado de capitais. Constata-se também que os impactos são 

diversificados, tendo-se percebido efeitos diferenciados entre os países. 
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No Brasil ainda são poucos os estudos sobre os efeitos do processo de conversão das 

práticas contábeis brasileiras para as IFRS. Então, é muito importante a realização de 

pesquisas que ajudem a avaliar a ocorrência de impactos significativos – em função das 

mudanças nas práticas contábeis brasileiras – e se confirma a expectativa do mercado em 

relação a essas mudanças. 

Daske et al (2009) afirmam que os estudos empíricos sobre os efeitos econômicos da 

adoção voluntária das IFRS podem ser assim classificados: (1) estudos que examinam a 

qualidade das demonstrações financeiras em IFRS em relação às demonstrações financeiras 

em outras normas, bem como o cumprimento da adoção das IFRS; (2) estudos que analisam 

os efeitos da adoção das IFRS no mercado de capitais, principalmente em relação ao custo de 

capital e à liquidez da ação; e (3) estudos que examinam outros efeitos da adoção das IFRS, 

como em previsões de analistas.  

Na presente pesquisa, optou-se pela primeira linha de estudos empíricos supracitada, 

levando-se em conta que as informações divulgadas pelas empresas têm grande valia para os 

investidores. Numa economia de mercado desenvolvida, uma das razões que levam o 

investidor a adquirir ações de uma empresa reside nos resultados da análise das suas 

demonstrações financeiras e demais informações relevantes, o que facilita a avaliação das 

perspectivas e da respectiva situação econômico-financeira.  

A partir da definição da linha de estudo, foram formuladas algumas questões. Mas 

nem todo problema revelador de uma situação que necessite de debate é satisfatório para fins 

científicos. Segundo Kerlinger (1980, p. 36), “bons problemas devem seguir três critérios 

básicos: expressar uma relação entre duas ou mais variáveis, ser apresentado em forma 

interrogativa e implicar possibilidades de testagem empírica”.  

Por essa razão, este estudo pretende responder à seguinte indagação: A adoção das 

práticas contábeis alteradas pelas leis no 11.638/07 e no 11.941/09 impactou 

significativamente a representação da situação econômico-financeira das empresas listadas na 

BM&FBovespa? 

Na busca de uma resposta para essa questão, foram levantados estudos que indicaram 

as principais práticas contábeis adotadas no Brasil que, após sofrerem alterações, impactaram 

as demonstrações financeiras das empresas. De acordo com as pesquisas de Grecco, Geron e 
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Formigoni (2009) e Santos e Calixto (2009) sobre a adoção da Lei no 11.638/07, algumas das 

práticas contábeis alteradas se destacam por causar efeitos relevantes no Patrimônio Líquido e 

no Resultado do Exercício, como: custos de transação na emissão de títulos, Ativo Diferido, 

subvenções governamentais, leasing financeiro, reavaliação de ativos, mudanças nas taxas de 

câmbio e conversão de demonstrações contábeis. Entretanto, não basta conhecer o impacto 

das mudanças no Patrimônio Líquido e no Resultado do Exercício, já que os investidores 

fundamentam suas decisões, principalmente, na avaliação das demonstrações financeiras. 

Reis (2003) defende que somente por meio do entendimento da estrutura contábil das 

demonstrações é possível avaliar as empresas com mais detalhe.  

Para investidores e usuários externos, a análise das demonstrações financeiras 

constitui ferramenta imprescindível para análise da situação econômico-financeira das 

empresas com vistas a uma decisão. As técnicas mais comuns de análise adotam como base o 

cálculo de indicadores. 

Segundo Assaf Neto (2002), as técnicas mais comuns de análise embasam-se na 

apuração de indicadores econômico-financeiros, que podem ser distribuídos em quatro 

grupos: liquidez, atividade, estrutura de capital e rentabilidade. Os indicadores de liquidez 

evidenciam a situação financeira de uma empresa frente a seus diversos compromissos 

financeiros. Os indicadores de atividade representam a velocidade com que os elementos 

patrimoniais de relevo se renovam durante determinado período. Os indicadores de 

endividamento e estrutura possibilitam avaliar a proporção de recursos próprios e de terceiros 

utilizados pela empresa, a dependência financeira por dívidas de curto prazo, a natureza de 

suas exigibilidades e o risco financeiro. Já os indicadores de rentabilidade viabilizam uma 

avaliação econômica do desempenho da empresa, dimensionando o retorno dos investimentos 

realizados e a lucratividade apresentada pelas vendas.  

Perez Júnior (2009), além de considerar os indicadores de liquidez, atividade, 

endividamento e estrutura de capital, e rentabilidade, também contempla os indicadores de 

gestão do capital de giro, que objetivam a análise do capital de giro, e os indicadores de valor 

de mercado, que possibilitam a análise do desempenho da empresa no mercado acionário. 

Após a identificação das principais práticas contábeis que causaram efeitos no 

Patrimônio Líquido e no Lucro Líquido das empresas brasileiras, e a definição dos principais 
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indicadores elencados na literatura, o presente estudo investigou os possíveis impactos 

gerados por essas práticas contábeis na representação da situação econômico-financeira 

consolidada das empresas brasileiras, bem como nos indicadores econômico-financeiros 

relacionados, conforme explicitado no Quadro 3. 

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS POSSÍVEIS IM PACTOS NOS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

         . Estrutura de capital (na arrendatária)

        . Gestão do capital de giro (na arrendatária)

        . Liquidez (na arrendatária)

        . Estrutura de capital

        . Gestão do capital de giro

        . Liquidez

        . Rentabilidade

        . Valor de mercado

        . Gestão do capital de giro

        . Valor de mercado

         
       . Estrutura de capital 

        . Rentabilidade

        .Valor de mercado

         
        . Estrutura de capital

        . Rentabilidade

        . Valor de mercado

         
        . Estrutura de capital

        . Gestão do capital de giro

  
  . Liquidez

        . Rentabilidade

        . Valor de mercado

Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão 
de demonstrações contábeis 

        . RentabilidadeSubvenções e assistências governamentais

Ativo Diferido

Arrendamento mercantil financeiro

Custos de transação e prêmios na emissão de títulos e 
valores mobiliários

Reavaliação de ativos

 

Quadro 3 – Principais práticas contábeis brasileiras alteradas e os possíveis impactos nos 

indicadores econômico-financeiros das empresas3 

Fonte: Elaborado pela autora. 

                                                   
3 Nota:  representa o aumento da respectiva conta; representa a redução da respectiva conta;  representa 
uma variação indefinida da respectiva conta, que pode ser um aumento ou uma redução, dependendo do cenário 
em que a empresa está inserida. 
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A partir do Quadro 3, foram elaboradas as hipóteses desta pesquisa. 

Uma hipótese é um enunciado conjectural das relações entre duas ou mais variáveis. 
Hipóteses são sentenças declarativas e relacionam de alguma forma variáveis com 
variáveis. São enunciados de relações e, como os problemas, devem testar as 
relações enunciadas. Problemas e hipóteses são semelhantes. Ambos enunciam 
relações, só que os problemas são sentenças interrogativas e as hipóteses sentenças 
afirmativas. Às vezes são quase idênticos em substância. Uma diferença importante, 
entretanto: as hipóteses geralmente são mais específicas do que os problemas; 
geralmente estão mais próximas das operações de teste e pesquisa (KERLINGER, 
1980, p. 38). 

 

Para responder ao problema formulado por este estudo, foi definida como hipótese 

principal que a adoção das práticas contábeis após serem alteradas pelas Leis no 11.638/07 e 

no 11.941/09 impactou significativamente a representação da situação econômico-financeira 

das empresas listadas na BM&FBovespa. Para testar a hipótese principal da pesquisa, foi 

desenvolvida a seguinte hipótese operacional: 

 

• Há diferença estatisticamente significante entre as médias dos indicadores de estrutura 

de capital, de gestão do capital de giro, de liquidez, de rentabilidade e de valor de 

mercado, obtidas antes e depois da adoção das práticas contábeis alteradas pelas leis no 

11.638/07 e no 11.941/09 pelas empresas listadas na BM&FBovespa. 

Martins (1994) preconiza que, ao buscar solução para um problema ou encontrar 

evidências para testar uma hipótese de pesquisa, o investigador, assim como o profissional da 

área contábil, deve explicar com clareza e precisão o significado dos principais termos, 

conceitos, definições e constructos adotados e utilizados no estudo que realiza, conforme 

apresentado na seção seguinte. 

3.2 Critérios da pesquisa e da seleção da amostra 

Por meio de uma criteriosa análise dos diferentes tipos de pesquisa, identificou-se, 

como sendo mais adequado para o desenvolvimento do presente estudo, o uso de um método 

descritivo, que, conforme Gil (1999, p. 45) “[...] tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento entre 

variáveis”. Cervo e Bervian (1996, p. 49) complementam esse conceito ao definir a pesquisa 

descritiva como aquela que “observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

(variáveis) sem manipulá-los, verificando a frequência de um fenômeno e sua conexão com 

outros, além de sua natureza e características”. 
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Quanto aos procedimentos da pesquisa, foi utilizada a tipologia empírico-analítica, 

que, segundo Martins (1994, p. 26), compreende:  

 

[...] técnicas de coleta, tratamento e análise de dados marcadamente quantitativos. 
Privilegiam estudos práticos. Suas propostas têm caráter técnico, restaurador e 
incrementalista. Têm forte preocupação com a relação causal entre variáveis. 

 
 

Inicialmente, foi feita uma revisão bibliográfica no intuito de se conhecerem as 

motivações para o movimento de harmonização internacional das normas contábeis e o seu 

processo de evolução, bem como a participação do Brasil nesse contexto, por meio das 

alterações introduzidas pelas leis no 11.638/07 e no 11.941/09, além dos Pronunciamentos 

Técnicos emitidos pelo CPC. Também foram levantados estudos científicos relacionados com 

a adoção das IFRS e verificados os efeitos dessa medida nas empresas e na economia.  

 
A bibliografia oferece meios para definir e resolver, não somente problemas já 
conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se 
cristalizaram suficientemente, e tem por objetivo permitir ao cientista o reforço 
paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de informações (MANZO 
apud MARCONI; LAKATUS, 2004, p. 66). 

Na sequência, implementou-se a segunda fase da pesquisa, na qual foi definida a  

amostra. Corrar e Theofilo (2004, p. 20) definem amostra como “um subconjunto de uma 

população que possa representá-la”. Segundo Martins (1994), o estudo de toda a população 

garante a precisão do conhecimento das variáveis. Mas, quando se mostra impraticável a 

análise de toda a população, devido à limitação de tempo e de recursos financeiros, a 

amostragem é, então, a alternativa recomendável. 

Sabe-se que as leis no 11.638/07 e no 11.941/09 estabeleceram a adoção de novos 

procedimentos contábeis para as sociedades por ações e empresas de grande porte, em 

consonância com padrões internacionais. Entretanto, na presente pesquisa foram investigadas 

somente as empresas listadas na BM&FBovespa, visto que divulgam suas informações de 

forma mais transparente, por meio dos documentos entregues à CVM e à própria 

BM&FBovespa e de seus portais. Além disso, essas empresas detêm informações financeiras 

cadastradas em bancos de dados virtuais, como o software Economática, o que viabilizou a 

coleta de dados.  

Em novembro de 2009, havia 545 empresas listadas na BM&FBovespa. Mas, para não 

comprometer os resultados da pesquisa, foram excluídas dessa amostra: (i) 46 instituições 

financeiras, porquanto as empresas do setor financeiro já aplicavam anteriormente algumas 
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das práticas contábeis alteradas, por determinação do Banco Central; (ii) 17 empresas que não 

divulgaram suas demonstrações financeiras dos exercícios de 2007 e/ou 2008; (iii) 9 empresas 

com encerramento em data diferente de 31 de dezembro, pois alguns dos indicadores 

econômico-financeiros reportam resultados acumulados em 12 meses; (iv) 90 empresas que 

sofreram reorganização societária nos exercícios de 2007 e/ou 2008; (v) 133 empresas que 

ainda não haviam emitido ações, visto que seus dados não constavam na base do Economática 

e (vi) 50 empresas que apresentaram seus indicadores econômico-financeiros 

consideravelmente distantes da média (outliers). 

Feitas as exclusões de acordo com os seis critérios apresentados, a amostra da pesquisa 

reduziu-se a 200 empresas, representando cerca de 37% do total listado na BM&FBovespa. 

3.3 Coleta de dados e testes estatísticos aplicados  

Antes da aplicação dos testes estatísticos, foram selecionados alguns indicadores 

econômico-financeiros para testar as hipóteses operacionais da pesquisa, conforme 

apresentado no Quadro 4. 

 INDICADOR FÓRMULA

ESTRUTURA DE CAPITAL

Participação de capital de terceiros = Endiv idamento oneroso / Patrimônio líqu ido 

Imobilização do patrimônio líqu ido = (Imobilizado + Diferido) / Patrimônio  líquido

GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO

Margem EBITDA = EBITDA / Receita líquida

Cobertura de despes as financeiras = EBITDA / Despesas  financeiras  

 LIQUIDEZ

Liqu idez seca = (A tivo circu lante - Es toques - Despes as antecipadas) / Pass ivo circu lante

RENTABILIDADE

Margem bruta = Lucro bruto / Receita líquida

Margem operacional = Lucro operacional / Receita líquida

Margem líquida = Lucro líquido / Receita líquida

VALOR DE MERCADO

Preço / Valor patrimonial da ação = Valor de mercado da ação / Patrimônio  líqu ido por ação

Preço Lucro = Valor de mercado da ação / Lucro por ação  

Quadro 4 – Indicadores econômico-financeiros selecionados para a pesquisa4 

Fonte: Assaf Neto (2002); Perez Júnior (2009), adaptado pela autora. 
                                                   

4 Nota: EBITDA representa uma medição não contábil e não reconhecida pelo BR GAAP, consistindo no lucro 
líquido antes do imposto de renda e contribuição social, resultado financeiro líquido (receitas e despesas 
financeiras), depreciação, amortização, resultado não operacional e participações de minoritários. 
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Para o cálculo dos indicadores econômico-financeiros da amostra, foram selecionadas 

as demonstrações financeiras dos exercícios de 2007 e 2008.  Essa escolha deve-se ao fato de 

a maioria das empresas terem optado pela data de transição em 1º de janeiro de 2008, não 

republicando as demonstrações financeiras do exercício de 2007, de acordo com as novas 

práticas contábeis brasileiras. Por sua vez, devido ao reduzido número de elementos da 

amostra, não seria tão válido realizar uma pesquisa quantitativa sobre os efeitos da adoção das 

leis, comparando as demonstrações financeiras do exercício de 2007 divulgadas antes e depois 

das alterações. Assim, levando em consideração a importância de utilizar amostra 

representativa nos testes estatísticos para que possam ser aplicadas as mesmas conclusões 

para a população pesquisada, mostrou-se mais viável a comparação das demonstrações 

financeiras do exercício de 2007, antes da adoção das leis no 11.638/07 e no 11.941/09, com as 

demonstrações financeiras do exercício de 2008, após a adoção das citadas leis.   

A coleta dos dados se deu mediante extração, no software Economática, das 

demonstrações financeiras consolidadas do exercício de 2007 (antes das alterações) e do 

exercício de 2008 (após as alterações) das 200 companhias listadas na BM&FBovespa que 

compuseram a amostra. A partir dos dados quantitativos coletados, foram calculados, para 

cada empresa pesquisada, todos os indicadores econômico-financeiros apresentados no 

Quadro 4. Após a coleta de dados, partiu-se para a realização dos testes estatísticos, sendo 

escolhido o teste de diferenças entre médias para duas amostras. Segundo Stevenson (2001, p. 

240), “os testes de duas amostras são usados para decidir se as médias de duas populações são 

iguais”. 

É importante destacar que há dois métodos para se realizar esse tipo de teste: os testes 

paramétricos e os não paramétricos. De acordo com Maroco (2003, p. 111), “[...] os testes 

paramétricos exigem que a forma da distribuição amostral seja conhecida (a Normal é a mais 

utilizada...)”. Os testes não paramétricos não apresentam essa exigência, e constituem uma 

alternativa aos testes paramétricos. De modo geral, os testes paramétricos são mais potentes 

do que os não paramétricos, razão pela qual estes últimos nem sempre devem ser utilizados, 

mas somente quando não houver alternativa, ou seja, quando não for possível validar as 

condições de aplicação dos testes paramétricos. A utilização de testes paramétricos requer o 

atendimento das seguintes condições: (i) os dados devem ser normalmente distribuídos; (ii) as 

variâncias populacionais devem ser homogêneas, no caso de comparação de duas ou mais 

populações; e (iii) as variáveis devem ser quantitativas. 
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Como as variáveis do estudo são quantitativas, restou saber se elas apresentam 

distribuição normal e se as variâncias são homogêneas. Para tanto, foi realizado o teste de 

aderência à normalidade de Kolmogorov-Smirnov, além do teste de Levene para verificar se 

as variâncias são homogêneas. 

Vale ressaltar que, dependendo do tamanho da amostra, pode ser utilizada a 

distribuição normal, conforme estabelecido no teorema do limite central, em que, segundo 

Bruni (2009, p. 87): 

Para valores grandes do tamanho da amostra, n maior ou igual a 30, a distribuição 
das médias amostrais se comporta como uma distribuição normal, com média igual à 
média populacional e desvio padrão igual ao desvio padrão da variável original 
dividido pela raiz do tamanho da amostra.  

Caso não se conheça o desvio-padrão da população, independentemente do tamanho 

da amostra, deve-se utilizar a distribuição t. Convém lembrar que a distribuição t converge 

para uma normal, quando a amostra é significativa. Como não são conhecidos os desvios-

padrão populacionais e a amostra é grande, a distribuição t pode ser utilizada a partir da 

aplicação do teste paramétrico T-Student para duas amostras emparelhadas, disponível no 

programa de análises estatísticas Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 18.0 for 

Windows.  

O teste T-Student foi aplicado em cada indicador econômico-financeiro estudado, 

comparando a média dos indicadores calculados a partir das demonstrações financeiras do 

exercício de 2007, antes dos efeitos das leis no 11.638/07 e nº 11.941/09, com a média dos 

indicadores calculados a partir das demonstrações financeiras do exercício de 2008, após os 

efeitos da adoção inicial das duas citadas leis. 

Como já mencionado, o teorema do limite central dispensa a aplicação de testes não 

paramétricos, quando a amostra for numerosa, independentemente do fato de a distribuição 

dos dados ser normal. Contudo, como no presente estudo os dados não apresentaram 

distribuição normal, optou-se por também aplicar na mesma amostra o teste não paramétrico 

de Wilcoxon, para uma comparação dos resultados desse teste com os do teste paramétrico.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O presente capítulo apresenta as características e a análise dos resultados da pesquisa 

para cada indicador econômico-financeiro selecionado, com a finalidade de se verificar a 

ocorrência de impactos significativos. Vale ressaltar que a hipótese nula (Ho) representa uma 

situação de igualdade – µ ex ante = µ ex post –, enquanto a hipótese alternativa (H1) significa 

uma situação de diferença – µ ex ante ≠ µ ex post –, que tanto pode representar µ ex ante > µ 

ex post como µ ex ante < µ ex post. O capítulo apresenta também a análise dos resultados por 

setor de atividade, por segmento de listagem da BM&FBovespa e por região federativa, como 

forma de se avaliarem as particularidades das empresas pesquisadas. 

4.1 Análise geral dos resultados  

A aplicação dos testes estatísticos iniciou-se com o teste de Kolmogorov-Smirnov, 

para verificar se os dados apresentam distribuição normal. Na sequência, foi aplicado o teste 

de Levene, para identificar se as variâncias são homogêneas. 

 

Tabela 1 – Resultados da aplicação dos testes de normalidade e homogeneidade nos indicadores 
econômico-financeiros da amostra 

P-value Interpretação P-value Interpretação

Participação de capital de terceiros Não Sim

Ano 2007 0,000 Não 0,477 Sim

Ano 2008 0,000 Não 0,281 Sim

Imobilização do patrimônio líquido Não Sim

Ano 2007 0,000 Não 0,473 Sim

Ano 2008 0,000 Não 0,684 Sim

Margem EBITDA Não Sim

Ano 2007 0,000 Não 0,786 Sim

Ano 2008 0,000 Não 0,221 Sim

Cobertura de despesas financeiras Não Sim

Ano 2007 0,000 Não 0,788 Sim

Ano 2008 0,000 Não 0,176 Sim

Liquidez seca Não Sim

Ano 2007 0,000 Não 0,315 Sim

Ano 2008 0,000 Não 0,764 Sim

Margem bruta Não Sim

Ano 2007 0,000 Não 0,441 Sim

Ano 2008 0,000 Não 0,584 Sim

Margem operacional Não Sim

Ano 2007 0,000 Não 0,200 Sim

Ano 2008 0,000 Não 0,078 Sim

Margem líquida Não Sim

Ano 2007 0,000 Não 0,578 Sim

Ano 2008 0,000 Não 0,300 Sim

Preço / valor patrimonial da ação Não Sim

Ano 2007 0,000 Não 0,204 Sim

Ano 2008 0,000 Não 0,176 Sim

Preço lucro Não Sim

Ano 2007 0,000 Não 0,178 Sim

Ano 2008 0,000 Não 0,180 Sim

Liquidez

Rentabilidade

Valor de mercado

Normalidade Homogeneidade

Estrutura de 
capital

Indicadores econômico-financeiros

Gestão do capital
 de giro
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Na análise dos resultados do teste Kolmogorov-Smirnov, pôde-se observar que todos 

os indicadores econômico-financeiros apresentaram p-value < 0,05. Por essa razão, nenhuma 

variável possui distribuição normal, conforme descrito na Tabela 1, considerando um nível de 

confiança de 95%. Em relação ao teste de Levene, verificou-se que todos os indicadores 

apresentaram p-value > 0,05, significando que as variâncias são homogêneas. 

 

De acordo com Bruni (2009), o teorema do limite central leva em conta que, 

independentemente da forma de distribuição das frequências das variáveis sob análise, as 

médias amostrais respectivas seguem uma distribuição aproximadamente normal, caso a 

amostra possua pelo menos 30 elementos. 

 

Assim sendo, foi aplicado o teste paramétrico de hipóteses para diferenças de médias, 

ou seja, o T-Student para duas amostras emparelhadas, obtendo-se os resultados explicitados 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados da aplicação do teste paramétrico T-Student nos indicadores econômico-
financeiros da amostra 

µ T P-value

Participação de capital de terceiros -4,221 0,000 Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Ano 2007 0,510

Ano 2008 0,790

Imobilização do patrimônio líquido -0,370 0,711 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 0,831

Ano 2008 0,857

Margem EBITDA 0,986 0,325 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 0,147

Ano 2008 0,113

Cobertura de despesas financeiras -1,287 0,200 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 2,071

Ano 2008 2,785

Liquidez seca 2,833 0,005 Rejeita Ho µ 2008 < µ 2007

Ano 2007 1,289

Ano 2008 1,167

Margem bruta 1,300 0,195 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 0,307

Ano 2008 0,296

Margem operacional 1,461 0,146 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 -0,021

Ano 2008 -0,090

Margem líquida 1,338 0,182 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 0,036

Ano 2008 -0,081

Preço / valor patrimonial da ação -1,170 0,243 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 8,297

Ano 2008 8,530

Preço lucro 0,872 0,384 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 0,990

Ano 2008 0,840

Rentabilidade

Valor de 
mercado

Interpretação 
Indicadores econômico-financeiros

Estrutura de 
capital

Gestão do 
capital
 de giro

Liquidez

Resultados do Teste T-Student para duas amostras emparelhadas
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Segundo os resultados demonstrados na Tabela 2, a diferença entre as médias dos 

indicadores participação de capital de terceiros e liquidez seca apresentaram impactos 

estatisticamente significativos, pois tiveram p-value < 0,05.  

Entretanto, como as variáveis não apresentaram distribuição normal, ainda que seja 

permitida a utilização de teste paramétrico em função no número de elementos da amostra 

desta pesquisa, foi também aplicado o teste não paramétrico de Wilcoxon. Esse procedimento 

teve por objetivo possibilitar a comparação dos resultados do teste não paramétrico com os do 

teste paramétrico e verificar se seguem a mesma tendência. Na Tabela 3 são apresentados os 

resultados do teste de Wilcoxon. 

Tabela 3 – Resultados da aplicação do teste não paramétrico de Wilcoxon nos indicadores 
econômico-financeiros da amostra 

µ Z P-value

Participação de capital de terceiros -5,339 0,000 Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Ano 2007 0,510

Ano 2008 0,790

Imobilização do patrimônio líquido -2,069 0,039 Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Ano 2007 0,831

Ano 2008 0,857

Margem EBITDA -1,332 0,183 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 0,147

Ano 2008 0,113

Cobertura de despesas financeiras -1,082 0,279 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 2,071

Ano 2008 2,785

Liquidez seca -3,407 0,001 Rejeita Ho µ 2008 < µ 2007

Ano 2007 1,289

Ano 2008 1,167

Margem bruta -0,16 0,988 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 0,307

Ano 2008 0,296

Margem operacional -1,705 0,088 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 -0,021

Ano 2008 -0,090

Margem líquida -1,770 0,077 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 0,036

Ano 2008 -0,081

Preço / valor patrimonial da ação -1,870 0,062 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 8,297

Ano 2008 8,530

Preço lucro -0,566 0,571 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Ano 2007 0,990

Ano 2008 0,840

Rentabilidade

Valor de 
mercado

Interpretação
Indicadores econômico-financeiros

Estrutura de 
capital

Gestão do 
capital
 de giro

Liquidez

Resultado - Teste Wilcoxon
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Como visto na Tabela 3, o teste de Wilcoxon apresentou resultados semelhantes 

daqueles revelados no teste T-Student. Os indicadores de participação do capital de terceiros, 

imobilização do Patrimônio Líquido e liquidez seca apresentaram impactos significativos 

após as alterações das leis no 11.638/07 e no 11.941/09. Concluiu-se também que a 

participação do capital de terceiros e a imobilização do Patrimônio Líquido cresceram após a 

adoção das referidas leis, já que as respectivas médias de 2008 foram superiores às médias de 

2007. A liquidez seca sofreu redução após a adoção das leis, pois a média de 2008 desse 

indicador foi inferior à de 2007.  

 

Dessa forma, com base nos resultados dos testes T-Student e Wilcoxon, pode-se 

afirmar que a representação da situação econômico-financeira das empresas foi impactada 

pela adoção das leis, no tocante à estrutura de capital e à liquidez.  

É importante comentar que o impacto significativo nos indicadores de estrutura de 

capital, demonstrado nos resultados desta pesquisa, corresponderam exatamente aos 

resultados apresentados nas pesquisas de Schatt e Gross (2007) e de Borsato, Pimenta e 

Ribeiro (2009), já mencionados. 

Quanto aos demais indicadores, as hipóteses nulas não foram rejeitadas, isto é, as leis 

não causaram impactos estatisticamente significativos nos indicadores de gestão do capital de 

giro, de rentabilidade e de valor de mercado das empresas, considerando um nível de 

confiança de 95%. 

 

Vale ressaltar, que se os resultados dos testes forem analisados a um nível de 

confiança de 90%, os indicadores de rentabilidade e valor de mercado passam a apresentar 

impactos significativos. A média de 2008 da margem operacional e da margem líquida foi 

inferior à média de 2007, enquanto a média de 2008 do indicador preço/valor patrimonial da 

ação foi superior à média de 2007. 

  

Tais resultados estimulam novas indagações, como: (1) Quais práticas contábeis 

alteradas podem ter sido responsáveis pelo impacto significativo na representação da estrutura 

de capital e da liquidez das empresas? (2) Além das alterações nas práticas contábeis, que 

outro evento pode ter influenciado o impacto significativo?  (3) Por que as práticas contábeis 

modificadas pelas leis no 11.638/07 e no 11.941/09 não impactaram significativamente todos 
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os indicadores econômico-financeiros das empresas? 

Para responder à primeira pergunta, é interessante recorrer ao Quadro 3, em que são 

abordadas as principais práticas contábeis brasileiras alteradas e os possíveis impactos nos 

indicadores econômico-financeiros das empresas. Assim, com base no Quadro 3, pode-se 

afirmar que as alterações previstas pelas leis no 11.638/07 e no 11.941/09, relacionadas ao 

arrendamento mercantil financeiro e aos efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e 

conversão de demonstrações financeiras, podem ter sido responsáveis pelo aumento na 

estrutura de capital das empresas no exercício de 2008. Em relação à liquidez, acredita-se que 

a sua redução no exercício de 2008 deve-se ao aumento no endividamento das empresas, 

ocorrido no mesmo período.  

Para responder à segunda questão, foi necessário pesquisar eventos relevantes 

ocorridos no exercício de 2008, que pudessem ter influenciado o aumento da estrutura de 

capital das empresas. E, dentre os eventos identificados nenhum foi tão relevante quanto a 

séria crise financeira internacional, que se agravou no segundo semestre do ano 2008. 

É possível que o ano 2008 passe para a história como o período em que vivemos 
vários anos em apenas um. Foram tempos de euforia e medo, de prosperidade e 
destruição inédita de riqueza, de crescimento acelerado e quedas vertiginosas, de 
celebração de sucessos e constatação de enormes erros. [...] Fomos atingidos, sim – 
e não poderia ser diferente numa economia que cada vez mais se abre para o mundo 
(REVISTA EXAME, 2009, p. 13). 

Estudo realizado pela BA BrandAnalytics Consultoria (TOMIYA, 2009) procurou 

entender o comportamento dos setores mais importantes, dentre aqueles que compõem o 

Ibovespa, frente à crise financeira de 2008. Com base nos dados de 12 de dezembro de 2008, 

esse estudo verificou que as empresas fortemente dependentes de preços internacionais 

(petróleo, commodities, etc) representam, em valor, aproximadamente 43% das 50 maiores 

empresas listadas no Ibovespa. Esse pode ter sido um dos fatores que levaram o Ibovespa a 

ser afetado pela crise. 

 

A BA BrandAnalytics Consultoria também procurou avaliar se as empresas que não 

tinham dependência de preços internacionais sentiram o mesmo efeito da crise, sendo obtidas 

as seguintes conclusões: (1) quando comparadas as posições de dezembro de 2008 com as de 

março de 2008, todos os setores sofreram queda na cotação de suas ações, exceto o de 

cosméticos; (2) os setores de telecomunicações, energia elétrica, fumo, alimentos e bebidas 

sofreram perda inferior à média, o que pode ser justificado pelo fato dos referidos segmentos 
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apresentarem seus resultados focados em mercados locais, que aparentemente não sofreram 

retratação a curto prazo; (3) o setor bancário também perdeu menos do que o Ibovespa, 

provavelmente pelo fato de possuir marcas fortes e bem posicionadas no mercado; e (4) o 

setor de papel e celulose e outros setores concentrados em commodities sofreram perdas 

maiores, principalmente em função do mercado de derivativos. A partir das conclusões do 

estudo realizado pela BA BrandAnalytics Consultoria, pode-se perceber que a crise afetou de 

maneira bastante distinta os diversos setores de atividades e, por sua vez, pode ter 

influenciado, de forma geral, a elevação do endividamento das empresas no ano 2008. 

 

Levando-se em conta os estudos já mencionados, acredita-se, quanto à terceira 

pergunta, que o fato de todos os indicadores econômico-financeiros não terem sido 

impactados de forma significativa pelas leis no 11.638/07 e no 11.941/09 pode ser atribuído 

aos seguintes fatores: (i) diversidade no grau de compliance das empresas em relação à 

adoção das leis, decorrente do conturbado processo de regulação, visto que as empresas não 

dispuseram de tempo suficiente para se adequar às novas práticas e tiveram, ainda, o direito 

de optar pela alteração de algumas práticas, como a extinção do Ativo Diferido e da Reserva 

de Reavaliação; (ii) a criação de duas fases para o processo de convergência aos padrões 

internacionais, levando as empresas a adotar apenas uma parte das novas práticas contábeis, 

que talvez não produzisse efeitos tão relevantes para a realidade brasileira; e (iii) a 

coincidência do primeiro momento de transição com a grave crise financeira ocorrida no 

exercício de 2008, que tanto pode ter influenciado o agravamento do impacto na 

representação da situação econômico-financeira das empresas decorrente das leis no 11.638/07 

e no 11.941/09, como também pode ter anulado tal impacto. 

 

Acredita-se que, para o enriquecimento deste estudo, seja relevante a apresentação de 

possíveis respostas para tais questões secundárias – assim como a análise dos resultados por 

setor de atividade, por segmento de listagem da BM&FBovespa e por região federativa –, 

para melhor compreensão dos resultados dos testes já aplicados para a amostra geral e 

também para incentivar futuras pesquisas sobre o assunto. 
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4.2 Análise dos resultados por setor de atividade 

Como demonstrado no Gráfico 1, as 200 empresas foram distribuídas em oito setores 

de atividades. 

4% - Veículos e peças

4% - Comércio

5% - Telecomunicações

9% - Siderurgia e metalurgia

9% - Construção e engenharia

11% - Têxtil

16% - Energia elétrica

42% - Outros

 

                             Gráfico 1 – Distribuição da amostra por setor de atividade 

                             Fonte: BM&FBovespa (2009) 

Na sequência, partiu-se para o teste de Kolmogorov-Smirnov, para verificar se os 

dados apresentam distribuição normal. E, também aplicado o teste de Levene, para identificar 

se as variâncias são homogêneas. 

 

Analisando os resultados dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene, apresentados 

nas Tabelas 4 e 5, constatou-se que o teste paramétrico T-Student só pode ser aplicado nos 

seguintes indicadores:  

• margem EBITDA, para os setores de telecomunicações e comércio, visto que 

apresentaram distribuição normal e variâncias homogêneas, bem como para os setores 

de energia elétrica e outros que reúnem mais de 30 elementos da amostra e apresentam 

variâncias homogêneas; 

• cobertura de despesas financeiras, para os setores de energia elétrica e outros que 

reúnem mais de 30 elementos da amostra e apresentam variâncias homogêneas; 

• margem bruta, para os setores de veículos e peças e de siderurgia e metalurgia, visto 
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que apresentaram distribuição normal e variâncias homogêneas, bem como para os 

setores de energia elétrica e outros que reúnem mais de 30 elementos da amostra e 

apresentam variâncias homogêneas; 

• margem operacional e margem líquida, para o setor de telecomunicações, que 

apresentou distribuição normal e variâncias homogêneas, bem como para os setores de 

energia elétrica e outros que reúnem mais de 30 elementos da amostra e apresentam 

variâncias homogêneas. 

Tabela 4 – Resultados da aplicação dos testes de normalidade e homogeneidade nos indicadores 
econômico-financeiros de estrutura de capital, gestão do capital de giro e liquidez da amostra, 
segmentada por setor de atividade 
 

P-value Interpretação P-value Interpretação P-value Interpretação P-value Interpretação

Participação de capital de terceiros

Veículos e peças 8 0,200 Sim 0,200 Sim

Comércio 9 0,200 Sim 0,000 Não

Telecomunicações 10 0,023 Não 0,076 Sim

Siderurgia e metalurgia 19 0,200 Sim 0,060 Sim

Construção e engenharia 19 0,200 Sim 0,021 Não

Têxtil 21 0,083 Sim 0,009 Não

Energia elétrica 31 0,001 Não 0,000 Não

Outros 83 0,000 Não 0,000 Não

Imobilização do patrimônio líquido

Veículos e peças 8 0,200 Sim 0,200 Sim

Comércio 9 0,110 Sim 0,148 Sim

Telecomunicações 10 0,013 Não 0,200 Sim

Siderurgia e metalurgia 19 0,200 Sim 0,050 Sim

Construção e engenharia 19 0,000 Não 0,000 Não

Têxtil 21 0,020 Não 0,200 Sim

Energia elétrica 31 0,000 Não 0,000 Não

Outros 83 0,001 Não 0,000 Não

Margem EBITDA

Veículos e peças 8 0,000 Não 0,001 Não

Comércio 9 0,200 Sim 0,200 Sim

Telecomunicações 10 0,200 Sim 0,200 Sim

Siderurgia e metalurgia 19 0,000 Não 0,032 Não

Construção e engenharia 19 0,000 Não 0,094 Sim

Têxtil 21 0,200 Sim 0,000 Não

Energia elétrica 31 0,154 Sim 0,000 Não

Outros 83 0,000 Não 0,000 Não

Cobertura de despesas financeiras

Veículos e peças 8 0,200 Sim 0,024 Não

Comércio 9 0,001 Não 0,009 Não

Telecomunicações 10 0,034 Não 0,200 Sim

Siderurgia e metalurgia 19 0,123 Sim 0,000 Não

Construção e engenharia 19 0,200 Sim 0,000 Não

Têxtil 21 0,000 Não 0,001 Não

Energia elétrica 31 0,000 Não 0,000 Não

Outros 83 0,000 Não 0,000 Não

Liquidez seca

Veículos e peças 8 0,200 Sim 0,200 Sim

Comércio 9 0,012 Não 0,001 Não

Telecomunicações 10 0,200 Sim 0,200 Sim

Siderurgia e metalurgia 19 0,200 Sim 0,200 Sim

Construção e engenharia 19 0,200 Sim 0,200 Sim

Têxtil 21 0,016 Não 0,002 Não

Energia elétrica 31 0,124 Sim 0,200 Sim

Outros 83 0,001 Não 0,000 Não

    0,788  Sim     0,176  Sim 

    0,000  Não     0,007  Não 

 Não     0,004  Não 

    0,101  Sim     0,563  Sim 

    0,009 

20082007
Normalidade

Indicadores econômico-financeiros

Estrutura de 
capital

Gestão do capital
 de giro

Liquidez

2007
Homogeneidade

Frequência

    0,246  Sim 

2008

    0,004  Não 
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Tabela 5 – Resultados da aplicação dos testes de normalidade e homogeneidade nos indicadores 
econômico-financeiros de rentabilidade e valor de mercado da amostra, segmentada por setor de 
atividade 
 

P-value Interpretação P-value Interpretação P-value Interpretação P-value Interpretação

Margem bruta

Veículos e peças 8 0,200 Sim 0,200 Sim

Comércio 9 0,031 Não 0,018 Não

Telecomunicações 10 0,060 Sim 0,036 Não

Siderurgia e metalurgia 19 0,079 Sim 0,142 Sim

Construção e engenharia 19 0,028 Não 0,000 Não

Têxtil 21 0,200 Sim 0,017 Não

Energia elétrica 31 0,169 Sim 0,005 Não

Outros 83 0,033 Não 0,017 Não

Margem operacional

Veículos e peças 8 0,000 Não 0,000 Não

Comércio 9 0,002 Não 0,004 Não

Telecomunicações 10 0,200 Sim 0,200 Sim

Siderurgia e metalurgia 19 0,000 Não 0,000 Não

Construção e engenharia 19 0,000 Não 0,000 Não

Têxtil 21 0,028 Não 0,000 Não

Energia elétrica 31 0,000 Não 0,000 Não

Outros 83 0,000 Não 0,000 Não

Margem líquida

Veículos e peças 8 0,000 Não 0,000 Não

Comércio 9 0,000 Não 0,023 Não

Telecomunicações 10 0,152 Sim 0,102 Sim

Siderurgia e metalurgia 19 0,000 Não 0,000 Não

Construção e engenharia 19 0,000 Não 0,200 Sim

Têxtil 21 0,015 Não 0,000 Não

Energia elétrica 31 0,000 Não 0,000 Não

Outros 83 0,000 Não 0,000 Não

Preço / valor patrimonial da ação

Veículos e peças 8 0,200 Sim 0,200 Sim

Comércio 9 0,000 Não 0,001 Não

Telecomunicações 10 0,131 Sim 0,183 Sim

Siderurgia e metalurgia 19 0,154 Sim 0,111 Sim

Construção e engenharia 19 0,200 Sim 0,016 Não

Têxtil 21 0,026 Não 0,007 Não

Energia elétrica 31 0,019 Não 0,013 Não

Outros 83 0,000 Não 0,000 Não

Preço lucro

Veículos e peças 8 0,200 Sim 0,076 Sim

Comércio 9 0,018 Não 0,002 Não

Telecomunicações 10 0,010 Não 0,017 Não

Siderurgia e metalurgia 19 0,000 Não 0,002 Não

Construção e engenharia 19 0,200 Sim 0,200 Sim

Têxtil 21 0,030 Não 0,144 Sim

Energia elétrica 31 0,003 Não 0,001 Não

Outros 83 0,000 Não 0,000 Não

    0,029  Não     0,005  Não 

    0,578  Sim     0,300  Sim 

    0,002  Não     0,002  Não 

    0,441  Sim     0,584  Sim 

    0,158  Sim     0,252  Sim Rentabilidade

Valor de mercado

20082007
Normalidade

Indicadores econômico-financeiros 2007
Homogeneidade

Frequência 2008

 

 

Nos demais indicadores econômico-financeiros e setores de atividades foi aplicado o 

teste não paramétrico de Wilcoxon. Os resultados dos testes T-Student e de Wilcoxon são 

apresentados nas Tabelas 6 e 7. 
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Tabela 6 – Resultados da aplicação dos testes T-Student e de Wilcoxon nos indicadores 
econômico-financeiros de estrutura de capital, gestão do capital de giro e liquidez da amostra, 
segmentada por setor de atividade 
 

µ2007 µ2008 T ou Z P-value

Participação de capital de terceiros

Veículos e peças Wilcoxon 0,460 0,687 -1,400 0,161 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Comércio Wilcoxon 0,687 1,119 -0,676 0,499 Não rejeita Hoµ 2008 = µ 2007

Telecomunicações Wilcoxon 0,449 0,540 -1,352 0,176 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Siderurgia e metalurgia Wilcoxon 0,498 0,632 -1,932 0,053 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Construção e engenharia Wilcoxon 0,504 0,723 -2,093 0,036 Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Têxtil Wilcoxon 0,080 0,099 -0,709 0,478 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Energia elétrica Wilcoxon 0,933 1,029 -1,205 0,228 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Outros Wilcoxon 0,457 0,931 -4,492 0,000 Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Imobilização do patrimônio líquido

Veículos e peças Wilcoxon 0,445 0,464 -0,140 0,889 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Comércio Wilcoxon 0,351 0,396 -0,889 0,374 Não rejeita Hoµ 2008 = µ 2007

Telecomunicações Wilcoxon 0,914 0,798 -1,125 0,260 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Siderurgia e metalurgia Wilcoxon 0,644 0,542 -0,980 0,327 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Construção e engenharia Wilcoxon 0,165 0,211 -2,535 0,011 Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Têxtil Wilcoxon 0,324 0,133 -0,261 0,794 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Energia elétrica Wilcoxon 1,791 1,830 -0,686 0,493 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Outros Wilcoxon 0,876 0,993 -2,238 0,025 Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Margem EBITDA

Veículos e peças Wilcoxon 0,002 -0,001 -1,400 0,161 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Comércio T- Student 0,101 0,119 -1,678 0,132 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Telecomunicações T- Student 0,243 0,222 0,950 0,367 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Siderurgia e metalurgia Wilcoxon 0,176 0,182 -2,073 0,038 Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Construção e engenharia Wilcoxon 0,091 0,137 -0,282 0,778 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Têxtil Wilcoxon 0,035 0,020 -1,895 0,058 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Energia elétrica T- Student 0,343 0,399 -0,667 0,510 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Outros T- Student 0,114 0,007 1,557 0,123 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Cobertura de despesas financeiras

Veículos e peças Wilcoxon 1,758 2,734 -0,140 0,889 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Comércio Wilcoxon 2,678 4,056 -0,770 0,441 Não rejeita Hoµ 2008 = µ 2007

Telecomunicações Wilcoxon 6,280 3,268 -1,376 0,169 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Siderurgia e metalurgia Wilcoxon 3,302 4,167 -1,368 0,171 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Construção e engenharia Wilcoxon 2,374 5,110 -0,040 0,968 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Têxtil Wilcoxon 1,304 2,007 -1,045 0,296 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Energia elétrica T- Student 4,163 4,497 -0,216 0,831 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Outros T- Student 0,589 1,302 -0,995 0,323 Não rejeita Hoµ 2008 = µ 2007

Liquidez seca

Veículos e peças Wilcoxon 0,700 0,713 -0,276 0,783 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Comércio Wilcoxon 1,300 1,378 -0,508 0,611 Não rejeita Hoµ 2008 = µ 2007

Telecomunicações Wilcoxon 1,100 1,220 -0,476 0,634 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Siderurgia e metalurgia Wilcoxon 1,142 1,132 -0,190 0,849 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Construção e engenharia Wilcoxon 2,158 1,832 -1,307 0,191 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Têxtil Wilcoxon 1,667 1,371 -1,986 0,047 Rejeita Ho µ 2008 < µ 2007

Energia elétrica Wilcoxon 1,135 1,061 -1,210 0,226 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Outros Wilcoxon 1,164 1,024 -2,784 0,005 Rejeita Ho µ 2008 < µ 2007

Interpretação

Liquidez

Teste AplicadoIndicadores econômico-financeiros

Estrutura de 
capital

Gestão do capital
 de giro

Resultados
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Tabela 7 – Resultados da aplicação dos testes T-Student e de Wilcoxon nos indicadores 

econômico-financeiros de rentabilidade e valor de mercado da amostra, segmentada por setor de 

atividade 

µ2007 µ2008 T ou Z P-value

Margem bruta

Veículos e peças T- Student 0,228 0,234 -0,132 0,899 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Comércio Wilcoxon 0,358 0,361 0,000 1,000 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Telecomunicações Wilcoxon 0,321 0,315 -0,210 0,833 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Siderurgia e metalurgia T- Student 0,277 0,300 -1,896 0,074 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Construção e engenharia Wilcoxon 0,342 0,296 -2,093 0,036 Rejeita Ho µ 2008 < µ 2007

Têxtil Wilcoxon 0,250 0,244 -1,964 0,050 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Energia elétrica T- Student 0,419 0,407 0,643 0,525 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Outros T- Student 0,279 0,264 0,981 0,329 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Margem operacional

Veículos e peças Wilcoxon -0,473 -0,569 -0,560 0,575 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Comércio Wilcoxon -0,003 0,024 -1,838 0,066 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Telecomunicações T- Student 0,089 0,080 0,544 0,600 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Siderurgia e metalurgia Wilcoxon -0,027 -0,025 -0,080 0,936 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Construção e engenharia Wilcoxon -0,013 0,018 -0,241 0,809 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Têxtil Wilcoxon -0,082 -0,016 -0,400 0,689 Não rejeita Hoµ 2008 = µ 2007

Energia elétrica T- Student 0,144 0,212 -0,708 0,485 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Outros T- Student -0,039 -0,249 2,225 0,029Rejeita Ho µ 2008 < µ 2007

Margem líquida

Veículos e peças Wilcoxon -0,519 -0,541 -0,700 0,484 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Comércio Wilcoxon 0,006 0,025 0,280 0,779 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Telecomunicações T- Student 0,063 0,064 -0,024 0,982 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Siderurgia e metalurgia Wilcoxon -0,023 -0,047 -0,044 0,965 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Construção e engenharia Wilcoxon 0,035 0,058 -0,201 0,841 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Têxtil Wilcoxon -0,091 -0,043 -0,400 0,689 Não rejeita Hoµ 2008 = µ 2007

Energia elétrica T- Student 0,117 0,314 -1,022 0,315 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Outros T- Student 0,104 -0,262 1,947 0,055 Não rejeita Hoµ 2008 = µ 2007

Preço / valor patrimonial da ação

Veículos e peças Wilcoxon 1,793 2,247 -0,560 0,575 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Comércio Wilcoxon 2,223 3,270 -1,125 0,260 Não rejeita Hoµ 2008 = µ 2007

Telecomunicações Wilcoxon 11,224 12,561 -0,764 0,445 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Siderurgia e metalurgia Wilcoxon 6,071 8,248 -2,294 0,022 Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Construção e engenharia Wilcoxon 5,541 5,576 -0,563 0,573 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Têxtil Wilcoxon 10,250 9,443 -0,713 0,476 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Energia elétrica Wilcoxon 14,349 14,913 -3,075 0,002Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Outros Wilcoxon 7,616 7,345 -0,863 0,388 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Preço lucro

Veículos e peças Wilcoxon 0,595 0,495 -0,140 0,889 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Comércio Wilcoxon 0,711 1,773 -0,889 0,374 Não rejeita Hoµ 2008 = µ 2007

Telecomunicações Wilcoxon 1,732 2,279 -1,580 0,114 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Siderurgia e metalurgia Wilcoxon 1,671 1,676 -0,201 0,841 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Construção e engenharia Wilcoxon 0,249 0,334 -1,328 0,184 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Têxtil Wilcoxon -0,780 0,019 -1,686 0,092 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Energia elétrica Wilcoxon 2,083 2,089 -0,274 0,784 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Outros Wilcoxon 1,021 0,265 -1,348 0,178 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Interpretação

Rentabilidade

Valor de mercado

Teste AplicadoIndicadores econômico-financeiros
Resultados

 

 

A partir dos resultados explicitados nas Tabelas 6 e 7, verificou-se que: (i) após a 

adoção das leis no 11.638/07 e no 11.941/09, os setores de construção e engenharia e outros 
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apresentaram um aumento significativo da estrutura de capital no ano 2008; e (ii) o setor têxtil 

e outros apresentaram redução significativa da liquidez no ano 2008, em relação a 2007, 

confirmando os resultados dos testes aplicados na amostra geral, conforme abordado nas 

Tabelas 2 e 3.  

 

Foram identificados impactos nos demais indicadores, os quais, apesar de não 

seguirem à tendência geral, merecem ser comentados: 

 

• gestão do capital de giro: no setor de siderurgia e metalurgia, a margem EBITDA do 

ano 2008 superou a de 2007; 

• rentabilidade: no setor de construção e engenharia, a margem bruta do ano 2008 foi 

inferior à de 2007. No setor outros, a margem operacional do ano 2008 foi inferior à 

de 2007; 

• valor de mercado: tanto no setor de siderurgia e metalurgia quanto no setor de energia 

elétrica, a relação entre o preço da ação e o Patrimônio Líquido do ano 2008 superou a  

de 2007. 

 

É importante mencionar que se considerado um nível de confiança de 90%, também os 

indicadores de participação de capital de terceiros (siderurgia e metalurgia), margem EBITDA 

(têxtil), margem bruta (siderurgia e metalurgia, e têxtil), margem operacional (comércio), 

margem líquida (outros) e preço lucro (têxtil) passam a apresentar impacto significativo.  

 

Pelo visto, as empresas do setor de siderurgia e metalurgia, construção e engenharia, 

têxtil e outros foram as que sofreram impactos mais significativos na representação da 

situação econômico-financeira. Isso também pode ser explicado pela crise financeira 

internacional ocorrida no ano 2008, que, segundo a pesquisa da BA BrandAnalytics 

Consultoria, impactou principalmente as empresas concentradas em commodities.  

 

 

4.3 Análise dos resultados por segmento de listagem da BM&FBovespa 

Para analisar a amostra da pesquisa por segmento de listagem, as empresas foram 

distribuídas em cinco grupos, como apresentado no Gráfico 2. 



 

  

63

2% - Mercado de balcão

4% - Nível 2

7% - Nível 1

22% - Novo mercado

65% - Sem segmento

 

Gráfico 2 – Distribuição da amostra por segmento de listagem da BM&FBovespa 

           Fonte: BM&FBovespa (2009) 

Posteriormente, foram aplicados os testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene, para se 

verificarem o grau de normalidade da distribuição e de homogeneidade das variâncias. 

 
Analisando os resultados dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene, apresentados 

na Tabela 8, constatou-se que o teste paramétrico T-Student pode ser aplicado nos seguintes 

indicadores:  

• margem EBITDA e margem líquida, para o segmento Novo mercado e para o grupo 

sem segmento, pois reúnem mais de 30 elementos da amostra e apresentam variâncias 

homogêneas; 

• margem operacional, para o segmento Nível 2 de governança corporativa, que 

apresentou distribuição normal e variâncias homogêneas, bem como para o segmento 

Novo mercado e para o grupo sem segmento, pois reúnem mais de 30 elementos da 

amostra e apresentam variâncias homogêneas. 

 

Nos demais indicadores econômico-financeiros e segmentos de listagem da 

BM&FBovespa foi aplicado o teste não paramétrico de Wilcoxon. Os resultados dos testes T-

Student e de Wilcoxon são apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 8 – Resultados da aplicação dos testes de normalidade e homogeneidade nos indicadores 
econômico-financeiros da amostra, segregada por segmento de listagem 

P-value Interpretação P-value Interpretação P-value Interpretação P-value Interpretação

Participação de capital de terceiros

Mercado de balcão 4 0,000 Não 0,000 Não

Nível 2 7 0,200 Sim 0,200 Sim

Nível 1 14 0,165 Sim 0,008 Não

Novo mercado 44 0,010 Não 0,000 Não

Sem segmento 131 0,000 Não 0,000 Não

Imobilização do patrimônio líquido

Mercado de balcão 4 0,000 Não 0,000 Não

Nível 2 7 0,200 Sim 0,200 Sim

Nível 1 14 0,200 Sim 0,200 Sim

Novo mercado 44 0,001 Não 0,000 Não

Sem segmento 131 0,000 Não 0,000 Não

Margem EBITDA

Mercado de balcão 4 0,000 Não 0,000 Não

Nível 2 7 0,200 Sim 0,030 Não

Nível 1 14 0,160 Sim 0,029 Não

Novo mercado 44 0,012 Não 0,149 Sim

Sem segmento 131 0,000 Não 0,000 Não

Cobertura de despesas financeiras

Mercado de balcão 4 0,000 Não 0,000 Não

Nível 2 7 0,019 Não 0,200 Sim

Nível 1 14 0,002 Não 0,000 Não

Novo mercado 44 0,000 Não 0,000 Não

Sem segmento 131 0,000 Não 0,000 Não

Liquidez seca

Mercado de balcão 4 0,200 Sim 0,000 Não

Nível 2 7 0,004 Não 0,004 Não

Nível 1 14 0,200 Sim 0,200 Sim

Novo mercado 44 0,003 Não 0,009 Não

Sem segmento 131 0,000 Não 0,000 Não

Margem bruta

Mercado de balcão 4 0,000 Não 0,000 Não

Nível 2 7 0,200 Sim 0,200 Sim

Nível 1 14 0,015 Não 0,012 Não

Novo mercado 44 0,200 Sim 0,142 Sim

Sem segmento 131 0,002 Não 0,002 Não

Margem operacional

Mercado de balcão 4 0,000 Não 0,000 Não

Nível 2 7 0,058 Sim 0,200 Sim

Nível 1 14 0,200 Sim 0,021 Não

Novo mercado 44 0,200 Sim 0,039 Não

Sem segmento 131 0,000 Não 0,000 Não

Margem líquida

Mercado de balcão 4 0,000 Não 0,000 Não

Nível 2 7 0,015 Não 0,098 Sim

Nível 1 14 0,123 Sim 0,004 Não

Novo mercado 44 0,001 Não 0,013 Não

Sem segmento 131 0,000 Não 0,000 Não

Preço / valor patrimonial da ação

Mercado de balcão 4 0,000 Não 0,000 Não

Nível 2 7 0,014 Não 0,024 Não

Nível 1 14 0,200 Sim 0,054 Sim

Novo mercado 44 0,000 Não 0,000 Não

Sem segmento 131 0,000 Não 0,000 Não

Preço lucro

Mercado de balcão 4 0,000 Não 0,000 Não

Nível 2 7 0,014 Não 0,016 Não

Nível 1 14 0,181 Sim 0,159 Sim

Novo mercado 44 0,000 Não 0,000 Não

Sem segmento 131 0,000 Não 0,000 Não

Valor de mercado

    0,005  Não     0,005  Não 

    0,098  Sim     0,002  Não 

 Sim     0,224  Sim 

Liquidez     0,004  Não     0,228  Sim 

Rentabilidade

    0,212  Sim     0,013  Não 

    0,144  Sim     0,208  Sim 

    0,678 

Gestão do capital
 de giro

    0,096  Sim     0,527  Sim 

    0,366  Sim     0,036  Não 

Estrutura de 
capital

    0,031  Não     0,503  Sim 

    0,003  Não     0,043  Não 

Indicadores econômico-financeiros Frequência
Normalidade Homogeneidade

2007 2008 2007 2008
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Tabela 9 – Resultados da aplicação dos testes T-Student e de Wilcoxon nos indicadores 
econômico-financeiros da amostra, segregada por segmento de listagem da BM&FBovespa 
 

µ2007 µ2008 T ou Z P-value

Participação de capital de terceiros

Mercado de balcão Wilcoxon 1,156 0,889 -1,905 0,273 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 2 Wilcoxon 0,714 0,815 -1,859 0,063 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 1 Wilcoxon 0,749 0,944 -1,503 0,133 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Novo mercado Wilcoxon 0,532 0,955 -3,894 0,000Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Sem segmento Wilcoxon 0,446 0,713 -3,718 0,000Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Imobilização do patrimônio líquido

Mercado de balcão Wilcoxon 1,852 1,515 -1,461 0,144 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 2 Wilcoxon 0,985 1,083 -0,676 0,499 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 1 Wilcoxon 1,137 1,185 -0,282 0,778 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Novo mercado Wilcoxon 0,555 0,694 -2,614 0,009Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Sem segmento Wilcoxon 0,852 0,845 -1,169 0,242 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Margem EBITDA

Mercado de balcão Wilcoxon 0,152 0,313 -1,095 0,273 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 2 Wilcoxon 0,298 0,300 -0,169 0,866 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 1 Wilcoxon 0,284 0,220 -1,068 0,286 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Novo mercado T- Student 0,159 0,171 -0,756 0,454 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sem segmento T- Student 0,119 0,067 1,054 0,294 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Cobertura de despesas financeiras

Mercado de balcão Wilcoxon 0,154 2,235 -1,826 0,068 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 2 Wilcoxon 3,629 2,583 -1,859 0,063 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 1 Wilcoxon 5,126 6,233 -0,659 0,510 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Novo mercado Wilcoxon 2,432 4,531 -0,373 0,709 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sem segmento Wilcoxon 1,598 1,857 -1,391 0,164 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Liquidez seca

Mercado de balcão Wilcoxon 1,150 1,600 -0,365 0,715 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 2 Wilcoxon 1,743 1,643 -0,316 0,752 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 1 Wilcoxon 1,379 1,421 0,457 0,648 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Novo mercado Wilcoxon 1,914 1,600 -2,758 0,006Rejeita Ho µ 2008 < µ 2007

Sem segmento Wilcoxon 1,050 0,955 -2,857 0,004Rejeita Ho µ 2008 < µ 2007

Margem bruta

Mercado de balcão Wilcoxon 0,282 0,198 -0,730 0,465 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 2 Wilcoxon 0,384 0,374 -0,845 0,398 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 1 Wilcoxon 0,423 0,398 -1,434 0,151 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Novo mercado Wilcoxon 0,334 0,334 -0,188 0,851 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sem segmento Wilcoxon 0,282 0,272 -0,632 0,527 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Margem operacional

Mercado de balcão Wilcoxon 0,006 -0,234 -0,365 0,715 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 2 T- Student 0,198 0,165 1,326 0,233 Não rejeita Hoµ 2008 = µ 2007

Nível 1 Wilcoxon 0,205 0,013 -0,754 0,451 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Novo mercado T- Student 0,105 0,086 1,194 0,239 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sem segmento T- Student -0,099 -0,170 0,992 0,323 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Margem líquida

Mercado de balcão Wilcoxon 0,004 0,045 -1,095 0,273 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 2 Wilcoxon 0,150 0,124 -1,270 0,204 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 1 Wilcoxon 0,148 0,009 -0,874 0,382 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Novo mercado T- Student 0,062 0,056 0,417 0,679 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sem segmento T- Student 0,009 -0,151 1,213 0,227 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Preço / valor patrimonial da ação

Mercado de balcão Wilcoxon 2,088 2,440 -1,461 0,144 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 2 Wilcoxon 11,227 12,283 -1,859 0,063 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 1 Wilcoxon 21,721 22,438 -1,412 0,158 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Novo mercado Wilcoxon 7,417 7,227 -0,875 0,381 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sem segmento Wilcoxon 7,191 7,466 -0,329 0,742 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Preço lucro

Mercado de balcão Wilcoxon 0,624 0,566 0,365 0,715 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 2 Wilcoxon 2,432 2,356 -0,676 0,499 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nível 1 Wilcoxon 1,945 1,348 -0,220 0,826 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Novo mercado Wilcoxon 0,569 0,432 -1,027 0,304 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Rentabilidade

Valor de mercado

Indicadores econômico-financeiros Teste Aplicado
Interpretação

Estrutura de 
capital

Gestão do capital
 de giro

Liquidez

Resultados
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Com base nos resultados explicitados na Tabela 9, verificou-se que após a adoção das 

leis no 11.638/07 e no 11.941/09, as empresas listadas no segmento Novo mercado e aquelas 

do grupo sem segmento apresentaram significativo aumento da estrutura de capital no ano 

2008; e significativa redução da liquidez no ano 2008, confirmando os resultados dos testes 

aplicados na amostra, em termos gerais, conforme abordado nas Tabelas 2 e 3.  

 

Em razão dos resultados apresentados, pode-se concluir que, no que tange à estrutura 

de capital e à liquidez, as empresas listadas no Novo mercado foram as que sofreram impactos 

mais significativos na representação da situação econômico-financeira. Acredita-se que esse 

impacto pode ser atribuído ao fato de as empresas listadas no Novo mercado serem mais 

exigidas em relação à qualidade e transparência das informações, podendo ter apresentado 

efeitos mais relevantes após a adoção das leis no 11.638/07 e no 11.941/09. 

 

Quando os resultados dos testes estatísticos são analisados a um nível de confiança de 

90%, verifica-se que os indicadores de participação de capital de terceiros (Nível 2), cobertura 

de despesas financeiras (Mercado de balcão e Nível 2) e preço/ valor patrimonial da ação 

(Nível 2) também sofreram impacto significativo após a adoção das novas práticas contábeis. 

4.4 Análise dos resultados por região federativa 

Para analisar a amostra da pesquisa por região federativa, as empresas foram 

distribuídas em cinco grupos, conforme apresentado no Gráfico 3. 

1% - Norte

4% - Centro-Oeste

5% - Nordeste

24% - Sul

66% - Sudeste

 

Gráfico 3 – Distribuição da amostra por região federativa 

                                Fonte: CVM (2009) 
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Na sequência, foram aplicados os testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene, para se 

verificarem o grau de normalidade da distribuição e o de homogeneidade das variâncias, 

conforme demonstrado na Tabela 10. 

Tabela 10 – Resultados da aplicação dos testes de normalidade e homogeneidade nos indicadores 
econômico-financeiros da amostra, segmentada por região federativa 

P-value Interpretação P-value Interpretação P-value Interpretação P-value Interpretação

Participação de capital de terceiros

Norte* 1

Centro-Oeste 8 0,200 Sim 0,093 Sim

Nordeste 10 0,200 Sim 0,165 Sim

Sul 48 0,000 Não 0,000 Não

Sudeste 133 0,000 Não 0,000 Não

Imobilização do patrimônio líquido

Norte* 1

Centro-Oeste 8 0,114 Sim 0,011 Não

Nordeste 10 0,088 Sim 0,200 Sim

Sul 48 0,200 Sim 0,003 Não

Sudeste 133 0,000 Não 0,000 Não

Margem EBITDA

Norte* 1

Centro-Oeste 8 0,200 Sim 0,015 Não

Nordeste 10 0,200 Sim 0,024 Não

Sul 48 0,000 Não 0,000 Não

Sudeste 133 0,000 Não 0,000 Não

Cobertura de despesas financeiras

Norte* 1

Centro-Oeste 8 0,004 Não 0,002 Não

Nordeste 10 0,200 Sim 0,200 Sim

Sul 48 0,020 Não 0,030 Não

Sudeste 133 0,000 Não 0,000 Não

Liquidez seca

Norte* 1

Centro-Oeste 8 0,200 Sim 0,200 Sim

Nordeste 10 0,000 Não 0,003 Não

Sul 48 0,004 Não 0,000 Não

Sudeste 133 0,000 Não 0,000 Não

Margem bruta

Norte* 1

Centro-Oeste 8 0,200 Sim 0,068 Sim

Nordeste 10 0,200 Sim 0,200 Sim

Sul 48 0,017 Não 0,002 Não

Sudeste 133 0,002 Não 0,019 Não

Margem operacional

Norte* 1

Centro-Oeste 8 0,200 Sim 0,200 Sim

Nordeste 10 0,200 Sim 0,191 Sim

Sul 48 0,000 Não 0,000 Não

Sudeste 133 0,000 Não 0,000 Não

Margem líquida

Norte* 1

Centro-Oeste 8 0,191 Sim 0,116 Sim

Nordeste 10 0,200 Sim 0,200 Sim

Sul 48 0,000 Não 0,000 Não

Sudeste 133 0,000 Não 0,000 Não

Preço / valor patrimonial da ação

Norte* 1

Centro-Oeste 8 0,200 Sim 0,033 Não

Nordeste 10 0,200 Sim 0,200 Sim

Sul 48 0,000 Não 0,000 Não

Sudeste 133 0,000 Não 0,000 Não

Preço lucro

Norte* 1

Centro-Oeste 8 0,005 Não 0,049 Não

Nordeste 10 0,200 Sim 0,200 Sim

Sul 48 0,000 Não 0,000 Não

Sudeste 133 0,000 Não 0,000 Não

Valor de mercado

    0,204  Sim     0,176  Sim 

    0,178  Sim     0,180  Sim 

 Sim     0,044  Não 

Liquidez     0,315  Sim     0,764  Sim 

Rentabilidade

    0,012  Não     0,012  Não 

    0,200  Sim     0,078  Sim 

    0,798 

Gestão do capital
 de giro

    0,786  Sim     0,221  Sim 

    0,016  Não     0,021  Não 

Estrutura de 
capital

    0,477  Sim     0,281  Sim 

    0,473  Sim     0,684  Sim 

Indicadores econômico-financeiros Frequência

Normalidade Homogeneidade

2007 2008 2007 2008

 
 
*Apenas uma empresa da amostra está localizada na região Norte, razão pela qual esta foi automaticamente 
ignorada nos testes estatísticos. 
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Analisando os resultados dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene, constatou-se 

que o teste paramétrico T-Student pode ser aplicado nos seguintes indicadores:  

 

• participação de capital de terceiros e margem operacional, para as regiões Centro-

Oeste e Nordeste, que apresentaram distribuição normal e variâncias homogêneas, 

bem como para as regiões Sul e Sudeste, que reúnem mais de 30 elementos da amostra 

e apresentam variâncias homogêneas; 

• imobilização do Patrimônio Líquido, preço / valor patrimonial da aço e preço / lucro 

para a região Nordeste, que apresentou distribuição normal e variâncias homogêneas, e 

também para as regiões Sul e Sudeste, que reúnem mais de 30 elementos da amostra e 

apresentam variâncias homogêneas; 

• margem EBITDA, para as regiões Sul e Sudeste, que reúnem mais de 30 elementos da 

amostra e apresentam variâncias homogêneas; 

• liquidez seca, para a região Centro-Oeste, que apresentou distribuição normal e 

variâncias homogêneas, bem como para as regiões Sul e Sudeste, que reúnem mais de 

30 elementos da amostra e apresentam variâncias homogêneas. 

 

Nos demais indicadores econômico-financeiros foi aplicado o teste não paramétrico de 

Wilcoxon. Os resultados dos testes T-Student e de Wilcoxon são apresentados na Tabela 11. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 11 comprovam que, após a adoção das leis no 

11.638/07 e no 11.941/09, as empresas localizadas nas regiões Sul e Sudeste apresentaram 

significativo aumento da estrutura de capital no ano 2008 e as empresas da região Sudeste 

apresentaram significativa redução na liquidez no ano 2008. Esses resultados confirmam os 

resultados dos testes aplicados na amostra, abordados, em termos gerais, nas Tabelas 2 e 3.  

 

Foram identificadas algumas particularidades nas empresas das regiões Sul e Sudeste, 

que não seguiram a tendência geral. Na região Sul, a margem bruta do ano 2008 superou à de 

2007. Já na região Sudeste, a margem líquida do ano 2008 foi inferior à de 2007. 

 

É importante destacar que se considerado um nível de confiança de 90%, também os 

indicadores de liquidez seca da região Sul passam a apresentar impacto significativo.  
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Tabela 11 – Resultados da aplicação dos testes T-Student e de Wilcoxon nos indicadores 
econômico-financeiros da amostra, segmentada por região federativa 
 

µ2007 µ2008 T ou Z P-value

Participação de capital de terceiros

Norte*

Centro-Oeste Paramétrico 0,562 0,703 -1,158 0,285 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nordeste Paramétrico 0,384 0,479 -1,723 0,119 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sul Paramétrico 0,350 0,728 -2,645 0,011 Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Sudeste Paramétrico 0,609 0,865 -3,036 0,003Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Imobilização do patrimônio líquido

Norte*

Centro-Oeste Não paramétrico 1,268 1,512 -0,980 0,327 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nordeste Paramétrico 0,550 0,655 -1,104 0,298 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sul Paramétrico 0,530 0,642 -0,944 0,350 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sudeste Paramétrico 0,942 0,920 0,231 0,817 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Margem EBITDA

Norte*

Centro-Oeste Não paramétrico 0,187 0,143 -0,845 0,398 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nordeste Não paramétrico 0,181 0,173 -0,178 0,859 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sul Paramétrico 0,101 0,029 0,599 0,552 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sudeste Paramétrico 0,159 0,142 0,665 0,507 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Cobertura de despesas financeiras

Norte*

Centro-Oeste Não paramétrico 4,203 0,937 -1,120 0,263 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nordeste Não paramétrico 1,780 2,234 -1,481 0,139 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sul Não paramétrico 1,599 1,190 -1,538 0,124 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sudeste Não paramétrico 2,151 3,593 -0,301 0,764 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Liquidez seca

Norte*

Centro-Oeste Paramétrico 1,163 1,325 -0,634 0,546 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nordeste Não paramétrico 1,440 1,350 -1,190 0,234 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sul Paramétrico 1,044 0,950 1,838 0,072 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sudeste Paramétrico 1,358 1,223 2,340 0,021Rejeita Ho µ 2008 < µ 2007

Margem bruta

Norte*

Centro-Oeste Não paramétrico 0,402 0,415 -0,135 0,892 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nordeste Não paramétrico 0,290 0,288 -0,652 0,514 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sul Não paramétrico 0,275 0,290 -1,978 0,048Rejeita Ho µ 2008 > µ 2007

Sudeste Não paramétrico 0,313 0,291 -1,197 0,231 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Margem operacional

Norte*

Centro-Oeste Paramétrico 0,046 0,066 -0,444 0,670 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nordeste Paramétrico 0,118 0,094 0,747 0,474 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sul Paramétrico -0,213 -0,368 0,944 0,350 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sudeste Paramétrico 0,035 -0,011 1,112 0,268 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Margem líquida

Norte*

Centro-Oeste Não paramétrico 0,033 0,048 0,000 1,000 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nordeste Não paramétrico 0,082 0,090 -1,260 0,208 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sul Não paramétrico -0,200 -0,276 -0,455 0,649 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sudeste Não paramétrico 0,118 -0,030 -2,027 0,043Rejeita Ho µ 2008 < µ 2007

Preço / valor patrimonial da ação

Norte*

Centro-Oeste Não paramétrico 18,431 19,172 -1,260 0,208 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nordeste Paramétrico 10,505 11,092 -1,253 0,242 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sul Paramétrico 4,828 5,101 -0,506 0,615 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sudeste Paramétrico 8,836 8,998 -0,782 0,436 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Preço lucro

Norte*

Centro-Oeste Não paramétrico 1,499 0,981 -0,280 0,779 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Nordeste Paramétrico 1,472 2,397 -1,575 0,150 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sul Paramétrico 0,663 0,243 1,446 0,155 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Sudeste Paramétrico 1,048 0,936 0,499 0,618 Não rejeita Ho µ 2008 = µ 2007

Rentabilidade

Valor de mercado

Indicadores econômico-financeiros Teste Aplicado
Interpretação

Estrutura de 
capital

Gestão do capital
 de giro

Liquidez

Resultados

 
*Apenas uma empresa da amostra está localizada na região Norte, razão pela qual esta foi automaticamente 
ignorada nos testes estatísticos. 
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4.5 Resumo dos impactos nos indicadores econômico-financeiros  

A partir da análise dos resultados dos testes estatísticos aplicados na amostra 

segregada por setor de atividade, segmento de listagem da BM&FBovespa e região federativa, 

percebeu-se maiores impactos na representação da situação econômico-financeira das 

empresas pesquisadas. E, analisando cada indicador econômico-financeiro impactado, 

considerando os níveis de confiança de 90% e 95%, conforme demonstrado na Tabela 12, 

pode-se levantar as seguintes conclusões: 

 

Estrutura de Capital 

 

• Participação de capital de terceiros: foi o indicador mais impactado, pois 

apresentou diferenças significativas entre as médias de 2007 e 2008, tanto no 

teste T-Student quanto no teste de Wilcoxon. As empresas dos setores de 

construção e engenharia, siderurgia e metalurgia e outros, listadas no Novo 

Mercado, Nível 2 ou sem segmento, localizadas no Sul ou Sudeste, 

apresentaram significativo aumento deste indicador no ano de 2008; 

• Imobilização do Patrimônio Líquido: apresentou impacto significativo apenas 

no teste de Wilcoxon. As empresas dos setores de construção e engenharia, e 

outros, listadas no Novo Mercado, apresentaram significativo aumento deste 

indicador no ano de 2008. 

 

          Estes indicadores, provavelmente, foram influenciados pela alteração das práticas 

contábeis de arrendamento mercantil financeiro, que pode ter contribuído para o aumento 

representativo do passivo e do imobilizado destas empresas, principalmente, as do setor de 

construção e engenharia. A crise financeira internacional e a nova prática contábil de registro 

dos efeitos das mudanças de taxa de câmbio e conversão das demonstrações contábeis 

também podem ter influenciado o aumento do endividamento no ano de 2008, 

essencialmente, nas empresas de siderurgia e metalurgia, que negociam commodities, e por 

esta razão foram mais penalizadas durante a crise. 
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           Gestão do capital de giro 

 

• Margem EBITDA: apresentou impacto significativo apenas no teste de 

Wilcoxon. As empresas dos setores de siderurgia e metalurgia apresentaram 

significativo aumento deste indicador no ano de 2008, enquanto as do setor 

têxtil apresentaram redução; 

• Cobertura das despesas financeiras: houve impacto significativo apenas no 

teste de Wilcoxon. As empresas que negociam no mercado de balcão 

apresentaram significativo aumento deste indicador no ano de 2008, enquanto 

as listadas no nível 2 apresentaram redução. 

 

Liquidez 

 

• Liquidez seca: este indicador apresentou diferenças significativas entre as 

médias de 2007 e 2008, tanto no teste T-Student quanto no teste de Wilcoxon. 

As empresas dos setores de têxtil e outros, listadas no Novo Mercado ou sem 

segmento, localizadas no Sul ou Sudeste, apresentaram significativa redução 

deste indicador no ano de 2008. 

            

É importante mencionar que o setor têxtil foi impactado pela crise financeira 

internacional. As exportações dos produtos deste setor reduziram consideravelmente em 2008, 

o que pode ter contribuído para a redução da liquidez. 

 

            Rentabilidade 

 

• Margem bruta: as empresas dos setores de siderurgia e metalurgia, localizadas 

no Sul, apresentaram significativo aumento deste indicador no ano de 2008, 

enquanto as dos setores de construção e engenharia, e têxtil evidenciaram uma 

redução; 

• Margem operacional: houve impacto significativo apenas no teste de 

Wilcoxon. As empresas do setor comércio apresentaram significativo aumento 

deste indicador no ano de 2008, enquanto as do setor outros apresentaram 

redução; 
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• Margem líquida: as empresas do setor outros, localizadas no Sudeste, tiveram 

significativa redução deste indicador no ano de 2008. 

 

           Valor de mercado 

 

• Preço da ação / Valor patrimonial da ação: apresentou impacto significativo 

apenas no teste de Wilcoxon. As empresas dos setores de siderurgia e 

metalurgia, e energia elétrica apresentaram significativo aumento deste 

indicador no ano de 2008; 

• Preço da ação / Lucro líquido por ação: as empresas do setor têxtil 

apresentaram significativo aumento deste indicador no ano de 2008. 

 
Tabela 12 – Resumo dos impactos nos indicadores econômico-financeiros da amostra 

Nível de confiança - 95% Nível de confiança - 90%

T-Student µ 2008 > µ 2007

Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Setor de Construção e engenharia Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Setor Outros Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Setor Siderurgia e metalurgia Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Novo mercado Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Sem segmento Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Nível 2 Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Sul T-Student µ 2008 > µ 2007

Sudeste T-Student µ 2008 > µ 2007

Geral Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Setor de Construção e engenharia Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Setor Outros Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Novo mercado Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Setor Siderurgia e metalurgia Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Setor Têxtil Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Mercado de balcão Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Nível 2 Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

T-Student µ 2008 < µ 2007

Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Setor Têxtil Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Setor Outros Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Novo mercado Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Sem segmento Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Sudeste T-Student µ 2008 < µ 2007

Sul T-Student µ 2008 < µ 2007

Setor de Construção e engenharia Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Setor Siderurgia e metalurgia T-Student µ 2008 > µ 2007

Setor Têxtil Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Sul Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Geral Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Setor Outros Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Setor Comércio Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Geral Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Setor Outros T-Student µ 2008 < µ 2007

Sudeste Wilcoxon µ 2008 < µ 2007

Geral Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Setor Siderurgia e metalurgia Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Setor Energia elétrica Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Nível 2 Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Preço / lucro Setor Têxtil Wilcoxon µ 2008 > µ 2007

Participação de capital de terceiros

Estrutura de capital

Imobilização do patrimônio líquido

Geral

Resultados 
Indicadores impactados Tipo de Amostra Teste aplicado

Gestão do capital de giro

Cobertura de despesas financeiras

Margem EBITDA

Liquidez Liquidez seca

Geral

Rentabilidade

Valor de mercado

Margem bruta

Margem operacional

Margem líquida

Preço / valor patrimonial da ação
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5. CONCLUSÕES 

Este estudo contextualizou o processo da harmonização internacional da contabilidade, 

que surgiu com o objetivo de minimizar as diferenças de normas contábeis existentes entre os 

países e facilitar o acesso ao capital, contribuindo significativamente para a evolução da 

Contabilidade e o desenvolvimento do mercado de capitais. Também, foram apresentados 

estudos sobre a adoção de IFRS em diversos países e as principais mudanças nas práticas 

contábeis brasileiras para a sua harmonização com as IFRS. 

 

A principal questão que direcionou os esforços desta pesquisa foi assim enunciada: A 

adoção das leis no 11.638/07 e no 11.941/09 impactou significativamente a representação da 

situação econômico-financeira das empresas listadas na BM&FBovespa?  

Para não comprometer os resultados da pesquisa, na composição da amostra, do total 

de 545 empresas listadas na BM&FBovespa, foram excluídas 345 companhias, 

compreendendo: as instituições financeiras, as empresas que não divulgaram suas 

demonstrações financeiras dos exercícios de 2007 e/ou 2008, as empresas com  encerramento 

em data diferente de 31 de dezembro, as empresas que sofreram reorganização societária no 

exercício de 2007 e/ou 2008, as empresas que ainda não emitiram ações e aquelas que 

apresentaram seus indicadores econômico-financeiros consideravelmente distantes da média 

(outliers). No final, a amostra ficou reduzida a 200 empresas. 

Para responder ao problema formulado, foram selecionados indicadores econômico-

financeiros com a finalidade de mensurar e testar estatisticamente se há diferença 

estatisticamente significante entre as médias do ano de 2007 e de 2008 dos indicadores de 

estrutura de capital, gestão do capital de giro, liquidez, rentabilidade e valor de mercado das 

empresas pesquisadas. 

 

Para o cálculo dos indicadores econômico-financeiros da amostra, foram extraídas da 

base de dados do software Economática: (i) as demonstrações financeiras do exercício de 

2007, representando as informações antes das alterações das leis no 11.638/07 e no 11.941/09; 

e (ii) as demonstrações financeiras do exercício de 2008, representando as informações após 

as alterações das citadas leis. 
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Ao serem aplicados os testes de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e de 

homogeneidade (Levene) nos indicadores econômico-financeiros de 2007 e 2008 da amostra 

geral, para se verificar a possibilidade de utilização de testes paramétricos, constatou-se que 

as variáveis não apresentavam distribuição normal. Assim, optou-se por seguir o teorema do 

limite central, e como o desvio-padrão da população é desconhecido, utilizou-se o teste 

paramétrico T-Student, disponível no programa de análises estatísticas Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) 18.0 for Windows.  

 

Analisando os resultados do teste T-Student, ao nível de confiança de 95%, constatou-

se que a diferença entre as médias dos indicadores econômico-financeiros referentes a 2007 e 

2008 foi estatisticamente significante para os indicadores de estrutura de capital e liquidez. 

Entretanto, como as variáveis não apresentaram distribuição normal, também foi aplicado o 

teste não paramétrico de Wilcoxon, com a finalidade de se confrontarem os resultados do teste 

não paramétrico com os do teste paramétrico.  

 

O teste de Wilcoxon apresentou resultados semelhantes daqueles revelados no teste T-

Student. Os indicadores de participação do capital de terceiros, imobilização do Patrimônio 

Líquido e liquidez seca apresentaram impactos significativos após as alterações das leis no 

11.638/07 e no 11.941/09. Dessa forma, com base nos resultados de ambos os testes, não 

foram rejeitadas as hipóteses operacionais de que a estrutura de capital e a liquidez foram 

impactadas após a adoção das leis. As hipóteses relacionadas à rentabilidade e ao valor de 

mercado das empresas também não foram rejeitadas, mas somente quando analisadas ao nível 

de confiança de 90%. 

 

Na intenção de se levantarem particularidades inerentes à amostra da pesquisa, foram 

aplicados testes estatísticos nas empresas de acordo com os respectivos setores de atividades, 

os segmentos de listagem na BM&FBovespa e as regiões federativas. Através dos resultados 

dos testes aplicados, confirmou-se o aumento da estrutura de capital, bem como a redução da 

liquidez. Também, sofreram impactos significativos os indicadores de gestão do capital de 

giro, rentabilidade e valor de mercado, quando analisados ao nível de confiança de 90%. 

Pôde-se constatar, ainda, que as empresas do setor de construção e engenharia, siderurgia e 

metalurgia, têxtil e outros, aquelas listadas no Novo mercado ou nível 2, e as localizadas nas 

regiões Sul e Sudeste foram as que apresentaram impactos mais significativos no ano 2008.  
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Acredita-se que as alterações contempladas nas leis no 11.638/07 e no 11.941/09, 

relacionadas ao arrendamento mercantil financeiro e aos efeitos das mudanças nas taxas de 

câmbio e conversão de demonstrações financeiras, podem ter sido responsáveis pelo aumento 

na estrutura de capital das empresas no exercício de 2008. Em relação à liquidez, supõe-se 

que a sua redução no exercício de 2008 deve-se à expansão do endividamento aliado à 

redução das vendas das empresas, ocorrida no mesmo período. Contudo, além das alterações 

promovidas pelas referidas leis, outro evento que marcou o ano de 2008 pode ter influenciado 

a representação da situação econômico-financeira das empresas.  

Segundo estudo realizado pela BA BrandAnalytics Consultoria, a crise financeira 

internacional, agravada em 2008, afetou o Ibovespa de maneira bastante distinta entre os 

setores de atividades da BM&FBovespa. O impacto foi mais significativo naqueles setores 

concentrados no mercado de commodities. 

Com base nos estudos aqui apresentados, acredita-se que todos os indicadores 

econômico-financeiros da amostra geral não foram impactados de forma significativa pelas 

leis no 11.638/07 e no 11.941/09, em função: (i) da diversidade no grau de compliance das 

empresas em relação à adoção das leis, decorrente do conturbado processo de regulação, e, 

ainda, pelo fato de as empresas terem o direito de optar pela alteração de algumas práticas, 

como a extinção do Ativo Diferido e da Reserva de Reavaliação; (ii) da criação de duas fases 

para o processo de convergência aos padrões internacionais, levando as empresas a adotar 

apenas uma parte das novas práticas contábeis, o que talvez não fosse capaz de produzir 

efeitos tão relevantes para a realidade brasileira; e (iii) da coincidência do primeiro momento 

de transição com a grave crise financeira ocorrida no exercício de 2008, que tanto pode ter 

agravado o impacto da situação econômico-financeira das empresas decorrente das leis no 

11.638/07 e no 11.941/09, como também pode ter anulado tal impacto. 

 

O presente estudo buscou identificar as razões de apenas alguns indicadores 

econômico-financeiros terem sido impactados, pois acredita-se que seja relevante o 

levantamento das possíveis razões, para o enriquecimento de futuras análises. Espera-se que 

este estudo contribua para futuras pesquisas sobre os impactos da adoção das IFRS nas 

empresas brasileiras, a partir de 2010, ano em que se dará a efetiva adoção das IFRS no 

Brasil. 
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APÊNDICE 1 – Amostra da pesquisa 
Ord. Empresa Setor de Atividade

Segmento 
de listagem

Região 
Federativa

DivBr/Patr
|2007|

DivBr/Patr
|2008|

Imob e Dif
 /Patr|2007|

Imob e Dif 
/Patr |2008|

LiqSec
|2007|

LiqSec
|2008|

Mrg Ebitda
|2007|

Mrg Ebitda
|2008|

EBITDA /DF
|2007|

EBITDA /DF
|2008|

MrgBru
|2007|

MrgBru
|2008|

MrgOpe
|2007|

MrgOpe
|2008|

MrgLiq
|2007|

MrgLiq
|2008|

VPA
|2007|

VPA
|2008|

LPA
|2007|

LPA
|2008|

1 Abyara Construção e Eng. NM Sudeste 1,920 2,227 0,072 0,134 0,300 0,400 0,290 0,505 4,041 2,405 0,540 0,298 0,267 0,181 0,220 0,116 3,713 3,714 0,531 0,596

2 Aco Altona Siderurgia e Metal. Sem segmento Sul -0,348 -0,765 -1,133 -2,356 0,600 0,900 0,187 0,193 3,150 3,689 0,288 0,300 0,075 0,123 0,069 0,122 -20,570 -10,116 5,110 10,785

3 Acos Vill Siderurgia e Metal. Sem segmento Sudeste 0,684 0,615 0,928 0,746 1,600 1,200 0,262 0,294 10,516 4,237 0,322 0,324 0,208 0,223 0,159 0,173 0,231 0,290 0,096 0,119

4 AES Elpa Energia Elétrica Sem segmento Sudeste 1,334 1,368 5,347 4,564 1,200 1,000 0,236 0,227 3,461 6,841 0,326 0,274 0,160 0,208 0,026 0,061 14,873 14,954 1,986 4,891

5 AES Tiete Energia Elétrica Sem segmento Sudeste 2,592 2,426 2,457 2,451 1,300 1,100 0,751 0,774 5,717 4,934 0,740 0,765 0,624 0,636 0,416 0,427 1,314 1,314 1,598 1,816

6 AGconcessoes Outros MB Sudeste 1,750 2,032 2,561 2,438 1,600 1,200 0,320 0,360 2,385 3,651 0,368 0,407 0,144 0,223 0,127 0,092 6,331 7,245 2,088 1,695

7 All Amer Lat Outros N2 Sul 1,785 1,977 1,528 1,979 1,100 1,400 0,423 0,531 1,320 1,298 0,372 0,439 0,126 0,075 0,102 0,070 0,880 0,865 0,075 0,061

8 Alpargatas Têxtil N1 Sudeste 0,194 0,380 0,321 0,352 2,0001,600 0,098 0,150 9,934 10,691 0,444 0,439 0,083 0,115 0,0930,104 2,511 2,788 0,339 0,496

9 Altere Sec Outros Sem segmento Sudeste 0,000 0,000 0,008 0,000 2,200 1,300 0,063 -0,261 0,002 -0,012 1,000 1,000 4,913 4,017 3,325 2,861 0,075 0,032 0,040 0,032

10 Ambev Outros Sem segmento Sudeste 0,566 0,638 0,449 0,398 0,800 0,700 0,442 0,433 6,317 4,881 0,667 0,657 0,228 0,2250,143 0,146 28,299 28,140 4,484 4,982

11 Americel Telecomunicações Sem segmento Centro-Oeste 0,000 0,000 0,684 0,759 1,200 0,900 0,188 0,000 23,556 0,000 0,216 0,146 0,084 0,042 0,060 0,039 0,047 0,049 0,005 0,006

12 Amil Outros NM Sudeste 0,049 0,060 0,217 0,330 2,200 1,500 0,019 0,066 0,634 4,181 0,281 0,289 0,034 0,047 0,026 0,050 3,281 3,318 0,173 0,602

13 Ampla Invest Energia Elétrica Sem segmento Sudeste 2,910 4,505 7,983 8,512 0,800 0,700 0,303 0,314 8,414 0,000 0,305 0,323 0,203 0,146 0,036 -0,003 0,016 0,016 0,005 -0,000 

14 Arteb Veiculos e peças Sem segmento Sudeste -0,683 -0,660 -0,450 -0,320 0,100 0,100 0,201 0,253 0,629 0,517 0,252 0,239 -0,062 -0,191 -0,075 -0,205 -11,004 -12,689 -0,593 -1,685 

15 B2W Varejo Comércio NM Sudeste 1,998 7,083 0,395 0,745 0,800 1,000 0,139 0,116 1,935 0,989 0,299 0,294 0,048 0,031 0,025 0,020 2,880 1,884 0,550 0,556

16 Bahema Outros Sem segmento Sudeste 1,595 3,935 0,116 0,188 0,500 0,400 -0,932 0,000 -0,171 -0,219 1,000 0,000 -1,085 0,000 13,841 0,000 6,509 3,897 6,486 -0,054 

17 Ban Armazens Outros Sem segmento Sudeste 0,940 0,837 3,014 2,546 0,800 0,400 0,059 0,000 1,663 0,000 0,102 0,120 0,084 -0,033 0,079 0,028 58,074 63,064 19,040 8,105

18 Bandeirante Energ Energia Elétrica Sem segmento Sudeste 0,720 0,768 1,189 1,405 1,000 0,800 0,208 0,194 4,266 4,494 0,257 0,227 0,127 0,122 0,116 0,099 0,020 0,017 0,006 0,005

19 Baumer Outros Sem segmento Sudeste 0,224 0,172 0,328 0,250 1,100 1,200 0,078 0,106 4,552 2,703 0,566 0,574 0,044 0,073 0,028 0,057 29,666 33,022 2,083 4,570

20 Biomm Outros Sem segmento Sudeste -2,291 -0,643 -3,966 -0,875 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,233 0,308 -2,666 -2,457 -2,666 -2,457 -0,251 -1,378 -0,600 -0,836 

21 Bombril Outros Sem segmento Sudeste -0,097 -0,154 -0,347 -0,398 0,800 0,600 0,126 0,080 0,842 0,372 0,516 0,4320,060 -0,017 0,144 0,012 -9,036 -9,002 1,911 0,166

22 Botucatu Tex Têxtil Sem segmento Sudeste 2,014 -1,615 4,345 -3,276 0,200 0,100 -0,151 -0,929 -0,781 -3,135 0,093 -0,494 -0,378 -1,287 -0,383 -1,289 0,000 -0,000 -0,000 -0,001 

23 BR Properties Construção e Eng. Sem segmento Sudeste 0,727 0,844 1,403 1,737 3,800 1,600 0,557 0,635 0,477 0,757 0,826 0,820 -0,589 0,001 -0,601 -0,018 11,407 11,404 -0,623 -0,026 

24 Brasil T Par Telecomunicações Sem segmento Centro-Oeste 0,835 0,848 1,101 1,024 1,600 1,500 0,343 0,348 4,675 3,781 0,423 0,450 0,076 0,119 0,061 0,069 14,474 15,900 1,852 2,158

25 Brasmotor Outros Sem segmento Sudeste 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 3,100 0,000 0,000 -7,694 -5,455 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,298 0,276 0,079 0,114

26 Buettner Têxtil Sem segmento Sul -1,186 -0,693 -0,813 -0,394 0,300 0,100 0,053 0,027 0,321 0,115 0,215 0,189 -0,107 -0,089 -0,111 -0,089 -6,641 -12,382 -3,086 -2,630 

27 Cacique Outros Sem segmento Sul 0,453 1,032 0,501 0,856 1,400 1,000 0,017 0,104 1,958 0,723 0,168 0,231 0,020 -0,001 0,007 0,009 7,871 7,550 0,115 0,167

28 Caf Brasilia Outros Sem segmento Sul -0,759 -0,746 -0,081 -0,060 0,000 0,000 -0,182 -3,305 -0,032 -0,367 0,129 0,065 -6,028 -12,376 -5,929 -12,257 -0,418 -0,524 -0,060 -0,106 

29 Cambuci Têxtil Sem segmento Sudeste -1,085 -1,581 -1,114 -0,993 0,600 0,700 0,069 0,118 0,000 0,000 0,368 0,433-0,041 -0,019 -0,049 -0,019 -1,201 -1,314 -0,193 -0,112 

30 Caraiba Met Siderurgia e Metal. Sem segmento Nordeste 0,468 0,625 0,657 0,601 1,300 1,600 0,021 0,019 0,169 0,3270,006 0,015 0,007 0,008 0,005 0,005 28,018 28,658 0,497 0,404

31 Casan Outros Sem segmento Sul 0,156 0,132 1,205 1,007 0,500 0,900 0,382 0,189 2,118 3,828 0,403 0,320 0,135 0,072 0,143 0,044 1,374 1,409 0,095 0,028

32 Ceb Energia Elétrica Sem segmento Centro-Oeste 0,485 0,227 1,797 1,679 0,900 0,700 0,281 0,000 2,693 0,000 1,000 1,000 0,190 0,062 0,138 0,070 30,163 37,452 13,100 7,290

33 Cedro Têxtil N1 Sudeste 0,863 0,557 1,108 0,916 0,500 0,600 0,074 0,172 2,571 2,702 0,139 0,211 -0,018 0,079 -0,014 0,059 48,059 52,855 -1,372 6,729

34 Ceee-Gt Energia Elétrica MB Sul 1,524 0,877 3,579 2,482 0,300 0,200 0,367 0,475 2,110 2,242 0,568 0,569 0,203 0,278 0,138 0,207 0,787 1,123 0,197 0,320

35 Ceg Outros Sem segmento Sudeste 1,602 1,551 2,782 2,552 0,400 0,600 0,265 0,181 2,627 2,006 0,382 0,279 0,130 0,092 0,092 0,065 0,009 0,010 0,002 0,003

36 Celesc Energia Elétrica N2 Sul 0,115 0,118 1,209 1,117 1,300 1,500 0,152 0,162 3,080 2,298 0,281 0,236 0,094 0,119 0,109 0,073 37,680 42,474 8,970 6,700

37 Celgpar Energia Elétrica Sem segmento Centro-Oeste 1,529 2,408 3,222 4,885 0,500 0,500 0,127 0,000 0,362 0,000 0,155 0,198 -0,146 -0,202 -0,109 -0,140 22,598 14,851 -5,699 -7,747 

38 Celpe Energia Elétrica Sem segmento Nordeste 0,914 0,888 0,973 1,081 1,500 1,300 0,307 0,323 2,937 4,159 0,347 0,356 0,182 0,216 0,157 0,211 16,157 17,534 4,175 6,250

39 Celul Irani Outros Sem segmento Sul 2,369 7,369 2,668 7,296 0,900 0,400 0,136 0,118 1,111 0,359 0,256 0,233 0,062 -0,210 0,042 -0,140 12,489 6,165 1,846 -6,695 

40 Cemat Energia Elétrica Sem segmento Centro-Oeste 0,553 0,916 1,240 1,532 1,000 0,700 0,341 0,281 2,142 1,425 0,3310,261 0,184 0,110 0,130 0,068 9,356 9,503 1,365 0,711

41 Cemepe Outros Sem segmento Sudeste 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,471 -7,606 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,544 -0,690 -0,028 -0,145 

42 Cemig Energia Elétrica N1 Sudeste 0,910 0,785 1,267 1,171 1,300 1,300 0,397 0,376 2,480 3,453 0,383 0,373 0,287 0,3020,169 0,173 12,300 13,710 2,544 2,766

43 Cent Açu Outros Sem segmento Sudeste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,292 0,812 -0,708 -0,287 

44 Cesp Energia Elétrica N1 Sudeste 0,355 0,493 1,678 1,8510,700 0,600 0,688 -0,475 3,294 -0,776 0,632 0,468 0,324 -1,231 0,082 -0,948 31,527 24,136 0,545 -7,181 

45 Cia Hering Têxtil NM Sul 0,454 0,598 0,807 0,688 1,700 1,500 0,081 0,205 0,358 0,711 0,394 0,463 0,007 0,085 0,051 0,073 5,095 4,502 0,440 0,700

46 Cims Outros Sem segmento Sudeste 0,000 0,000 0,000 0,0000,200 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,101 0,024 -0,115 -0,089 

47 Coelba Energia Elétrica Sem segmento Nordeste 1,150 0,983 1,353 1,316 1,200 1,200 0,438 0,391 2,658 2,721 0,495 0,417 0,297 0,276 0,223 0,262 7,972 8,668 3,440 4,330

48 Coelce Energia Elétrica Sem segmento Nordeste 0,660 0,896 1,824 1,878 0,700 0,700 0,280 0,297 4,585 7,076 0,305 0,324 0,202 0,211 0,144 0,177 10,923 11,780 3,144 4,348

49 Comgas Outros Sem segmento Sudeste 1,117 1,393 2,171 2,043 0,700 0,800 0,306 0,274 6,194 6,700 0,378 0,343 0,212 0,195 0,138 0,129 8,984 9,490 2,947 4,290

50 Company Construção e Eng. Sem segmento Sudeste 0,726 1,758 0,005 0,002 2,300 0,700 0,183 0,113 2,286 1,624 0,297 0,322 0,150 0,070 0,135 0,043 4,632 3,037 0,767 0,211 
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51 Confab Siderurgia e Metal. N1 Sudeste 0,042 0,021 0,277 0,182 1,100 1,500 0,212 0,229 6,565 44,125 0,294 0,340 0,1860,336 0,138 0,224 2,035 2,983 0,585 1,195

52 Const Beter Construção e Eng. MB Sudeste 0,728 0,039 0,256 0,275 0,800 2,800 -0,539 0,000 -6,713 0,000 -0,300 -0,629 -0,572 -1,695 -0,477 -0,355 0,017 0,014 -0,019 -0,004 

53 Contax Outros Sem segmento Sudeste 0,346 0,771 0,762 1,078 1,400 1,300 0,120 0,139 10,925 7,570 0,133 0,160 0,059 0,082 0,040 0,052 4,625 4,783 0,802 1,494

54 Copasa Outros NM Sudeste 0,416 0,450 1,100 1,210 2,600 2,200 0,357 0,292 6,305 4,149 0,524 0,528 0,222 0,139 0,177 0,126 30,588 31,847 2,869 2,268

55 Copel Energia Elétrica N1 Sul 0,291 0,232 0,945 0,868 1,700 1,800 0,374 0,339 5,400 4,695 0,421 0,364 0,300 0,285 0,204 0,198 26,443 29,428 4,044 3,942

56 Cosern Energia Elétrica Sem segmento Nordeste 0,820 0,768 0,744 0,816 1,200 1,000 0,410 0,342 3,143 3,819 0,476 0,369 0,288 0,270 0,226 0,267 3,052 3,282 1,006 1,263

57 Coteminas Têxtil Sem segmento Sudeste 0,523 0,416 1,014 0,962 1,600 1,100 -0,008 0,076 -0,162 0,976 0,089 0,136 -0,096 -0,032 -0,068 0,004 12,694 12,525 -2,208 0,117

58 CPFL Piratininga Energia Elétrica Sem segmento Sudeste 2,537 3,365 3,224 3,039 0,900 0,900 0,290 0,217 6,191 4,391 0,353 0,252 0,239 0,161 0,163 0,115 0,004 0,004 0,006 0,004

59 Cremer Têxtil NM Sul 0,036 0,028 0,223 0,149 6,400 5,200 0,005 0,060 0,080 3,306 0,251 0,243 -0,024 0,110 -0,017 0,087 9,586 9,808 -0,156 0,842

60 Csu Cardsystem Outros NM Sudeste 0,937 0,757 1,487 0,3870,800 0,800 0,110 0,163 1,625 2,903 0,143 0,202 -0,051 0,022 -0,031 0,026 2,449 2,625 -0,203 0,196

61 Cyre Com-Ccp Outros NM Sudeste 0,590 0,828 1,594 1,285 2,100 3,100 0,883 0,811 2,777 3,027 0,872 0,910 0,628 0,521 0,296 0,314 3,933 3,879 0,244 0,382

62 Dimed Comércio Sem segmento Sul 0,022 0,098 0,190 0,226 0,900 0,900 0,033 0,015 1,241 0,609 0,185 0,172 0,020 0,011 0,017 0,010 27,029 28,228 3,039 2,090

63 Direcional Construção e Eng. NM Sudeste 0,500 0,186 0,023 0,031 1,200 2,000 0,286 0,000 11,565 0,000 0,367 0,405 0,275 0,288 0,238 0,245 1,200 2,887 0,319 0,634

64 Dixie Toga Outros Sem segmento Sudeste 0,404 0,177 1,137 0,664 1,300 1,400 0,134 0,000 3,949 0,000 0,184 0,180 0,1010,105 0,037 0,062 1,134 1,924 0,145 0,239

65 Doc Imbituba Outros Sem segmento Sul -3,642 -1,423 -0,722 -0,645 0,000 0,100 0,893 -3,343 0,569 -2,392 1,0001,000 -1,046 -4,837 -1,018 -4,685 -0,350 -0,424 -0,014 -0,088 

66 Dohler Têxtil Sem segmento Sul 0,151 0,206 0,180 0,150 2,900 3,500 0,017 0,050 0,375 0,802 0,166 0,216 0,008 0,053 0,004 0,034 46,733 47,011 0,156 1,306

67 Drogasil Comércio NM Sudeste 0,157 0,114 0,216 0,278 2,100 1,200 0,041 0,053 4,247 15,163 0,272 0,233 0,037 0,056 0,026 0,041 5,871 6,016 0,434 0,835

68 Dtcom Direct Outros Sem segmento Sul -0,650 -2,117 -0,711 -1,553 0,200 0,400 -0,335 0,081 -1,668 0,292 0,2950,326 -0,533 -0,375 -0,453 -0,375 -0,358 -0,099 -0,178 -0,145 

69 Duratex Outros NM Sudeste 0,634 0,818 1,110 1,608 2,500 1,200 0,276 0,316 3,637 2,982 0,368 0,386 0,159 0,182 0,110 0,144 4,407 4,776 0,474 0,686

70 Ecodiesel Outros NM Sudeste 0,575 2,594 0,994 3,104 0,4000,300 -0,070 -0,340 -1,591 -1,946 -0,014 -0,086 -0,113 -0,562 -0,112 -0,562 2,452 0,826 -0,298 -1,560 

71 Elekeiroz Outros Sem segmento Sudeste 0,225 0,213 0,634 0,522 1,600 1,600 0,148 0,142 4,368 3,485 0,229 0,197 0,079 0,092 0,082 0,093 12,436 14,019 2,270 2,580

72 Elektro Energia Elétrica Sem segmento Sudeste 0,694 0,825 1,274 1,394 1,100 0,800 0,369 0,300 3,996 4,312 0,375 0,313 0,251 0,195 0,207 0,156 5,592 5,693 2,410 2,022

73 Eletrobras Energia Elétrica N1 Centro-Oeste 0,267 0,319 0,928 0,937 1,600 1,700 0,202 0,261 1,837 0,000 1,000 1,0000,104 0,318 0,069 0,204 70,795 75,611 1,370 5,426

74 Eletropar Energia Elétrica Sem segmento Sudeste 0,028 0,000 0,000 0,000 1,300 1,300 0,000 0,000 11,821 5,284 0,0000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,361 11,414 1,549 1,026

75 Eletropaulo Energia Elétrica N2 Sudeste 0,568 0,589 1,977 2,025 1,200 1,100 0,233 0,217 3,478 3,934 0,187 0,168 0,162 0,185 0,100 0,136 19,850 19,713 4,258 6,138

76 Eluma Siderurgia e Metal. Sem segmento Sudeste 0,074 0,233 0,365 0,333 1,200 1,600 0,042 0,115 0,618 0,995 0,090 0,150 0,062 0,037 0,041 0,023 20,381 21,511 1,727 1,002

77 Emae Energia Elétrica Sem segmento Sudeste 0,037 0,000 1,132 0,726 0,400 1,000 -0,334 1,074 -4,869 34,927 -0,302 0,070 -0,675 0,989 -0,846 0,681 18,203 22,468 -2,199 4,617

78 Embraer Veiculos e peças NM Sudeste 0,594 0,720 0,568 0,385 0,900 0,900 0,089 0,128 3,152 13,322 0,161 0,205 0,051 0,075 0,066 0,036 7,107 8,250 0,888 0,586

79 Embratel Part Telecomunicações Sem segmento Sudeste 0,325 0,369 0,941 0,967 0,800 0,900 0,251 0,249 7,205 4,498 0,355 0,348 0,114 0,069 0,097 0,063 0,008 0,008 0,001 0,001

80 Encorpar Têxtil Sem segmento Sudeste 0,000 0,000 0,093 0,082 3,900 1,500 -0,043 0,092 -0,559 1,554 0,281 0,337 -0,077 2,457 -0,070 2,221 41,352 44,559 -0,082 3,829

81 Energias BR Energia Elétrica NM Sudeste 0,712 0,868 1,298 1,703 1,400 0,800 0,249 0,278 2,755 3,315 0,305 0,315 0,114 0,122 0,097 0,079 23,842 24,771 2,665 2,427

82 Energisa Energia Elétrica Sem segmento Sudeste 2,529 2,661 1,223 1,474 1,600 2,300 0,371 0,320 1,914 1,784 0,461 0,380 0,140 0,097 0,204 0,064 0,602 0,573 0,311 0,099

83 Enersul Energia Elétrica Sem segmento Centro-Oeste 0,830 0,903 1,172 1,218 1,300 1,500 0,014 0,255 0,155 2,294 0,090 0,264 -0,121 0,081 -0,084 0,076 0,013 0,013 -0,001 0,001

84 Estrela Outros Sem segmento Sudeste -0,301 -0,445 -0,166 -0,099 0,200 0,200 0,050 0,000 0,172 0,000 0,443 0,438-0,234 -0,312 -0,233 -0,312 -4,223 -5,747 -1,063 -1,524 

85 Eternit Outros NM Sudeste 0,041 0,036 0,400 0,564 1,900 1,400 0,175 0,245 1,884 3,228 0,401 0,446 0,071 0,189 0,109 0,149 3,228 3,464 0,604 1,128

86 Eucatex Outros Sem segmento Sudeste 0,186 0,176 1,649 1,613 1,400 1,100 0,182 0,258 2,305 1,492 0,317 0,323 0,111 0,104 0,110 0,085 5,139 5,748 0,745 0,642

87 Even Construção e Eng. NM Sudeste 0,310 0,724 0,011 0,030 3,500 2,600 0,123 0,134 1,959 2,853 0,388 0,333 0,121 0,1180,070 0,071 4,656 4,370 0,237 0,395

88 Excelsior Outros Sem segmento Sul 0,765 0,241 2,485 0,964 0,600 1,000 0,016 -0,009 0,512 -0,208 0,336 0,326 -0,025 -0,057 -0,024 -0,036 1,681 1,354 -0,324 -0,508 

89 Eztec Construção e Eng. NM Sudeste 0,001 0,018 0,001 0,002 3,700 4,200 0,168 0,229 6,180 66,275 0,515 0,480 0,279 0,350 0,246 0,306 5,026 5,491 0,368 0,690

90 Fab C Renaux Têxtil Sem segmento Sul -0,935 -0,459 -2,374 -1,175 0,100 0,100 -0,073 -0,008 -0,264 -0,027 0,084 0,147 -0,432 -0,374 -0,452 -0,392 -1,423 -2,694 -1,241 -1,297 

91 Fer Heringer Outros NM Sudeste 0,591 2,759 0,376 1,427 0,700 0,500 0,037 0,026 0,506 0,106 0,108 0,080 0,048 -0,110 0,034 -0,072 10,148 4,895 1,718 -5,207 

92 Fibam Siderurgia e Metal. Sem segmento Sudeste 0,585 0,729 0,500 0,680 0,800 0,400 0,140 0,093 3,870 1,970 0,259 0,215 0,101 0,040 0,073 0,030 32,304 36,039 11,134 4,897

93 Fibria Outros N1 Sudeste 0,578 1,437 1,416 2,173 1,500 0,600 0,314 0,321 0,854 0,259 0,355 0,330 0,276 -0,636 0,261 -0,438 27,593 20,520 4,100 -6,463 

94 Forjas Taurus Siderurgia e Metal. Sem segmento Sul 0,455 0,436 0,462 0,513 0,900 0,900 0,209 0,217 2,515 1,880 0,428 0,420 0,143 0,129 0,102 0,092 2,307 2,558 0,347 0,438

95 Gafisa Construção e Eng. NM Sudeste 0,450 0,963 0,013 0,031 2,100 1,600 0,133 0,103 4,417 0,000 0,320 0,302 0,132 0,097 0,097 0,063 11,825 12,407 0,917 0,848

96 Ger Paranap Energia Elétrica Sem segmento Sudeste 0,476 0,453 1,387 1,311 1,000 1,300 0,637 0,722 2,218 2,567 0,549 0,599 0,163 0,307 0,115 0,210 22,603 22,682 0,771 1,571

97 Gerdau Met Siderurgia e Metal. N1 Sul 2,538 2,489 2,529 2,052 1,400 1,200 0,200 0,235 5,033 3,449 0,244 0,260 0,173 0,137 0,060 0,043 17,009 24,044 4,958 4,603

98 Globex Comércio Sem segmento Sudeste 1,630 0,779 0,277 0,331 1,100 1,000 0,018 0,034 0,435 1,493 0,235 0,265 -0,018 0,007 0,026 0,004 5,840 6,023 0,719 0,133

99 GPC Part Outros Sem segmento Sudeste 3,166 3,336 2,657 2,879 0,600 0,400 0,103 0,180 0,951 0,774 0,223 0,253 -0,019 -0,028 -0,031 -0,007 1,116 1,074 -0,200 -0,054 

100 Grendene Têxtil NM Nordeste 0,163 0,178 0,138 0,121 5,400 5,100 0,177 0,201 1,427 1,255 0,430 0,452 0,149 0,193 0,1050,184 3,726 4,198 0,420 0,811 



 

  

81 

APÊNDICE 1 – Amostra da pesquisa (continuação) 
Ord. Empresa Setor de Atividade

Segmento 
de listagem

Região 
Federativa

DivBr/Patr
|2007|

DivBr/Patr
|2008|

Imob e Dif
 /Patr|2007|

Imob e Dif 
/Patr |2008|

LiqSec
|2007|

LiqSec
|2008|

Mrg Ebitda
|2007|

Mrg Ebitda
|2008|

EBITDA /DF
|2007|

EBITDA /DF
|2008|

MrgBru
|2007|

MrgBru
|2008|

MrgOpe
|2007|

MrgOpe
|2008|

MrgLiq
|2007|

MrgLiq
|2008|

VPA
|2007|

VPA
|2008|

LPA
|2007|

LPA
|2008|

101 Guararapes Têxtil Sem segmento Nordeste 0,000 0,092 0,680 0,701 1,400 0,900 0,038 0,053 1,547 2,403 0,476 0,509 0,154 0,108 0,102 0,072 20,062 21,263 2,880 2,195

102 Habitasul Outros Sem segmento Sul 3,329 5,122 0,319 0,525 0,900 0,500 -0,136 -0,928 -1,225 -4,002 0,457 0,090 0,068 -1,041 0,045 -1,059 14,514 9,390 0,449 -5,017 

103 Haga S/A Siderurgia e Metal. Sem segmento Sudeste -0,582 -0,609 -0,049 -0,059 0,200 0,400 0,190 0,398 0,471 1,194 0,385 0,452 -0,215 0,058 -0,209 0,070 -9,745 -9,567 -0,436 0,179

104 Helbor Construção e Eng. NM Sudeste 0,592 0,628 0,003 0,028 3,400 1,800 0,137 0,197 2,660 6,807 0,315 0,325 0,077 0,195 0,027 0,140 6,576 6,934 0,193 0,920

105 Hercules Siderurgia e Metal. Sem segmento Sudeste -0,003 0,000 0,000 0,000 1,200 0,700 0,964 0,000 0,420 0,000 1,000 1,000 -1,357 -2,050 -1,280 -2,050 -15,742 -18,417 -0,846 -1,263 

106 Ienergia Energia Elétrica Sem segmento Sul 1,021 0,539 0,077 0,056 0,200 0,200 0,552 2,280 0,272 1,425 0,456 0,483-0,918 0,877 -0,127 5,555 0,751 0,905 -0,009 0,425

107 Iguacu Cafe Outros Sem segmento Sul 0,893 2,636 0,489 0,986 0,600 0,300 0,062 0,102 0,939 0,546 0,154 0,206 0,076 0,012 0,054 0,012 6,630 4,182 0,906 0,257

108 Inepar Tel Telecomunicações Sem segmento Sul 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 -1,515 -0,792 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,213 -0,221 -0,011 -0,009 

109 Inpar S/A Construção e Eng. NM Sudeste 0,030 0,595 0,046 0,098 1,100 0,800 0,026 -0,086 0,130 -1,178 0,390 0,2280,117 -0,103 -0,328 -0,132 7,630 6,512 -0,806 -0,790 

110 Invest Bemge Outros Sem segmento Sudeste 0,000 0,000 0,000 0,000 2,100 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,981 51,143 5,624 3,363

111 Iochp-Maxion Veiculos e peças NM Sudeste 0,901 0,780 0,997 0,868 1,000 0,800 0,128 0,147 3,690 4,279 0,183 0,195 0,097 0,112 0,056 0,117 5,834 9,338 1,360 4,488

112 Itaitinga Outros Sem segmento Sudeste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000 0,000 -0,368 -0,270 -0,596 -0,313 

113 Itautec Outros Sem segmento Sudeste 0,482 0,586 0,313 0,261 1,300 1,200 0,078 0,047 7,582 1,970 0,203 0,175 0,051 0,031 0,066 0,023 36,313 38,889 8,630 3,480

114 Jereissati Outros Sem segmento Sudeste 1,621 6,785 2,023 4,262 1,900 1,900 0,386 0,317 3,780 1,646 0,449 0,459 0,223 0,082 0,172 0,006 0,954 0,869 0,362 0,020

115 JHSF Part Construção e Eng. NM Sudeste 0,230 0,410 0,341 0,646 3,600 2,100 0,322 0,356 4,342 8,759 0,517 0,483 0,258 0,272 0,176 0,223 1,827 2,040 0,134 0,353

116 Joao Fortes Construção e Eng. Sem segmento Sudeste 0,860 0,543 0,006 0,024 0,400 0,700 0,000 0,166 0,000 0,794 0,181 0,343 -0,184 0,015 -0,016 -0,045 0,958 1,721 -0,022 -0,063 

117 Josapar Outros Sem segmento Sul 0,644 1,492 0,702 0,7101,400 1,100 0,116 0,107 1,896 1,726 0,314 0,287 0,077 0,064 0,040 0,036 15,071 16,990 2,105 2,613

118 Karsten Têxtil Sem segmento Sul 0,712 3,510 0,558 1,3282,100 0,900 0,112 0,111 2,541 0,442 0,346 0,339 0,039 -0,140 0,041 -0,137 6,735 3,588 0,761 -3,040 

119 Kepler Weber Siderurgia e Metal. Sem segmento Sul 0,891 0,946 0,745 0,612 1,800 1,900 -0,103 0,159 -0,266 0,893 0,074 0,244 -0,522 0,006 -0,062 -0,010 0,134 0,134 -0,019 -0,003 

120 Klabin S/A Outros N1 Sudeste 1,498 2,426 1,589 1,913 2,400 3,300 0,259 0,235 -6,821 0,601 0,341 0,262 0,301 -0,187 0,222 -0,113 3,037 2,495 0,686 -0,386 

121 Klabinsegall Construção e Eng. NM Sudeste 0,897 1,926 0,169 0,077 1,100 1,500 0,181 0,120 2,333 0,993 0,368 0,292 0,170 0,018 0,112 -0,027 6,398 5,312 0,469 -0,241 

122 Lark Maqs Outros Sem segmento Sudeste 3,016 4,750 3,080 4,999 0,800 0,500 0,039 0,182 0,273 1,041 0,086 0,281 -0,153 -0,082 -0,043 -0,045 4,576 3,618 -0,862 -0,958 

123 Le Lis Blanc Têxtil NM Sudeste 0,099 0,000 0,385 0,272 1,100 1,800 0,190 0,158 8,480 3,775 0,571 0,650 0,161 0,085 0,110 0,079 1,475 2,690 0,457 0,312

124 Light S/A Energia Elétrica NM Sudeste 0,713 0,774 1,407 1,448 1,700 1,500 0,221 0,283 1,961 8,680 0,290 0,326 0,0920,243 0,216 0,181 13,115 13,748 6,237 4,787

125 Localiza Outros NM Sudeste 1,976 2,577 2,928 3,161 0,5000,900 0,371 0,384 6,164 4,333 0,284 0,265 0,147 0,103 0,104 0,075 2,400 2,721 0,778 0,681

126 Lojas Hering Comércio Sem segmento Sul 0,000 0,000 -0,652 -0,603 1,100 0,800 0,248 0,325 0,812 1,181 0,636 0,647-0,385 -0,267 -0,277 -0,172 -84,595 -86,580 -3,061 -1,977 

127 M G Poliest Outros Sem segmento Sudeste 1,055 2,970 1,898 3,127 0,800 0,500 -0,007 0,047 -0,098 0,302 0,006 0,117 -0,104 -0,139 -0,065 -0,100 0,055 0,024 -0,018 -0,019 

128 Magnesita SA Outros NM Sudeste 0,931 1,156 0,486 0,554 0,700 1,200 0,036 0,269 0,448 1,496 0,353 0,375 -0,141 -0,046 -0,180 -0,037 9,368 9,880 -2,201 -0,310 

129 Mangels Indl Siderurgia e Metal. N1 Sudeste 1,470 2,410 0,987 1,282 1,700 2,300 0,096 0,138 1,031 0,424 0,206 0,190 0,094 -0,031 0,059 0,003 11,749 11,809 2,060 0,114

130 Marcopolo Veiculos e peças N2 Sul 1,503 1,727 0,398 0,410 1,400 1,300 0,078 0,101 1,331 1,219 0,170 0,187 0,085 0,067 0,062 0,053 2,648 3,067 0,591 0,600

131 Marisa Comércio NM Sudeste 0,934 0,675 0,425 0,445 1,6001,800 0,104 0,141 0,842 1,132 0,491 0,491 0,023 0,055 0,040 0,036 3,037 3,242 0,336 0,271

132 Melhor SP Outros Sem segmento Sudeste 0,578 0,510 4,558 3,933 1,100 0,700 0,127 0,187 1,451 2,233 0,390 0,383 -0,021 0,043 -0,025 0,044 26,124 29,564 -1,778 3,305

133 Met Duque Siderurgia e Metal. Sem segmento Sul 0,382 0,353 1,129 1,072 0,700 0,200 0,089 0,100 2,049 1,869 0,224 0,251 0,017 0,020 0,046 0,011 19,411 36,265 1,582 0,395

134 Metal Iguacu Siderurgia e Metal. Sem segmento Sul 0,356 0,486 0,455 0,538 1,200 1,300 0,036 0,017 0,844 0,133 0,136 0,095 -0,002 -0,068 0,009 -0,044 0,156 0,145 0,002 -0,011 

135 Metisa Siderurgia e Metal. Sem segmento Sul 0,249 0,345 0,320 0,393 1,900 1,300 0,160 0,242 12,540 5,944 0,298 0,364 0,128 0,180 0,092 0,118 7,644 9,405 1,745 2,901

136 Millennium Outros Sem segmento Sudeste 0,000 0,093 0,784 0,821 1,600 0,600 0,097 0,036 -24,970 0,333 0,123 0,065 0,046 -0,134 -0,036 -0,077 0,175 0,164 -0,005 -0,009 

137 Minerva Outros NM Sudeste 1,012 4,489 0,638 2,133 2,900 1,600 0,055 0,072 0,864 0,358 0,205 0,179 0,045 -0,106 0,024-0,102 7,067 4,197 0,733 -2,874 

138 Minupar Outros Sem segmento Sul -1,465 -0,895 -1,280 -1,861 0,700 0,200 0,011 0,133 0,073 0,768 0,138 0,125 -0,122 -0,033 -0,117 -0,032 -1,355 -1,523 -0,597 -0,169 

139 Mundial Siderurgia e Metal. Sem segmento Sudeste 0,843 1,044 1,845 2,022 1,000 0,700 0,172 0,179 1,361 1,157 0,360 0,358 0,039 0,028 0,012 0,024 3,496 3,091 0,069 0,156

140 Natura Comércio NM Sudeste 0,803 0,687 0,695 0,707 1,1001,100 0,228 0,234 11,618 7,106 0,677 0,681 0,201 0,207 0,1500,143 1,582 1,628 1,080 1,210

141 Neoenergia Energia Elétrica MB Sudeste 0,622 0,609 1,014 0,866 1,900 2,200 0,461 0,415 2,834 3,049 0,490 0,443 0,247 0,258 0,226 0,234 1,216 1,380 0,229 0,252

142 Nordon Met Outros Sem segmento Sudeste -0,680 -0,759 -0,356 -0,340 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,769 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,005 -0,005 -0,001 -0,000 

143 P.Acucar-Cbd Comércio N1 Sudeste 0,632 0,632 0,977 0,914 0,800 1,200 0,069 0,073 1,847 2,156 0,280 0,264 0,016 0,0220,014 0,014 21,990 22,987 0,926 1,123

144 Panatlantica Siderurgia e Metal. Sem segmento Sul 0,260 0,492 0,275 0,262 1,600 1,300 0,063 0,094 3,548 3,478 0,130 0,150 0,054 0,077 0,038 0,050 11,671 13,538 1,245 2,181

145 Parmalat Outros Sem segmento Sudeste 1,966 -0,615 6,367 -1,434 0,600 0,300 -0,011 0,000 -0,194 0,000 0,224 0,168 -0,063 -0,251 -0,060 -0,247 0,259 -0,102 -0,184 -0,203 

146 PDG Realt Construção e Eng. NM Sudeste 0,364 0,587 0,010 0,051 2,400 1,300 0,252 0,204 3,847 0,000 0,356 0,352 0,200 0,199 0,129 0,148 4,631 5,056 0,308 0,625

147 Pet Manguinh Outros Sem segmento Sudeste 1,571 -0,139 2,005 -0,140 0,600 0,600 -0,174 -2,022 -1,879 -11,148 0,073 -0,402 -0,189 -2,234 -0,155 -2,234 0,295 -3,135 -0,237 -3,430 

148 Petropar Outros Sem segmento Sul 0,689 1,559 1,054 1,689 1,500 1,200 0,086 0,142 1,176 0,488 0,114 0,181 0,032 -0,109 0,023 -0,090 16,357 13,554 0,585 -2,529 

149 Porto Seguro Outros NM Sudeste 0,000 0,000 0,277 0,320 1,400 1,200 0,000 0,000 1,456 0,417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,870 8,564 1,820 1,258

150 Positivo Inf Outros NM Sul 0,027 0,174 0,099 0,075 1,5001,100 0,061 0,099 4,541 0,000 0,225 0,281 0,057 0,079 0,041 0,071 6,050 6,630 0,750 1,562 
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APÊNDICE 1 – Amostra da pesquisa (continuação) 
Ord. Empresa Setor de Atividade

Segmento 
de listagem

Região 
Federativa

DivBr/Patr
|2007|

DivBr/Patr
|2008|

Imob e Dif
 /Patr|2007|

Imob e Dif 
/Patr |2008|

LiqSec
|2007|

LiqSec
|2008|

Mrg Ebitda
|2007|

Mrg Ebitda
|2008|

EBITDA /DF
|2007|

EBITDA /DF
|2008|

MrgBru
|2007|

MrgBru
|2008|

MrgOpe
|2007|

MrgOpe
|2008|

MrgLiq
|2007|

MrgLiq
|2008|

VPA
|2007|

VPA
|2008|

LPA
|2007|

LPA
|2008|

151 Pq Hopi Hari Outros Sem segmento Sudeste -1,394 -1,266 -0,431 -0,285 0,000 0,000 0,185 0,201 0,177 0,177 0,052 0,139 -1,231 -1,264 -1,232 -1,264 -0,558 -0,709 -0,138 -0,152 

152 Pro Metalurg Veiculos e peças Sem segmento Sudeste -0,552 -0,562 -0,001 -0,000 0,000 0,000 0,181 -1,049 0,072 -0,312 0,442 0,205 -2,324 -4,412 -2,253 -4,412 -0,003 -0,003 -0,000 -0,000 

153 Pronor Outros Sem segmento Nordeste 0,327 0,704 1,012 0,999 1,100 1,000 0,156 0,053 1,440 0,241 0,210 0,227 0,082 -0,212 0,047 -0,145 3,854 3,135 0,226 -0,711 

154 Quattor Petr Outros Sem segmento Sudeste 1,110 2,303 0,834 0,890 1,800 1,500 0,115 0,035 -6,485 0,178 0,178 0,1080,069 -0,189 0,058 -0,190 4,601 3,034 0,637 -1,500 

155 Randon Part Veiculos e peças N1 Sul 0,716 0,831 0,859 0,941 1,300 1,500 0,154 0,171 3,855 2,063 0,265 0,272 0,133 0,137 0,069 0,076 2,592 3,277 0,718 0,962

156 Rasip Agro Outros Sem segmento Sul 0,559 0,581 0,791 0,837 1,500 1,300 0,181 0,221 2,952 3,123 0,261 0,273 0,097 0,150 0,057 0,099 0,251 0,270 0,016 0,030

157 Recrusul Veiculos e peças Sem segmento Sul -0,004 -0,007 -0,156 -0,481 0,100 0,200 -1,004 0,014 -0,763 0,040 0,057 0,241 -1,862 -0,305 -2,145 0,033 -2,519 -1,200 -0,439 0,033

158 Renar Outros NM Sul 0,482 0,778 1,253 1,503 0,500 0,500 0,000 0,214 0,000 0,743 0,026 0,256 -0,235 -0,085 -0,244 -0,085 1,379 1,299 -0,197 -0,083 

159 Rimet Siderurgia e Metal. Sem segmento Sudeste -0,072 -0,035 -0,106 -0,096 0,600 0,600 0,000 -0,006 0,000 -0,031 0,110 0,069 -0,035 -0,217 -0,038 -0,191 -0,037 -0,040 -0,001 -0,004 

160 Rossi Resid Construção e Eng. NM Sudeste 0,410 0,709 0,002 0,027 1,500 1,700 0,187 0,126 1,289 4,829 0,352 0,340 0,234 0,110 0,179 0,096 7,499 6,495 0,839 0,723

161 Sabesp Outros NM Sudeste 0,581 0,719 1,437 1,563 0,900 0,700 0,452 0,281 3,894 1,401 0,549 0,554 0,254 0,073 0,176 0,010 42,943 41,907 4,603 0,279

162 Sanepar Outros Sem segmento Sul 0,388 0,513 1,478 2,0180,800 1,000 0,388 0,356 3,555 3,064 0,572 0,560 0,184 0,150 0,129 0,110 6,130 4,677 0,379 0,343

163 Sansuy Outros Sem segmento Nordeste -0,660 -0,345 -2,026 -1,075 0,600 0,700 -0,013 0,048 -0,102 0,343 0,1500,212 -0,186 -0,131 -0,187 -0,137 -3,965 -6,307 -2,867 -2,301 

164 Santanense Têxtil Sem segmento Sudeste 0,359 0,268 0,732 0,597 1,600 1,800 0,112 0,164 2,008 17,000 0,233 0,273 0,028 0,131 0,021 0,118 3,683 4,325 0,132 0,838

165 Schulz Veiculos e peças Sem segmento Sul 1,201 2,670 1,346 1,907 0,800 0,900 0,188 0,224 2,099 0,741 0,296 0,325 0,102 -0,033 0,071 -0,027 9,691 7,936 2,237 -1,025 

166 Seg Al Bahia Outros Sem segmento Nordeste 0,000 0,000 0,142 0,113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,254 18,709 1,796 7,378

167 Seg Min Bras Outros Sem segmento Sudeste 0,000 0,000 0,291 0,366 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,045 2,313 0,231 -0,689 

168 Sergen Construção e Eng. Sem segmento Sudeste 0,034 0,027 0,105 0,104 5,400 4,700 -0,978 -0,466 -1,993 -3,173 0,130 0,092 -1,596 -0,212 0,182 -0,044 0,004 0,004 0,000 -0,000 

169 Sid Nacional Siderurgia e Metal. Sem segmento Sudeste 1,161 2,184 2,058 1,520 0,900 1,500 0,412 0,746 8,300 3,434 0,417 0,502 0,331 0,481 0,255 0,412 4,901 4,391 1,897 3,752

170 SLC Agricola Outros NM Sul 0,354 0,548 0,689 0,941 1,0000,800 0,162 0,404 1,571 1,114 0,276 0,402 0,168 0,146 0,118 0,108 5,845 7,331 0,397 0,473

171 Sondotecnica Outros Sem segmento Sudeste 0,000 0,000 0,032 0,033 2,800 2,600 0,104 0,107 3,046 3,474 0,247 0,250 0,086 0,113 0,107 0,134 21,333 22,635 2,991 3,852

172 Souza Cruz Outros Sem segmento Sudeste 0,130 0,024 0,482 0,350 0,800 1,600 0,282 0,327 -8,976 31,805 0,553 0,569 0,245 0,299 0,187 0,236 5,154 6,962 2,971 4,088

173 Springer Outros Sem segmento Sudeste 0,172 0,182 0,658 0,471 1,100 0,800 0,060 0,085 -3,929 0,857 0,161 0,128 0,065 0,015 -0,013 0,023 8,316 7,854 -0,249 0,161

174 Springs Têxtil NM Sudeste 0,401 0,377 0,764 0,779 1,200 0,900 -0,013 0,012 -0,253 0,131 0,079 0,122 -0,110 -0,126 -0,121 -0,119 20,450 11,087 -5,889 -3,642 

175 Sul America Outros N2 Sudeste 0,138 0,116 0,098 0,059 1,400 1,400 0,045 0,000 0,482 0,000 0,316 0,290 0,102 0,115 0,049 0,060 6,969 8,136 1,401 1,479

176 Sultepa Construção e Eng. Sem segmento Sul 0,464 0,448 0,649 0,620 0,400 0,500 0,065 0,057 0,257 0,216 0,129 0,1440,019 0,166 0,051 0,084 16,810 17,824 0,568 0,857

177 Suzano Hold Outros Sem segmento Sudeste 4,272 6,509 5,165 5,864 1,900 1,500 0,317 0,348 -5,526 0,678 0,351 0,350 0,295 -0,165 0,064 -0,035 11,964 10,632 1,974 -1,298 

178 Tecel S Jose Têxtil Sem segmento Sudeste -1,299 -0,625 -2,265 -0,713 0,200 0,100 -0,057 -0,443 -0,298 -1,758 0,094 -0,118 -0,252 -0,768 -0,428 -0,817 -1,629 -3,287 -1,149 -1,152 

179 Tecnisa Construção e Eng. NM Sudeste 0,104 0,354 0,008 0,046 1,700 1,500 0,185 0,144 3,110 4,377 0,384 0,351 0,246 0,207 0,096 0,153 5,230 5,465 0,231 0,518

180 Tecnosolo Outros Sem segmento Sudeste 1,055 1,538 0,325 0,572 1,400 1,100 0,033 0,000 0,747 0,000 0,068 0,129 0,0010,010 0,000 0,010 0,310 0,315 0,000 0,020

181 Tectoy Outros Sem segmento Norte -4,271 -2,505 -0,158 -0,363 3,400 0,900 -0,010 -0,434 -0,180 -7,930 0,425 0,378 -0,029 -0,441 -0,040 -0,222 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 

182 Tegma Outros NM Sudeste 0,080 0,290 0,190 0,492 3,300 1,300 0,115 0,121 7,131 10,823 0,171 0,128 0,103 0,089 0,062 0,054 5,157 4,903 0,714 0,808

183 Teka Têxtil Sem segmento Sul -0,433 -0,310 -0,783 -0,472 0,100 0,100 0,075 0,032 0,245 0,088 0,227 0,189 -0,318 -0,400 -0,299 -0,582 -9,050 -13,785 -2,339 -4,636 

184 Tele Nort Cl Telecomunicações Sem segmento Sudeste 1,722 1,076 2,709 1,767 0,700 0,500 0,297 0,255 3,825 3,538 0,348 0,400 0,013 0,002 0,007 0,072 13,150 12,965 0,477 5,607

185 Telebras Telecomunicações Sem segmento Centro-Oeste0,000 0,000 -0,002 0,060 1,200 3,100 0,000 0,000 -1,792 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,000 0,000 -0,000 -0,000 

186 Telemar Telecomunicações Sem segmento Sudeste 0,881 2,142 1,112 1,359 1,800 1,800 0,370 0,324 4,696 2,239 0,473 0,485 0,209 0,102 0,134 0,062 27,909 25,088 6,172 3,020

187 Telemig Part Telecomunicações Sem segmento Sudeste 0,120 0,141 0,604 0,429 1,800 1,400 0,328 0,417 8,564 11,931 0,482 0,408 0,200 0,280 0,108 0,166 33,966 48,635 4,116 7,144

188 Telesp Telecomunicações Sem segmento Sudeste 0,334 0,372 1,062 0,982 0,900 1,100 0,422 0,407 7,672 5,599 0,455 0,454 0,174 0,181 0,160 0,151 19,582 19,859 4,671 4,784

189 Tempo Part Outros NM Sudeste 0,115 0,017 0,130 0,027 4,000 2,700 -0,129 0,000 -25,894 0,000 0,303 0,294 -0,139 -0,153 -0,158 -0,197 2,729 1,819 -0,817 -0,835 

190 Terna Part Energia Elétrica N2 Sudeste 0,892 1,131 1,583 1,901 1,700 0,500 0,869 0,866 3,864 2,629 0,777 0,694 0,548 0,389 0,421 0,306 5,245 5,603 0,814 0,712

191 Tex Renaux Têxtil Sem segmento Sul -0,986 -0,532 -0,378 -0,274 0,100 0,100 -0,005 0,041 -0,015 0,080 0,178 0,258 -0,405 -0,504 -0,408 -0,501 -6,710 -9,058 -1,750 -2,365 

192 Tim Part S/A Telecomunicações Sem segmento Sudeste 0,277 0,456 0,931 0,635 1,000 0,900 0,231 0,222 5,916 1,883 0,459 0,460 0,021 0,009 0,006 0,014 3,321 3,324 0,033 0,077

193 Trafo Outros Sem segmento Sul 0,475 0,382 0,339 0,420 0,900 1,000 0,042 0,117 0,587 1,710 0,253 0,292 0,006 0,094 0,035 0,062 1,206 1,437 0,139 0,355

194 Tran Paulist Energia Elétrica N1 Sudeste 0,135 0,209 1,034 1,032 1,300 0,700 0,845 0,850 33,887 13,421 0,922 0,8010,611 0,541 0,650 0,529 26,451 27,486 5,731 5,540

195 Trevisa Outros Sem segmento Sul 0,521 0,926 2,004 2,5040,800 1,000 0,196 0,105 3,547 1,495 0,306 0,279 0,026 -0,080 0,030 -0,083 17,292 15,093 0,723 -1,969 

196 Trisul Construção e Eng. NM Sudeste 0,227 0,757 0,006 0,043 2,300 2,300 0,152 0,057 4,911 0,761 0,418 0,338 0,158 0,056 0,123 0,028 5,240 5,252 0,326 0,104

197 Uol Outros N2 Sudeste 0,000 0,049 0,101 0,088 4,100 4,300 0,289 0,220 11,847 6,703 0,588 0,603 0,266 0,202 0,208 0,1675,319 6,125 0,910 0,801

198 Wembley Têxtil Sem segmento Sudeste 1,635 1,289 3,188 2,996 1,600 1,100 -0,009 0,075 -0,167 1,030 0,089 0,136 -0,094 -0,023 -0,016 0,008 19,738 19,632 -2,497 1,108

199 Whirlpool Outros Sem segmento Sudeste 0,016 0,065 0,531 0,593 0,800 0,800 0,156 0,175 2,862 2,218 0,276 0,313 0,0980,129 0,085 0,112 1,151 1,046 0,316 0,441

200 Wlm Ind Com Comércio Sem segmento Sudeste 0,011 0,007 0,641 0,519 2,200 3,400 0,030 0,081 1,128 6,679 0,151 0,199 0,035 0,093 0,031 0,132 36,376 46,006 2,378 11,719


