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RESUMO 

O processo brasileiro de convergência ao padrão contábil internacional (IFRS) com a Lei n° 

11.638/07 conduziu a mudanças significativas na regulamentação contábil, saindo do 

paradigma de regras explícitas para padrão com enfoque na aplicação de decisões 

discricionárias dos preparadores e orientadas ao fornecimento de informação útil para a tomada 

de decisões econômicas dos investidores. Todavia, a aceitação deste padrão contábil não foi 

unânime, com alguns reguladores adotando solução diferenciada para a divulgação de 

informações contábeis por firmas sob sua égide, pois a qualidade informacional contábil 

relaciona-se a características do contexto nacional como aspectos políticos, institucionais, bem 

como com a demanda dos usuários da informação. Enfoca-se, assim, o caso da Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL que, a partir da Resolução Normativa n° 396/2010, 

instituiu padrão contábil regulatório, em paralelo ao padrão societário, para firmas do setor 

elétrico. Neste contexto, tal pesquisa teve como objetivo comparar a qualidade informacional 

reportada em demonstrações contábeis elaboradas sob adrões contábeis distintos (societário e 

regulatório), dada a intenção dos normatizadores em atender a demandas de distintos usuários 

externos. A análise abrangeu sociedades por ação de capital aberto do setor de energia elétrica 

em funcionamento no Brasil e listadas na Brasil Bolsa Balcão (B3), cujas demonstrações 

contábeis compõem a amostra de 29 empresas, correspondendo a 406 observações, 

compreendendo o período 2011 a 2017, em que há vigência do paralelismo ora estudado. A 

qualidade informacional foi testada por formulações de conservadorismo condicional; 

conservadorismo incondicional; suavização de resultados; e value-relevance; comparando 

informações contábeis referentes à mesma realidade econômica. Os achados indicaram que não 

há indícios de diferenciação quanto ao grau de conservadorismo condicional entre os padrões 

contábeis distintos; que o sistema contábil regulatório incorpora de forma completa o valor 

econômico da firma, enquanto o padrão societário indica viés de persistência para 

conservadorismo incondicional; que as medidas de suavização são mais agudas no padrão 

regulatório, quando comparadas ao padrão societário; e que o lucro contábil e o patrimônio 

líquido divulgados pelo padrão societário apresentam maior caráter preditivo sobre o valor de 

mercado das firmas; em menor grau, apenas o patrimônio líquido se associa aos valores da 

firma na forma da contabilidade regulatória. Ademais, os lucros em padrão CPC/IFRS são 

consistentemente maiores que os relatados no padrão regulatório, embora os valores divulgados 

de Patrimônio Líquido não demonstrem diferenças em toda a amostra e período, levando à 

inferência de que as diferenças nos resultados são eminentemente temporais. 



 
 

 

Palavras-chave: Padrão contábil Societário, Padrão contábil regulatório (setor de energia 

elétrica), Qualidade informacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The Brazilian process of convergence to International Financial Reporting Standards (IFRS), 

with Law No. 11,638/07, directed significant changes in accounting regulation, moving from 

explicit rules paradigm to standards focused on principles; application of preparers’ 

discretionary decisions and alignment to supply useful information for investors’ economic 

decision making. This new accounting standard was not fully accepted, with regulatory 

agencies adopting differentiated solutions to disclosure accounting information by firms under 

its support, arguing different users’ demand for accounting information, which quality 

requirements should be related with political and institutional national environment .  The 

research focuses on ANEEL Normative Resolution No. 396/2010, which established a 

regulatory accounting standard, in parallel with corporate accounting standard (IFRS) for 

electric sector firms, publishing both simultaneously, to compare the level of accounting 

information quality in reported statements prepared under both accounting standards (corporate 

and regulatory), given regulators intention to meet different external users’ demand. Publicly 

traded electric industry companies operating in Brazil and listed in Brasil Bolsa Balcão (B3) 

were sampled covering 2011 to 2017 period; 29 company’s financial statements data in both 

standards, corresponding to 203 doubled observations-year were investigated. Informational 

quality formulations of conditional conservatism; unconditional conservatism; income 

smoothing; and value-relevance were tested. Findings indicated no evidence or differentiation 

regarding conditional conservatism among different accounting standards; furthermore, 

persistence bias for unconditional conservatism was observed on corporate standards, while 

regulatory accounting system just fully incorporates the firm's economic value; smoothing 

measures are more critical in regulatory standard statements, when compared to corporate 

standard numbers; accounting earnings and equity published by corporate standard model are 

more value-relevant; to a lesser extent, only equity is value-relevant in regulatory accounting 

way. Additionally, IFRS standard earnings are consistently higher than those reported in 

regulatory standard; these differences are not showed up in equity values, leading to infer that 

earnings differences are adjusted temporally. It’s worthing to highlight that matching provided 

diverse amounts on accounting information referring to the same economic reality. 

Keywords: Corporate Accounting Standard. Regulatory Accounting Standard (electric power 

sector). Informational Quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

O processo brasileiro de convergência da regulamentação contábil ao padrão contábil 

internacional (IFRS) baseado em princípios, com a Lei nº 11.638/07, conduziu a atividade 

contábil a enfrentar significativa transformação institucional, saindo do paradigma de regras 

explícitas, para padrão que pressupõe a aplicação de decisões discricionárias dos preparadores, 

orientadas ao fornecimento de informação útil para a tomada de decisões econômicas de 

investidores (LOURENÇO; BRANCO, 2015); em adição e por consequência, presenciou-se 

também a separação entre relatórios contábeis para fins societários e preparação de relatório 

segundo regras tributárias para fins de atendimento da autoridade fiscal (BLACK; NAKAO, 

2017). 

Conforme a Estrutura Conceitual - CPC 00 (R1), a informação útil para tomada de 

decisão corresponde à condição primordial para a qualidade informacional contábil e, para tal 

fim, é necessário que as informações contábeis sejam relevantes e representem com 

fidedignidade o que se propõe a representar, qual seja a efetiva condição financeira e econômica 

da firma. 

Embora se espere que a informação contábil baseada em princípio, por suas premissas, 

tenha qualidade informacional superior (SCHIPPER, 2003), na visão de Oliveira e Coelho 

(2016), a excelência no grau de qualidade informacional contábil pode se relacionar muito mais 

a fatores como a demanda pelos usuários da informação e a aspectos políticos e institucionais 

locais, do que ao espírito da norma em vigor, mesmo por que a estrutura jurídica e institucional 

brasileira não se alterou substancialmente nessa passagem de regras a princípios no 

estabelecimento de padrões contábeis. 

A convergência a padrão mais técnico e profissional tem levado a pesquisa contábil 

brasileira à análise do diferencial de qualidade informacional contábil após a adoção do padrão 

IFRS, na forma em que é estabelecido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC); tal 

tema tem sido declarado como propósito de estudo por parte de pesquisadores brasileiros sobre 

contabilidade (BLACK; NAKAO, 2017; CASTRO et al., 2015; CUNHA; DANTAS; 

MEDEIROS, 2016; OLIVEIRA; COELHO, 2016; SILVA et al., 2017). 

Ressaltando que a implantação e o funcionamento de padrão contábil instituído para 

determinado país dependem da aceitação do estrato econômico e regulatório operando nesse 
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país, Dantas et al. (2010) destacam o alcance de agências reguladoras atuando para setores 

econômicos específicos, na aceitação desta recente padronização contábil brasileira. Sua reação 

pode dificultar, de forma acentuada, a implementação do padrão contábil baseado em 

princípios, no caso, representado pelo IFRS.  

Segundos tais autores, uma vez que os pronunciamentos do CPC precisam ser 

homologados por todos os órgãos envolvidos com regulação do funcionamento de empresas 

em todos os setores, seja do ponto de vista econômico, seja na definição de padrões contábeis, 

para que tenham força coercitiva, pode ocorrer que determinadas normas, determinados 

pronunciamentos não sejam eventualmente referendados por algum desses órgãos. 

Nestes casos, pode haver a possibilidade de determinada agência reguladora não se 

adaptar a pronunciamentos regulares do CPC, incorporando parâmetros/requerimentos 

específicos em suas normas contábeis, seja publicando demonstrações financeiras em padrão 

especial, aceito pelas autoridades profissionais e reguladoras, seja instituindo publicações 

duplas, paralelas, demonstrando posições segundo premissas próprias, com regras específicas, 

fugindo ao preceito predominante de padrão baseado em princípios, fazendo com que as firmas 

reguladas atendam a normas e regras singulares para dado setor e para interesses específicos do 

agente regulador. 

Farias et al. (2014) apresentam o caso do setor financeiro nacional, abrangendo 

instituições financeiras funcionando no Brasil, que utilizam padrão contábil definido em 

normas emitidas pelo BACEN - Banco Central do Brasil, as quais não obedecem ao padrão 

internacional vigente em nossa realidade, com adaptações a este padrão, contudo, pela 

publicação de demonstrações consolidadas na forma do padrão contábil CPC. 

Dentre outros setores da economia com regulamentação contábil específica em que as 

entidades estabelecem regras segundo seus interesses regulatórios, destacam-se a ANATEL - 

Agência Nacional de Telecomunicações, a ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, a 

ANSS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANTT - Agência Nacional de Transportes 

Terrestres e a ANP - Agência Nacional do Petróleo (SILVA et al., 2009). 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por outro lado, trilhou caminho 

diverso para atender à sua discordância com o padrão contábil oficial brasileiro, aceitando que 

empresas do setor atendessem aos normativos do CPC como regra societária, mas exigindo, por 

meio de sua Resolução Normativa ANEEL n° 396/2010, que se adotasse publicação 

concomitante de demonstrações contábeis em padrão regulatório explícito para as firmas 

componentes do setor elétrico. 
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Esta agência reguladora justificou a adoção de padrão contábil distinto, argumentando 

a necessidade de divulgar à sociedade conjunto de informações que representassem 

adequadamente a situação econômico-financeira das concessionárias e permissionárias de 

serviço público de geração, transmissão e distribuição de energia a partir de parâmetros 

idiossincráticos do setor, não previstas ou suportadas pelo padrão CPC/IFRS. 

Segundo a ANEEL, a essência econômico-financeira das empresas sob sua regulação 

somente se percebe por meio de conjunto de informações que permita a apresentação da 

realização de componentes tarifários, não aceitos na norma societária vigente, refletida na 

demonstração que atende ao padrão CPC/IFRS. 

Assim, os procedimentos contábeis adotados pelas empresas de energia elétrica devem 

também permitir o controle e o acompanhamento de suas respectivas atividades pela ANEEL 

no formato entendido pela autoridade como o que melhor expressa a realidade econômico-

financeira das empresas do setor (Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE, 2015). 

De acordo com este Manual as práticas contábeis adotadas pelas empresas de energia 

elétrica estarão pautadas nas normas de contabilidade societária. No entanto, para que os 

procedimentos sejam julgados como adequados para o registro e a respectiva divulgação das 

transações dessas companhias, algumas destas práticas são ajustadas a necessidades e a 

conceitos regulatórios. 

Conforme o MCSE (2015) dentre as principais adaptações das normas contábeis 

regulatórias em relação ao padrão CPC/IFRS, estão: a eliminação dos efeitos das práticas 

contábeis estabelecidas pelo ICPC 01 - Contratos de Concessão nas informações regulatórias; 

a exclusiva competência do órgão regulador em definir a vida útil e a taxa de depreciação dos 

bens imobilizados; a não aplicabilidade do CPC 06 - Arrendamento Mercantil aos bens 

vinculados às instalações de energia elétrica das atividades de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica; o registro e reporte contábil dos ativos e dos passivos 

regulatórios; e a evidenciação dos demonstrativos societários e regulatórios. 

Para Ribeiro e Silva (2017), sob o ponto de vista do regulador da atividade das empresas 

de energia elétrica, as novas políticas contábeis estabelecidas pelo CPC levantam controvérsias 

sobre as características qualitativas fundamentais da informação contábil, uma vez que a 

representação fidedigna do negócio nas demonstrações societárias consolidadas obrigatórias 

ficaria prejudicada.  

Posto que as demandas do órgão regulador não foram totalmente atendidas nos 

pronunciamentos do CPC, o estabelecimento do padrão regulatório se dá em resposta a esta 

carência informacional. Conforme Coelho e Lima (2008), cada grupo de usuários da informação 
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contábil possui necessidades distintas, portanto demandam informações diferenciadas à 

contabilidade, no seu propósito de fornecer informações úteis a cada usuário.  

Deste modo, Suzart et al. (2012) comentam que, enquanto as normas emitidas pelo CPC 

estariam vinculadas às necessidades informacionais dos investidores, as da ANEEL 

estimulariam uma espécie de prestação de contas à sociedade sobre a gestão dos bens públicos 

concessionados e sobre a formação da tarifa cobrada pelo fornecimento de energia elétrica. 

Nesse sentido, o padrão contábil CPC/IFRS relaciona-se ao estabelecimento de normas 

baseadas em princípios que orientam o julgamento profissional sobre o reconhecimento, 

mensuração e divulgação que melhor represente a essência dos fatos econômicos; já a 

normatização contábil da ANEEL diz respeito a instrumento de controle baseado na definição 

de regras específicas direcionadas à divulgação de eventos econômicos referentes a empresas 

de energia elétrica, não chancelados pela norma do CPC. 

Resta discutir se os reportes independentes assim autorizados e exigidos podem 

conduzir a diferenças relevantes entre a situação econômico-financeira reportada nas 

demonstrações contábeis das firmas, vale dizer, se os dois conjuntos de relatórios consignam 

qualidade informacional alterada e em que sentido, embora se saiba que o desempenho 

financeiro, econômico e operacional seja o mesmo; como tal desempenho não é diretamente 

observável, sua apreensão depende dos atributos estabelecidos para definir o formato das 

informações contábeis. 

Pesquisas no contexto do mercado de capitais brasileiro têm contribuído para a 

investigação acerca da relação entre padrões contábeis, regulação e atributos de qualidade 

informacional no que diz respeito a conservadorismo condicional (ALVES; MARTINEZ, 2014; 

COSTA et al. 2009; KAIZER et al. 2009; SANTOS et al., 2010; SILVA et al., 2009; SOUSA; 

SOUSA; DEMONIER, 2016); a suavização de resultados (BAIOCO; ALMEIDA; 

RODRIGUES, 2013; BONFIM et al., 2016; BORGES et al., 2014; DOMINGOS et al., 2013; 

KLANN; BEUREN, 2015; LOPES; PINHEIRO; DIAS FILHO, 2014; RODRIGUES; 

MARTINS, 2010; SANTOS et al., 2012; SILVA; FONSECA, 2015; SILVA; GALDI; 

TEIXEIRA, 2010); e a value-relevance da informação contábil (GONÇALVES et al. 2014; 

GONÇALVES; RODRIGUES; MACEDO, 2014; RAMOS; LUSTOSA, 2013; SANTOS; 

CAVALCANTE; 2014; SILVA; MACEDO; MARQUES, 2012), não se identificando 

pesquisas sobre conservadorismo incondicional. 

No que concerne ao acréscimo no nível de qualidade informacional esperado com a 

adoção ao padrão contábil do CPC/IFRS, a partir do reconhecimento oportuno das perdas 

econômicas (conservadorismo condicional), as evidências apresentadas por Alves e Martinez 
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(2014) e Sousa, Sousa e Demonier (2016) refutam a hipótese de que a mudança de padrão 

contábil tenha contribuído para o aumento no grau de conservadorismo condicional das firmas 

brasileiras.  

Alves e Martinez (2014) investigaram os efeitos da adesão do Brasil às IFRS sobre o 

conservadorismo contábil em companhias de grande porte, no período de 2005 a 2010, não 

detectando indícios de mudança no nível de conservadorismo condicional devido à 

convergência ao IFRS no período estudado. 

Sousa, Sousa e Demonier (2016), investigando o efeito da convergência ao padrão IFRS 

no grau de conservadorismo condicional nos demonstrativos contábeis das empresas listadas 

na B3, no período de 2000 a 2012, não evidenciaram alteração no comportamento das firmas, 

segundo os demonstrativos financeiros divulgados no período pesquisado.  

Santos et al. (2010), ao averiguarem se a promulgação da Lei n º 11.638/07 contribuiu 

para que se alterasse o grau de conservadorismo condicional de empresas brasileiras listadas na 

B3, entre os anos de 2005 a 2009, concluíram não ter sido possível inferir se as novas regras 

contábeis redundaram em algum efeito sobre o grau de reconhecimento assimétrico de perdas 

e ganhos.  

Ao investigar o efeito da interferência das agências reguladoras nas firmas sobre o grau 

de conservadorismo condicional reportados nos demonstrativos financeiros, Costa et al. (2009) 

e Silva et al. (2009) rejeitam a hipótese de que a regulação econômica possa ser vista como 

incentivo para aumento no grau de conservadorismo condicional. 

Costa et al. (2009) apontaram que, no período de 1996 a 2006, não houve indícios de 

regulação influenciando o nível de conservadorismo condicional das firmas amostradas. Nesta 

lógica, os autores sugerem que no Brasil outros aspectos institucionais, como concentração 

acionária e “efeito país” podem explicar o nível de conservadorismo, comprometendo o 

possível “efeito regulação”. 

Corroborando estas evidências, Silva et al. (2009) avaliaram o impacto das agências 

reguladoras no nível de conservadorismo condicional dos lucros contábeis nas empresas de 

capital aberto brasileiras, no período entre 1996 e 2007 e também não observaram indícios de 

antecipação assimétrica de perdas pelo conjunto das empresas ou diferenciação de 

comportamento entre as empresas não reguladas e aquelas com regulação econômica ou 

contábil. 

Em contrapartida, Kaizer et al. (2009), ao comparar a aplicação do conservadorismo em 

empresas do setor elétrico brasileiro (que sofrem incidência de regulamentação contábil 

específica) com as demais empresas sem regulamentação contábil específica, evidenciaram que 
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existe uma menor aplicação do conservadorismo condicional nas empresas de outros setores 

frente às empresas de energia elétrica, reportando, então, diferença entre os dois grupos de 

empresas. 

Em referência à magnitude do gerenciamento de resultados, Cavalier-Rosa e Tiras 

(2013) salientam a relevância da investigação acerca da contribuição da adoção ao padrão 

contábil IFRS, que corresponde a um regime de informação de alta qualidade, para limitar a 

frequência do uso da discricionariedade do gestor para a distorção do desempenho econômico 

das firmas. 

Contudo, baseado nas evidências apresentadas por Domingos et al. (2013) e Klann e 

Beuren (2015), a adoção do padrão CPC/IFRS não se apresentou como eficaz para diminuição 

do grau de gerenciamento de resultados, no que diz respeito à suavização de resultados. 

Domingos et al. (2013) investigando se após adoção do IFRS as companhias listadas na 

B3 gerenciam resultados por income smoothing, entre os anos de 2008 a 2011, verificaram que 

as empresas amostradas utilizam as contas Despesa de Depreciação, Outras Receitas 

Operacionais, Ajustes de Avaliação Patrimonial e Provisões de Curto Prazo para gerenciar 

resultados contábeis visando reduzir a variabilidade do lucro. 

Klann e Beuren (2015), ao verificar a influência do processo de convergência às normas 

contábeis internacionais no nível de suavização de resultados de empresas brasileiras, 

analisando o período pré-IFRS (2005 a 2007) e pós-IFRS (2010 a 2012), evidenciaram indícios 

de maior suavização nos resultados após a convergência. 

Já Silva e Fonseca (2015) ao analisar o efeito do processo de convergência às normas 

internacionais de contabilidade sobre a suavização de resultados em empresas brasileiras e 

portuguesas, os períodos de pré-convergência (2002 e 2004) e pós-convergência (2006 e 2008), 

não apresentaram resultados estatisticamente significantes para atestar o efeito das normas 

internacionais de contabilidade sobre o grau de suavização de resultados no período pós-

convergência.  

Healy e Wahlen (1999) apontam que o monitoramento regulatório vinculado a dados 

contábeis em empresas de utilidade pública oferece incentivo para que gestores destas empresas 

realizem práticas de gerenciamento de resultados.  

Segundo Pohlmann e Alves (2004), sob a justificativa de controle regulatório, gestores 

de empresas reguladas podem reduzir a variabilidade dos lucros para evitar a evidenciação de 

lucros muito altos e assim atrair a atenção dos órgãos reguladores.  
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Nesta perspectiva, os achados de Rodrigues e Martins (2010), Silva, Galdi e Teixeira 

(2010) e Santos et al. (2012) apontam na direção de que há relação positiva entre gerenciamento 

de resultados e regulação econômica.  

Rodrigues e Martins (2010), investigando gerenciamento da informação contábil por 

meio das provisões técnicas constituídas por sociedades seguradoras como resposta à regulação 

econômica e tributária, entre os anos 2001-2006, evidenciaram que os gestores influenciam  

para baixo no estabelecimento de provisões técnicas quando os parâmetros de solvência e de 

impostos são menores; o contrário foi evidenciado com parâmetros maiores de solvência e de 

impostos. 

Silva, Galdi e Teixeira (2010) examinaram o efeito da regulação econômica e das 

eleições presidenciais no gerenciamento de resultados das companhias no mercado de capitais 

brasileiras, nos períodos de 1993-1995, 1997-1999, 2001-2003, 2005-2007; concluíram que 

companhias reguladas com ações listadas na B3 manipularam seus accruals para gerenciar o 

nível de seus ganhos. 

Santos et al. (2012) ao investigarem se empresas pertencentes a setores regulados 

listadas na B3 efetuaram gerenciamento de resultados contábeis, no período de 2005 a 2009 

confirmaram tal comportamento.  

Em contrapartida, Baioco, Almeida e Rodrigues (2013), Bonfim et al. (2016) e Borges 

et al. (2014) identificam que a interferência do órgão regulador apresenta efeito no processo 

contábil que contribui para a redução do grau de variabilidade dos lucros divulgados ao 

mercado. 

Baioco, Almeida e Rodrigues (2013) investigaram se os incentivos advindos da 

regulação dos mercados exercem influência sobre o nível de suavização de resultados, no 

período entre 1996 a 2009, evidenciando que os setores não regulados apresentaram um maior 

nível de suavização, demonstrando que a regulação exercida por agências brasileiras (ANEEL, 

ANATEL, ANP, ANTT e ANTAQ) não criou incentivo adicional para a suavização de 

resultado.  

Bonfim et al. (2016), ao verificar se as seguradoras brasileiras (reguladas pela SUSEP) 

diminuíram o nível de suavização dos resultados com a adoção do padrão CPC/IFRS entre os 

anos 2011 a 2014, evidenciaram que vem diminuindo o nível de suavização dos resultados pelas 

seguradoras brasileiras, corroborando que normas mais flexíveis, baseadas em princípios ao 

invés de regras, poderiam resultar em diminuição nos níveis de suavização dos resultados 

reguladas. 
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Borges et al. (2014) ao analisar o efeito da adoção ao padrão IFRS no nível de 

suavização de resultados em empresas do setor elétrico, comparando demonstrativos 

financeiros dos anos pré convergência (2005, 2006 e 2007) e pós convergência (2010, 2011 e 

2012), evidenciaram que houve redução no nível deste tipo de gerenciamento de resultados com 

a convergência ao padrão IFRS para as companhias elétricas. 

Já Lopes, Pinheiro e Dias Filho (2014) verificando se as empresas de telecomunicações 

brasileiras listadas na B3 adotam práticas de gerenciamento de resultados para reduzir a 

variabilidade dos lucros, em função do nível de endividamento, no período de 2005 a 2010, não 

conseguiram extrair inferências válidas, dado a não significância dos testes estatísticos. 

Conforme Ball (2006), comparado a padrões contábeis fortemente influenciados por 

interesses políticos, tributários e com ênfase na forma legal, o padrão IFRS representa melhor 

a substância econômica dos eventos; reflete os ganhos e as perdas econômicas de maneira mais 

oportuna; aumenta a capacidade informativa dos lucros; fornece demonstrativos financeiros 

mais úteis; e restringe a discricionariedade que permite os administradores manipular provisões, 

criar reservas ocultas, suavizar resultados e ocultar perdas econômicas ao público. 

Por conseguinte, a literatura brasileira tem apresentado evidências acerca dos efeitos da 

adoção ao padrão contábil IFRS sobre o incremento da qualidade informacional, no que diz 

respeito à value-relevance da informação contábil (GONÇALVES et al. 2014; RAMOS; 

LUSTOSA, 2013; SANTOS; CAVALCANTE; 2014). 

Gonçalves et al. (2014) investigando se o processo de convergência aos padrões 

internacionais de contabilidade impactou a relevância das informações contábeis de Lucro 

Líquido por Ação (LLPA) e Patrimônio Líquido por Ação (PLPA), das companhias não 

financeiras com ações mais negociadas na B3, nos anos 2009 e 2010, evidenciaram por meio 

da comparação entre os R2 das regressões que houve incremento do poder de explicação do 

preço da ação por meio do LLPA e do PLPA, o que significa que as informações contábeis se 

tornaram mais relevantes.  

Ramos e Lustosa (2013) investigando se a adoção destas normas internacionais tornou 

as demonstrações financeiras mais relevantes em termos informativos para o mercado de 

capitais, no período de 2004 a 2012, evidenciaram incremento no nível de value-relevance para 

o apreçamento de títulos após a convergência. 

Santos e Cavalcante (2014) avaliando o efeito da adoção dos IFRS no Brasil sobre a 

relevância informacional do lucro contábil das firmas de capital aberto, entre o primeiro 

trimestre de 1999 e o primeiro trimestre de 2013, evidenciaram que a adoção dos IFRS no Brasil 

aumentou sua capacidade explicativa. 
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Sarlo Neto, Lopes e Loss (2002) apontam que o órgão regulador como principal usuário 

da contabilidade pode comprometer a relevância das informações contábeis. Isto porque, 

quando as informações financeiras são elaboradas para atender às necessidades e interesses de 

determinado grupo de usuários, passam a ser consideradas de menor relevância aos demais 

interessados. 

Deste modo, Gonçalves, Rodrigues e Macedo (2014), Sarlo Neto, Lopes e Loss (2002), 

Silva, Macedo e Marques (2012) investigaram se a presença de órgão regulador como principal 

usuário das informações financeiras oferece condições de que tal situação venha a influenciar 

o nível de value-relvance das empresas reguladas no Brasil. 

Gonçalves, Rodrigues e Macedo (2014) compararam a capacidade explicativa de 

componentes da informação contábil em IFRS e BRGAAP, mais especificamente Lucro 

Líquido Por Ação (LLPA) e Patrimônio Líquido por Ação (PLPA), de companhias do setor de 

energia elétrica, nos exercícios de 2009 e 2010, em relação ao preço das ações na B3 e inferiram 

que as variáveis contábeis LLPA e PLPA apresentam maior capacidade conjunta de explicação 

após adoção do IFRS. 

Sarlo Neto, Lopes e Loss (2002) examinaram a influência da regulamentação emanada 

de agências reguladoras sobre a relação entre os lucros contábeis e os preços das ações no 

Mercado Brasileiro, dos anos de 1995 a 1999 e não observaram evidências consistentes que 

pudessem responder à questão da influência da regulamentação sobre a influência nos retornos 

de ações, utilizando-se lucros contábeis. 

Silva, Macedo e Marques (2012) averiguaram a value-relevance das informações 

contábeis sobre LL, EBITDA e FCO de empresas do setor elétrico brasileiro no período de 

2005 a 2007; houve evidências de que quando a regressão adotou cada uma destas variáveis em 

interação com o PL como variável de controle encontra-se relevância para as informações de 

LL e FCO. Ainda, comparando o LL e FCO observa-se que o primeiro é informação mais 

relevante.  

Em virtude da adoção de padrões contábeis distintos e coexistentes (societário e 

regulatório), como no caso das empresas reguladas pela ANEEL, pesquisas no contexto 

nacional evidenciam diferenças entre características e números contábeis produzidos em cada 

padrão (BRUGNI et al. 2012; CARVALHO et al. 2014; CUNHA; DANTAS; MEDEIROS, 

2016; HOPPE,2012; RIBEIRO; SILVA, 2017; SUZART et al. 2012). 

Brugni et al. (2012), em estudo de caráter teórico acerca de divergências entre os 

critérios contábeis do pronunciamento ICPC 01/IFRIC 12 e a contabilidade regulatória da 

ANEEL, destacaram a inviabilidade de acompanhamento do modelo de tarifação a partir das 
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informações financeiras produzidas pelo padrão contábil societário, o que justificaria o 

estabelecimento de padrão contábil regulatório distinto por parte da agência reguladora. 

Carvalho et al. (2014) comparando indicadores econômico-financeiros societários e 

regulatórios das firmas de energia elétrica entre 2009 a 2011, por testes de diferenças de média, 

observaram diferenças significantes para composição do endividamento, giro do ativo, 

rentabilidade do ativo, rentabilidade do patrimônio líquido e EBTIDA; por outro lado, não se 

identificaram diferenças significantes para endividamento, imobilização do patrimônio líquido, 

imobilização dos recursos não correntes, liquidez corrente e margem líquida.  

Ao confrontar o grau de conservadorismo condicional tocante aos demonstrativos 

financeiros elaborados conforme padrão regulatório e societário, Cunha, Dantas e Medeiros 

(2016) investigando números contábeis elaborados com base no padrão COSIF e IFRS, entre 

os anos de 2010 a 2014, evidenciaram que nas demonstrações elaboradas com base no padrão 

COSIF, as variações positivas no resultado contábil não eram persistentes, contrariando as 

premissas do conservadorismo condicional, em contraposição as características do 

conservadorismo condicional constatadas nas demonstrações pelo padrão IFRS. 

Hoppe (2012), ao analisar diferenças entre práticas contábeis nas demonstrações 

contábeis societárias e regulatórias para o exercício social de 2011, observou que, apesar da 

formalização e da obrigatoriedade, o não atendimento às exigências normativas requeridas pela 

ANEEL nas práticas contábeis definidas por sua regulação.  

Suzart et al. (2012) investigaram os indicadores de desempenho (ROE e ROA) das 

concessionárias do setor elétrico a partir da comparação entre os relatórios societários e 

regulatórios para o período 2009 e 2010, e constataram que, em média, o lucro regulatório foi 

inferior ao societário; o patrimônio líquido e o ativo total, foram estatisticamente iguais nos 

dois modelos; e tanto o ROE, como o ROA apresentaram maior valor superior para os números 

elaborados conforme as normas societárias. 

Ribeiro e Silva (2017) investigaram a percepção dos profissionais responsáveis pelo 

estabelecimento das regulações contábeis societária e regulatória (membros do IASB, CPC, 

CVM e ANEEL), sobre as diferenças decorrentes da convergência brasileira às normas 

internacionais em referência ao setor elétrico do Brasil.  

Para tal fim, foram realizadas entrevistas entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016. 

Com base nas respostas coletadas registraram concordância dos respondentes acerca das 

dificuldades e custos adicionais que as empresas enfrentaram na adequação de seus sistemas de 

informática e na elaboração das demonstrações financeiras, segundo as regras distintas 
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(societária e regulatória), assim como sua preocupação com a qualidade das informações 

contábeis das empresas do setor elétrico no Brasil.  

Já Dornelles, Macedo e Rodrigues (2013) e Cordeiro, Carmo e Ribeiro (2017), 

confrontaram os atributos de qualidade informacional pertinentes aos demonstrativos 

financeiros elaborados conforme padrão societário do CPC/IFRS e padrão regulatório da 

ANEEL. 

Dornelles, Macedo e Rodrigues (2013) verificando se demonstração financeira 

regulatória ou societária das empresas distribuidoras de energia elétrica no Brasil apresentam 

grau de conservadorismo incondicional diferenciado, entre os anos 2010 e 2011, evidenciaram 

que as demonstrações regulatórias se apresentaram incondicionalmente mais conservadoras, 

quando comparadas com as demonstrações societárias. 

Cordeiro, Carmo e Ribeiro (2017) compararam o grau de value-relevance das 

informações contábeis societárias e regulatórias no período de 2011 a 2015, utilizando Collins, 

Maydew e Weiss (1997). Fazendo estimação pelos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), 

relataram que as informações societárias (lucro líquido e patrimônio líquido) apresentaram 

poder explicativo superior em relação às informações regulatórias, mensurado por meio do 

coeficiente de determinação (R2) de 55%, em comparação a R2 de 51%. Isto posto, os autores 

concluíram que os preços das ações das firmas de energia elétrica parecem ser melhor 

explicados pelas informações contidas nas demonstrações contábeis societárias. 

A partir das evidências acerca da influência dos padrões contábeis sobre os atributos de 

qualidade informacional, além das diferenças entre práticas contábeis, dentre outros efeitos 

decorrentes da elaboração de demonstrativos financeiros sob regras de padrões contábeis 

distintos, seja no campo de padrões contábeis em vigência em épocas diferentes, seja no limite 

de padrão societário do CPC/IFRS e de padrão regulatório da ANEEL, se pode esperar que 

atributos de qualidade informacional sejam diferenciados no que tange a medidas de 

conservadorismo condicional, conservadorismo incondicional, suavização de resultados e 

value-relevance, ao nível das empresas de energia elétrica, ao reportarem dois conjuntos 

informacionais para a mesma realidade econômica. 

De modo consequente, a questão proposta diz respeito, a partir deste contexto 

desenvolvido e tendo em vista atributos de qualidade informacional, buscar evidências que 

esclareçam: Em que medidas de qualidade informacional as informações contábeis 

divulgadas segundo o padrão contábil societário CPC/IFRS são diferenciadas em 

comparação com as informações divulgadas sob o escopo do padrão contábil regulatório 

ANEEL?  
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo da pesquisa é investigar efeitos diferenciados decorrentes da elaboração de 

demonstrações contábeis orientadas por padrões distintos (societário do CPC/IFRS e 

regulatório da ANEEL) em termos de atributos de qualidade informacional. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Comparar a extensão dos graus de conservadorismo condicional e de 

conservadorismo incondicional nos lucros divulgados segundo cada padrão 

contábil considerado;  

b) Verificar sinais de suavização de resultados, tendo em vista a série temporal de 

lucros em cada padrão contábil estudado; e 

c) Avaliar a distinção da value-relevance dos números contábeis divulgados sob os 

padrões contábeis societário e regulatório. 

 

1.3 Justificativa e Relevância do Estudo 

 

A investigação acerca de estabelecimento de padrões contábeis distintos no mesmo 

ambiente econômico, convivendo em concomitância, justifica-se uma vez que se trata de 

registro, mensuração e divulgação do desempenho de uma única realidade negocial. Portanto, 

diferenças em informações contábeis terão sido geradas apenas pela discricionariedade dos 

gestores, atendendo a normas emanadas de entidades regulatórias distintas. 

Dentre as principais contribuições da presente pesquisa está a análise simultânea de 

informações contábeis divulgadas segundo padrões contábeis distintos (societário e regulatório) 

a fim de compreender os efeitos de cada decisão normativa na qualidade informacional das 

informações contábeis das empresas de energia elétrica, bem como da possível 

complementaridade dessas informações, visto que são divulgadas, por premissa, para atender a 

demanda informacional diferenciada de grupos explícitos de usuários externos. 

Isto, porque a dupla divulgação de informações acarreta custos de elaboração e de 

divulgação para as empresas envolvidas. Ao avaliar qual o diferencial no reporte, segundo a 
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utilidade virtual para os processos decisórios dos grupos paralelos, levanta-se o questionamento 

sobre a eficácia da instituição simultânea de padrões contábeis distintos. 

Por outro lado, a constatação de que as informações contábeis específicas a cada padrão 

e, portanto, atendendo a propósitos distintos, não contêm diversidade ou complementariedade 

em seu produto final, poria em discussão a necessidade de dupla padronização contábil. 

Além disso, o trabalho contribui para a investigação acerca da influência do contexto 

institucional sobre o processo contábil das firmas, o que poderia comprometer o propósito dos 

normatizadores com a instituição dos padrões contábeis CPC/IFRS em elevar a qualidade 

informacional das informações financeiras. 

A base de análise a partir dos conceitos de qualidade informacional, por seu turno, se 

explica em razão da função de evidenciação de números contábeis, própria da contabilidade 

financeira, que mais bem reflitam o desempenho das empresas.  

Ainda, uma vez que as empresas de energia elétrica atuam no mercado acionário e 

prestam serviços de utilidade pública, o que representa um conjunto maior de interessados 

quando comparados a outros setores da economia, questiona-se a adoção de padrão contábil 

que seja capaz de atender às necessidades dos usuários em geral.  

Por fim, posto que as mudanças no padrão contábil sejam recentes, verifica-se que a 

literatura antecedente sobre os reflexos da adoção de padrões contábeis distintos e 

comcomitantes pelas empresas de capital aberto do setor elétrico ainda são  incipientes, e por 

conseguinte não conclusivas no que tange à compreensão dos efeitos da padronização contábil 

sobre a qualidade das demonstrações contábeis, havendo observado até o momento desta 

investigação apenas as evidências apresentadas por Dornelles, Macedo e Rodrigues (2013), 

para conservadorismo incondicional e Cordeiro, Carmo e Ribeiro (2017), para medidas de 

value-relevance. 

Ainda, não foram ressaltadas pesquisas que tenham utilizado simultaneamente métricas 

de conservadorismo condicional e suavização de resultados na análise da qualidade 

informacional comparando números contábeis divulgados segundo padrão societário e padrão 

regulatório oriundos da mesma realidade negocial. 

Além de investigar medidas de qualidade informacional não tratadas anteriormente em 

pesquisas, reforça-se a validade dos resultados apresentados por esses autores, tendo em vista 

que se utilizam modelos econométricos mais consistentes e robustos, além de dar seguimento 

pelo período de análise ampliado ora utilizado. 
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1.4 Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação está estruturada em cinco seções, incluindo esta introdução. Na segunda 

seção se apresenta a revisão de literatura, na qual se abordam aspectos relativos à normatização 

contábil, esboçando análise sobre a origem da regulamentação contábil; a diferenciação entre 

convenções e escolhas econômicas; comparativo entre padrão contábil baseado em princípios 

e padrão contábil baseado em regras; contabilidade regulatória e o interesse público; padrão 

contábil regulatório no setor elétrico (ANEEL) destacando aspectos que o diferenciam do 

padrão contábil societário (CPC). Completa-se o tópico com os enfoques teóricos sobre 

atributos de qualidade informacional dos relatórios contábeis. Na terceira seção se descrevem 

os procedimentos metodológicos adotados, no que tange à definição da amostra e à coleta de 

dados, apresentando modelos conceituais e econométricos utilizados na pesquisa. Na quarta 

seção expõem-se os resultados obtidos nos testes, comentando-se seu alcance e interligação 

com o objeto investigado e na quinta seção se evidenciam as inferências e conclusões da 

pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O suporte teórico para os testes associados à hipótese proposta explora fundamentos 

acerca de processos de normatização contábil, buscando mostrar aspectos conceituais, 

econômicos e institucionais que possam ter contribuído para estabelecimento, mudanças e 

diferenças entre as normas sob estudo; também discorre a respeito da influência do ambiente 

institucional, abordando as divergências entre as práticas contábeis adotadas em cada padrão 

contábil pesquisado, de modo a estabelecer divergências que possam estar associadas aos 

atributos de qualidade informacional referenciados no estudo; enfim, discute sobre a 

compreensão dos atributos de qualidade informacional elencados (conservadorismo 

condicional e conservadorismo incondicional,  suavização de resultados e value-relevance); as 

evidências empíricas sobre o tema são levantadas, com base em estudos anteriores, abordados 

não exaustivamente, são estabelecidas como matéria antecedente ao estudo ora desenvolvido, 

estabelecendo-se continuidade à discussão sobre a hipótese proposta. 

 

2.1 Normatização Contábil 

 

2.1.1 Origem da Regulamentação Contábil 

 

A contabilidade originou-se com o surgimento das atividades econômicas e a 

consequente necessidade de registros para o controle patrimonial (IUDÍCIBUS; MARTINS; 

CARVALHO, 2005). Logo, sua gênese revela-se como ferramenta gerencial, ligada ao conceito 

de propriedade dos meios de produção.  

A partir da distinção detectada e enfatizada por Berle e Means (1932) entre propriedade 

e gestão nas empresas e corporações, exigindo-se financiamento heterogêneo e atomizado, o 

gestor passa a desempenhar papel de agente do proprietário, na forma de acionistas, e dos 

fornecedores de recursos, aparecendo, portanto, outros “players” nas organizações, fazendo 

com que o objeto da contabilidade se desloque de sistema de escrituração simplificada para 

puro controle, para complexo sistema de informação e de avaliação, com características 

econômicas, institucionais e sociais (IUDÍCIBUS; MARTINS; CARVALHO, 2005).  

Desde então a normatização contábil surge sob o escopo de orientar a elaboração e 

divulgação das demonstrações financeiras em atenção às necessidades dos diversos usuários 

das informações contábeis (CARDOSO et al., 2010), de modo a que stakeholders de diversos 

matizes não pudessem ser economicamente prejudicados em função de escolhas contábeis 
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individuais, idiossincráticas e discricionárias de gestores e preparadores da informação 

econômico-financeira sobre a situação dos recursos entregues à empresa. 

Evidências apontam que a regulamentação contábil surgiu no final do século XIX, 

período marcado pelo desenvolvimento e expansão das companhias de transporte ferroviário 

nos Estados Unidos e pelo aparecimento de investidores atraídos pelas grandes expectativas 

sobre dividendos destas corporações (HENDRIKSEN; BREDA, 1999).   

Em virtude de possibilidade efetiva de manipulações nos números reportados nos 

relatórios que contribuíssem para aumentar artificialmente o preço das ações das estradas de 

ferro, manifestou-se a necessidade de criação de órgão que orientasse os gestores quanto à 

elaboração dos relatórios financeiros (DANTAS et al., 2010). Isto posto, em 1887, o congresso 

norte-americano criou a Interstate Commerce Commission (ICC), a primeira agência reguladora 

federal para assuntos comerciais e contábeis, dada sua complementaridade (KING, 2006). 

Em 1906 a ICC promulgou o Hepburn Act, estabelecendo-se aí as primeiras regras de 

contabilidade (SIVAKUMAR; WAYMIRE, 2003). Segundo Adams (1908), o propósito da 

comissão regulamentadora a partir dessa Lei foi estabelecer sistema uniforme de contabilidade 

nas empresas de transporte ferroviário, as firmas efetivamente negociadas de forma pública 

naquele mercado.  

Nas primeiras décadas do século XX, a ampla distribuição de títulos corporativos e a 

incapacidade da grande maioria dos investidores em avaliar o valor de seus investimentos 

culminaram em uma das maiores crises econômicas da história, a quebra da Bolsa de Valores 

de Nova York em 1929 (BLOUGH, 1937).  

Características da contabilidade financeira de então foram apontadas como fatores que 

contribuíram para as falhas nas predições dos investidores, destacando-se: ausência de 

uniformidade dos procedimentos, baixo nível de evidenciação nos relatórios financeiros, 

excesso de conservadorismo e baixa confiabilidade dos números reportados (KING, 2006).  

Até meados da década de 1930, as empresas listadas na Bolsa de Nova York não 

registravam os valores depreciados relativos a ativos físicos. Segundo Hendriksen e Breda 

(1999) o conceito de depreciação na contabilidade foi empregado oficialmente em 1942 pelo 

American Institute of Accountants (AIC). Assim, tanto os patrimônios destas firmas, quanto os 

resultados divulgados apresentavam-se sobre avaliados (apesar do alegado conservadorismo), 

afetando de forma negativa o caráter preditivo do lucro. De tal modo, o reconhecimento 

tempestivo de perdas, apontado por Basu (1997) como definição de conservadorismo, não podia 

ser observado nos números reportados nos relatórios destas entidades.  
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Em 1934, foi criada a Securities and Exchange Commission (SEC) sob o escopo de 

emitir normas contábeis que assegurassem confiabilidade e objetividade das informações 

financeiras (DANTAS et al., 2010). Para tal finalidade, coube ao órgão regulador regulamentar 

os procedimentos contábeis, a forma das demonstrações financeiras, além de supervisionar o 

cumprimento das leis federais norte-americanas por parte das entidades listadas em bolsa 

(HENDRIKSEN; BREDA, 1999).   

Para tal finalidade, o modelo regulatório da SEC deu ênfase à divulgação das 

informações financeiras (apoiado por disposições de responsabilidade para divulgação incorreta 

e incompleta) como meio para promover uma maior responsabilidade pública dos entes 

corporativos (WILLIAMS, 1999). Ressalte-se a característica de que as regras contábeis eram 

propostas pelos profissionais da contabilidade, sendo homologados pela autarquia. 

Após a segunda guerra mundial cada país já possuía conjunto próprio de regras 

contábeis (ZEFF, 2014). Destarte, Nobes (1998), dentre alguns dos fatores para explicar 

diferenças nos procedimentos contábeis, nomeia a natureza do sistema de propriedade e 

financiamento das empresas, o nível de desenvolvimento da profissão contábil, aspectos 

culturais e históricos e sistemas legais.  

Em ambientes regidos por sistema jurídico consuetudinário – common law– 

historicamente, o desenvolvimento das normas apoiou-se em princípios, motivadas pelo 

costume social e emitidas pelos próprios órgãos profissionais de contadores e representantes de 

outros agentes econômicos (MARTINS; MARTINS; MARTINS, 2007). 

Tais cenários são caracterizados pela presença de mercados e direitos de acionistas 

comparativamente desenvolvidos, profissionais de auditoria, sistemas de monitoramento e 

desenvolvimento de padrões com ênfase no reconhecimento oportuno de perdas nas 

demonstrações financeiras (BALL, 2006).  

Em países regidos por sistema jurídico do tipo code law, toda normatização contábil, de 

forma extensiva e detalhada, derivou do alto dos poderes executivo/e ou legislativo e foi por 

estes realizada (MARTINS; MARTINS; MARTINS, 2007). Nestes países, o processo contábil 

é influenciado pela visão jurídica, como o caso de o reconhecimento do ativo condicionar-se ao 

controle legal pela entidade (LOPES; MARTINS, 2005). 

Os germânicos, por exemplo, foram os primeiros, dentre esses países, a instituir código 

nacional de contabilidade. A ideia de código contábil padronizado havia avançado na Alemanha 

antes da primeira guerra, o que pareceu ao olhar do governo nazista um conveniente 

instrumento de controle nacional sobre a economia (STANDISH, 1990). 
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Na França, as inovações na padronização contábil foram realizadas para fornecer 

informações necessárias para o planejamento microeconômico realizado pelas agências do 

estado (BURCHELL et al., 1980). Assim, desenvolvido na década de 1940, o plano contábil 

nacional francês (Plan Comptable) apresentou-se como outro exemplo de modelo codificado 

de contabilidade empresarial, posteriormente exportado para Bélgica, Espanha e Grécia 

(STANDISH, 1990), espraiando-se para toda a América Latina. 

No Brasil foi promulgada a primeira Lei das Sociedades Anônimas pelo Decreto Lei nº 

2.627/1940 em que se estabeleceram regras para avaliação de ativos e para a apuração e 

distribuição de lucros, bem como para criação de reservas; também se regulamentaram padrões 

para a publicação do balanço e da demonstração de lucros e perdas (IUDÍCIBUS; RICARDINO 

FILHO, 2002). Além disso, destaca Reis (2017), a forte influência das legislações fiscais 

específicas nas práticas contábeis destes países atrelou aquelas regras ao processo de apuração 

do lucro tributário. 

A datar da década de 1950, as empresas funcionando no mundo passaram a ampliar seu 

alcance para além de suas fronteiras, provocando, por conseguinte, choque entre diversas 

formas de regulamentação contábil; logo, a internacionalização passou a ser um novo desafio 

para os contadores da época (ZEFF, 2014). 

Como efeito dessa conjuntura, em 1973, o International Accounting Standards 

Committee (IASC) foi fundado por órgãos de contabilidade de vários países como Austrália, 

Canadá, França, Alemanha, Japão, México, Países Baixos, Reino Unido e Estado Unidos, com 

o propósito de estabelecer conjunto de princípios contábeis que se aplicasse igualmente à 

produção de relatórios financeiros de empresas de capital aberto em todo o mundo, cuja base 

conceitual foi fortemente fundamentada no direito consuetudinário (BALL, 2006).   

Entre 1990 e os anos 2000, foram esses fóruns internacionais, capitaneados pelo IASC, 

os responsáveis por instaurar avanços na concepção da contabilidade financeira, com a 

introdução de conceitos de avaliação a valor de mercado e a fair value em seus pronunciamentos 

(IUDÍCIBUS; MARTINS; CARVALHO, 2005), no sentido de aprimorar a função 

informacional da contabilidade. 

Em 2001, surge o International Accounting Standards Board (IASB), órgão nascido do 

IASC após reestruturação no corpo deste comitê, com o objetivo de estabelecer normas 

internacionais de alta qualidade, formatado como International Financial Reporting Standards 

(IFRS), conforme Zeff (2012).  

De tal modo, o IASB emitiu padrões contábeis baseados em princípios para o alcance 

do incremento da qualidade informacional contábil, e, associado a estes padrões, medidas para 
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limitar a discrição gerencial em relação a alternativas contábeis que pudessem limitar a 

capacidade das firmas em relatar informações que fossem menos reflexivas sobre seu 

desempenho e posição econômica (BARTH; LANDSMAN; LANG, 2008). 

A partir de então, o desafio de estabelecer padrão contábil de alcance mundial, em 

diferentes contextos históricos e econômicos, torna-se um dos objetos de estudo mais abordados 

na literatura acadêmica contemporânea contábil. Lourenço e Branco (2015) destacam a 

relevância desses conhecimentos para os reguladores dos países que adotam este modelo para 

que os possibilite efetuar melhorias na implementação das IFRS. 

 

2.1.2 Convenções e Escolhas Econômicas 

 

Sunder (2014) destaca que os padrões contábeis decorrem de simples convenções ou de 

escolhas econômicas, sendo tais origens comumente confundidas em razão da estabilidade 

temporal de ambas. De certa forma, alterar as primeiras geram custos absolutamente 

indesejados, pois sua existência não muda a avaliação econômica da firma; as segundas podem 

se apresentar menos estáveis, posto que negociados a eventos e paradigmas que se alterem na 

economia.  

Convenções são definidas como comportamento modelo, habitual, esperado e auto 

executável, onde todos estão de acordo desde que os outros também estejam (YOUNG, 1993). 

Apesar da sua força regulamentária, as normas que padronizam a prática contábil por 

convenções têm a característica de serem arbitrárias (AL-AAMOUDI; LATSIS, 2014), 

diferentemente de regras com motivação baseada em escolhas econômicas, que denotam 

interesses, necessidades e utilidade dos agentes econômicos. 

Dirigir ao lado direito da via e aceitar dinheiro como pagamento na compra de bens e 

serviços são exemplos familiares de práticas convencionais. Na prática contábil, pode-se citar 

a designação de ativos no lado esquerdo do balanço, por exemplo. Para cada uma das situações 

expostas existe comportamento frequente e previsível, no qual todos preferem seguir. Há que 

destacar o custo social de não atender a convenções pode se tornar alto e será distribuído entre 

todos os agentes. 

Fundamentado na Teoria dos Jogos, Neary (2012) aponta que uma convenção ou 

coordenação social define-se como um jogo de ganhos mútuos, em que os agentes devem 

possuir preferências idênticas para que todos sejam igualmente beneficiados. Todavia, o autor 

adverte que isso é um fator limitante, já que na maioria das situações as pessoas apresentam 
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interesses distintos e, portanto, o que pode ser melhor para alguns pode não ser o melhor para 

todos. 

De tal modo, as convenções contábeis são aquelas formas comportamentais que 

adquirem uso corrente e são de conhecimento comum, onde sua mudança ou abandono impõe 

custos de ajustamento para todos os agentes (SUNDER, 2014).  

Admitindo-se a hipótese de que ocorram mudanças em práticas contábeis apenas 

convencionadas, como alteração do registro do débito do lado esquerdo para o lado direito do 

Balanço Patrimonial, ou alteração da ordem decrescente de liquidez dos ativos e passivos para 

a ordem crescente, os agentes não seriam beneficiados ou prejudicados, exceto pelo custo de 

ajustamento. 

Contrapondo tal definição, o mesmo não será observado em regras, padrões e 

características contábeis, cuja adoção tenha decorrido de escolha econômica, posto que, nestes 

casos, mudanças nas regras derivarão perdas para alguns dos agentes, com ganhos para os 

demais.  

O conservadorismo, por exemplo, embora tenha sido tratado com a designação de 

convenção no extinto modelo conceitual do IPECAFI – Instituto Brasileiro de Pesquisas 

Contábeis, Atuariais e Financeiras, foi aplicado sob o propósito de restringir o poder 

discricionário dos gestores e de proteger os interesses dos investidores (LOPES; MARTINS, 

2005). 

O regime de competência dos exercícios contábeis trata-se de regra que foge ao conceito 

de convenção, pois sua aplicação justifica-se com a finalidade de melhor atender à carência 

informacional dos investidores (MARTINS; MARTINS; MARTINS, 2007). Seu conteúdo 

informacional pode alterar as decisões econômicas dos agentes, com deslocamento temporal da 

apropriação de riquezas. 

Na maior parte das ocasiões as preferências dos usuários da informação contábil são 

divergentes e este é o principal aspecto que diferencia regras decorrentes de convenções 

daquelas que afetam as características econômicas da informação contábil (SUNDER, 2014). 

Pelo conceito contratual de firma, a empresa é constituída por conjunto de contratos 

entre diversos agentes, em que cada um deles contribui com recursos com a finalidade de 

receber compensações em troca (LOPES; MARTINS, 2005). 

Coelho e Lima (2008) ressaltam que cada grupo de interessados na firma possui 

interesses distintos, o que gera contratos diferentes e, por conseguinte, demanda papéis 

diferentes à contabilidade, no seu propósito de fornecer informações úteis a cada usuário. Deste 

modo, as regras pautadas em escolhas econômicas, em sua maioria, provocam mudanças no 
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patrimônio da entidade (SILVA, 2007). Isto posto, padrões contábeis baseados em 

características econômicas afetam os relatórios financeiros de modo que suas consequências 

econômicas impactam, de modo particular, o comportamento dos gestores, investidores, 

credores e governo no processo decisório (ZEFF, 1978). 

Neste sentido, os órgãos que regulam a contabilidade são responsáveis por emitir 

normas que incentivem as firmas a produzir informações que atendam ao máximo de usuários 

possíveis, dado que seria impossível atender aos interesses de cada classe ou tipo de agente 

(ALMEIDA, 2010). Do ponto de vista das convenções, isto ocorre de forma facilmente aceita; 

já na ótica de padrões ditados por interesses econômicos, sua implementação carece de 

negociação entre todos os stakeholders. 

À luz da Teoria Econômica da Regulação, o processo de normatização contábil é 

resultado de processo político onde agentes e grupos de interesse competem entre si por 

transferência de riqueza em seu próprio benefício (SANTOS; SANTOS, 2014). Stigler (1971) 

argumenta que o mercado regulatório se equipara a um mercado de negociação de produtos e 

serviços, onde existe oferta e demanda por regulamentos. 

Pela perspectiva da oferta, estão políticos e preparadores de normas, que controlam as 

agências reguladoras, em busca de apoio político e financeiro para se perpetuarem no poder, e 

pelo lado da demanda, estão os grupos de interesses que serão beneficiados ou prejudicados 

pela regulação (CARMO, 2014). 

De acordo com Cardoso et al. (2009), esta abordagem teórica pode ser visualmente 

explicada pela teoria dos vetores, em que a regulação é representada por um pêndulo e as 

pressões exercidas pelos grupos de interesses equivale aos vetores de força. Os autores ilustram 

que o grupo que exercer maior pressão obterá a regulação conforme suas demandas. 

Relacionando as escolhas econômicas no processo de regulação contábil, cada grupo de 

interesses realizaria pressão sobre o órgão regulador em prol de que elaborem normas contábeis 

que os possibilite optar por características econômicas que maximizem sua utilidade.  

Nesta perspectiva, Watts e Zimmerman (1978) investigaram a origem das pressões que 

impulsionam o processo de definição das normas contábeis, os efeitos dos padrões contábeis 

em diferentes grupos de interesses e por qual razão esses grupos estão dispostos a empregar 

recursos em prol de influenciar o processo de elaboração das normas. 

Inicialmente, os autores partem do pressuposto que os gestores selecionam 

procedimentos contábeis a fim de maximizar sua própria utilidade. Desta forma, Watts e 

Zimmerman (1978) apontam que a escolha por regulamentos contábeis pode afetar a 

remuneração dos gestores através dos impostos, procedimentos regulatórios (se a empresa for 
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regulada), custos políticos, custos de produção de informações e, diretamente, planos de 

compensação de gestão, como explanados nas situações a seguir:  

a) As leis tributárias não estão diretamente ligadas aos padrões da contabilidade 

financeira. No entanto, a adoção de determinada prática contábil não reduz a 

probabilidade de que a mesma seja adotada nos futuros códigos tributários. Desta 

forma, os gestores esperam que os procedimentos propostos influenciem as futuras 

leis tributárias; 

b) Na maior parte das empresas de utilidade pública, a receita é base para a 

composição tarifária. Deste modo, estas entidades optarão por normas contábeis 

que propiciem o aumento de seus passivos e prejuízos, e com isso oferecer um 

argumento para o aumento da arrecadação das tarifas, e, por conseguinte, elevar seu 

fluxo de caixa; 

c) A fim de evitar custos com ajustamento e capacitação dos contadores, as entidades 

irão priorizar para que não haja mudanças nos procedimentos contábeis. Mudanças 

quer sejam para aumentar o nível de divulgação ou exigir que alterem os métodos 

contabilísticos irão gerar custos para empresa; 

d) O grupo político, por sua vez, tem o poder de afetar transferências de riqueza entre 

vários grupos. O círculo corporativo é especialmente um dos mais vulneráveis a 

essas redistribuições de riquezas. Para evitar as possíveis intromissões do governo, 

as empresas realizam ações como campanhas de responsabilidade social na mídia, 

lobby com o governo e seleção de procedimentos contábeis que minimizem os 

lucros reportados; 

e) Por fim, os gestores, com propósitos de maximizar sua utilidade, optarão por 

normas contábeis que favoreçam vantagens nos seus planos de compensação. 

A partir desta discussão, a literatura acadêmica internacional tem apresentado pesquisas 

que investigam a influência dos grupos de interesses econômicos no processo de normatização 

contábil (AHMAD, 2015; ALLEN; RAMANA; ROYCHOWDHURY, 2013; GEORGIOU, 

2004; GINER; ARCE, 2012). 

Ahmad (2015) ao realizar uma revisão de literatura dos trabalhos que investigaram os 

casos de lobby no processo de definição de padrões contábeis pelo IASB e o FASB, observou 

que a decisão de lobby foi determinada pelos possíveis efeitos das normas sobre o desempenho 

financeiro das empresas, de acordo com as percepções dos gestores das empresas. Ao comparar 

os atos do IASB e do FASB constatou-se que os determinantes do lobbying poderiam estar 
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relacionados tanto com os aspectos específicos da empresa, quanto com as características de 

cada país. 

Allen, Ramana e Roychowdhury (2013) pesquisaram as mudanças nos oligopólios de 

auditoria e sua influência sobre o processo de normatização contábil dos EUA no período de 

1973 a 2006. Entre os achados da pesquisa, os autores verificaram que à medida que o grupo 

dos Big N foi reduzido, os auditores expressaram maiores preocupações com a diminuição da 

confiabilidade das normas contábeis propostas pelo FASB - Financial Accounting Standards 

Board. 

Georgiou (2004) investigou o processo de elaboração de normas contábeis do 

Accounting Standards Board– ASB, no contexto inglês no período de 1991 a 1996. Os achados 

da pesquisa apontam que as empresas utilizam diversos métodos de lobby, incluindo apelos aos 

seus auditores a reuniões com membros do ASB.  Sugere-se, ainda, que as empresas apresentem 

maior participação na etapa de consulta pública do ASB, do que nos estágios de iniciais de 

elaboração das normas, considerados na literatura como o momento em que o lobby pode ser 

mais eficaz. 

Giner e Arce (2012) analisaram o lobbying no processo de elaboração da IFRS 2 - Share-

based Payment. Para tal fim, foram analisadas 539 cartas enviadas ao IASB - International 

Accounting Standards Board, disponíveis no site do órgão regulador, durante o processo de 

desenvolvimento do pronunciamento IFRS 2. Dentre os grupos que enviaram cartas durante a 

consulta pública do IASB, estavam: reguladores, professores, usuários, preparadores, 

consultores e acadêmicos. Ao analisar a influência da amostra no processo de elaboração da 

norma, nenhuma das partes interessadas obtiveram um efeito dominante, a partir disso sugere-

se que o processo normativo do IASB é de fato pluralista. 

Deste modo, observa-se que desenvolvimento e adoção de padrões contábeis é resultado 

de complexo de interações entre várias partes economicamente interessadas no teor das 

informações a serem reportadas (GINER; ARCE, 2012). Pelo visto, o fator determinante para 

a decisão de exercer influência no processo de regulação contábil são os efeitos econômicos 

que as normas contábeis podem exercer sobre as empresas (DEAKIN, 1989). 

 

2.1.3 Padrão Baseado em Princípios versus Padrão Baseado em Regras 

 

Os padrões contábeis classificam-se, consoante sua finalidade, como baseados em 

regras ou em princípios: o primeiro enquadra-se em modelo normativo caracterizado pelo 

extensivo detalhamento das regras e das normas, resultando na existência de inúmeras exceções, 
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que levam em grande parte a inconsistências na aplicação do padrão contábil; já no padrão 

baseado em princípios, os objetivos contábeis incorporam-se aos padrões, em que devem 

fornecer uma quantidade adequada de orientação para a aplicação do sentido da norma, dada a 

natureza de cada transação ou evento econômico, razão por que esquiva-se de regras 

excessivamente detalhadas (SEC, 2003). 

Considerando-se que as normas contábeis podem levar a consequências econômicas 

para os agentes, a padronização contábil vincula-se a preceitos pragmáticos, isto é, à sua 

utilidade (HENDRIKSEN; BREDA, 1999).  

De tal modo, enquanto padronização baseada em regras origina-se em cenários onde a 

regulamentação contábil estabeleceu-se como instrumento macroeconômico de controle estatal 

(STANDISH, 1990), a demanda por padrões orientados em princípios estabelece-se em países 

de mercados de capitais ativos, onde as firmas negociadas em bolsas de valores dependem 

fortemente de captação de recursos de forma pública (ZEFF, 2014).  

Inicialmente, a padronização baseada em regras norteia-se na filosofia de image fidèle, 

originada na França, em que a elaboração das demonstrações financeiras, para que estas 

representem de forma verdadeira os fatos econômicos, deve priorizar a conformidade das 

práticas contábeis com as regras e normas em vigor (COLASSE, 1997).  

Isto porque, dada a proximidade deste sistema de regulação contábil com regulamentos 

fiscais, o padrão contábil baseado em regras possibilita maior clareza dos códigos utilizados 

para a determinação do lucro tributável, bem como para a simplificação da revisão da 

contabilidade pelas autoridades constituídas (ZAROVA; MEJZLIK, 2009). 

Ademais, nestes contextos, o mercado de capitais é menos desenvolvido e as empresas 

dependem dos créditos concedidos por bancos, seja sob influência do governo ou não (NOBES, 

1998); aos bancos interessaria tal regime, posto que sua grande garantia seria a capacidade de 

pagamento, mais bem representada em estrita observância de estipulações relacionadas a custo 

e a fluxo de caixa presente.  

De tal modo, as normas contábeis voltadas à proteção dos interesses dos credores 

orientam-se em grande parte em procedimentos falimentares e de reorganização financeira, em 

que se incluem medidas que permitam garantir e proteger sua prioridade quanto a quitação dos 

títulos de crédito contraídos pelas firmas, e ainda, tornar mais difícil que as empresas em 

situação de insolvência busquem por proteção judicial baseada em reorganização societária 

baseada em fluxos futuros projetados (LA PORTA et al., 2000). 

Tendo isso em vista, os relatórios financeiros dessas empresas são elaborados à sombra 

dos preceitos do conservadorismo incondicional com a finalidade de dirimir o comportamento 
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otimista dos administradores e de proteger os interesses dos credores (HENDRIKSEN; 

BREDA, 1999).   

Ainda, as empresas situadas em mercados financeiros menos desenvolvidos possuem 

pouco incentivo para que divulguem suas informações econômicas, dado que os padrões 

contábeis produzidos nestes ambientes propiciam o controle sobre as informações de cunho 

financeiro dessas empresas e, por isso, quando necessário o governo as obriga a fazê-lo por 

meio da imposição de lei (ZAROVA; MEJZLIK, 2009). 

Em cenários onde o mercado financeiro é mais desenvolvido, atender aos interesses 

informacionais do investidor minoritário tornou-se foco principal da atenção dos reguladores 

da contabilidade nestes ambientes (MARTINS; MARTINS; MARTINS, 2007). 

Nesse sentido, a padronização contábil baseada em princípios fundamenta-se no 

conceito de true and fair view, originado no Reino Unido (ALEXANDER; JERMAKOWICZ, 

2006). Tal acepção preceitua que nas demonstrações financeiras deva prevalecer uma visão 

verdadeira e justa da situação econômica do negócio e dos resultados (DANTAS et al., 2010). 

Em outras palavras, os fatos devem ser representados pelos valores reais esperados de 

conversão, o que pressupõe informação de cunho econômico tratado no reconhecimento e 

apuração de números contábeis. 

A prevalência da essência econômica sobre a forma jurídica no registro dos eventos 

econômicos torna-se irrefutável elemento derivado da abordagem de true and fair view, a qual 

argui que, caso em algum momento, o instrumento formal, mesmo que apoiado em lei precise 

ser contabilizado, se suas características formais não representam a realidade econômica do 

evento, deve-se então abandonar a formalidade para que se reconheça e se apure para registro, 

a essência econômica dos fatos e atos escrituráveis (MARTINS; MARTINS; MARTINS, 

2007). 

Ball e Shivakumar (2005) destacam que para empresas de capital aberto, em razão do 

volume intenso de negociações e da distância entre a gestão das empresas e os investidores, os 

acionistas minoritários podem demandar demonstrações financeiras de maior qualidade 

informacional. Portanto, quando investidores financiam as empresas, eles normalmente obtêm 

certos direitos ou poderes geralmente garantidos através da aplicação de regulamentos e leis, 

como regras de divulgação dos demonstrativos financeiros (LA PORTA et al., 2000). 

O financiamento a longo prazo é a principal fonte de recursos no sistema de mercado de 

capitais e, por conseguinte, tal cenário caracteriza-se pela ampla gama de instrumentos de 

capital e de instituições financeiras (NOBES, 1998). 
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Destaca-se, neste contexto, a relevância do reconhecimento oportuno de fatos 

econômicos, possível a partir do regime de competência contábil, visto que o lucro econômico 

incorpora tanto os fluxos de caixa do período no valor presente, quanto as expectativas de caixa 

futuro (BALL; SHIVAKUMAR, 2005). Com isso, os investidores têm uma melhor 

compreensão da situação econômica presente e futura da empresa. 

Por outro lado, o diferimento do reconhecimento das receitas e despesas, distorce a 

definição de renda econômica (AGOGLIA; DOUPNIK; TSAKUMIS, 2011), visto que as 

mudanças nas expectativas quanto à realização dos fluxos de caixa são totalmente ignoradas 

(BALL; SHIVAKUMAR, 2005). 

Dada a proximidade com o cotidiano organizacional, ao gestor é atribuída uma das 

importantes funções para o alcance da qualidade informacional dos relatórios financeiros. A 

decisão de reconhecer ou não os fatos econômico-financeiros nas demonstrações, proporciona 

aos investidores informações valiosas sobre a abordagem operacional, bem como sobre as 

decisões de investimentos estabelecidas (AGOGLIA; DOUPNIK; TSAKUMIS, 2011). 

Não obstante, Coelho e Lima (2008) ressaltam que o registro tempestivo é função dos 

incentivos oferecidos aos gestores, que sofrem influência tanto da estrutura institucional 

econômica quanto do caráter oportunista dos gestores.  

Neste sentido, as diferenças referenciadas entre as práticas adotadas em cada contexto 

foi razão crucial para que o IASB promovesse a harmonização internacional das normas de 

contabilidade (ZEFF, 2014), já que tais dessemelhanças poderiam comprometer a compreensão 

dos usuários das informações financeiras em entidades internacionalizadas. 

A necessidade de se estabelecer uma linguagem comum aos relatórios financeiros, a fim 

de que o alcance da comparabilidade se estendesse ao seu nível máximo, acendeu a discussão 

sobre se haveria uma linha central para a estruturação normativa contábil que melhor refletisse 

as transações econômicas das entidades (DANTAS et al., 2010). 

Os reguladores do IASB, portanto, promoveram normas mais alinhadas à abordagem 

anglo-americana de contabilidade a fim de impulsionar o poder discricionário do gestor e 

dirimir o controle estatal sobre a elaboração dos relatórios financeiros das empresas (ZEFF, 

2014). 

Deste modo, a adoção ao padrão IFRS, em grande parte, foi motivada na noção de que 

padrões baseados em princípios asseguram um maior nível de qualidade informacional 

(AGOGLIA; DOUPNIK; TSAKUMIS, 2011). Embora este modelo tenha sua extensão baseada 

em regras, seu grau de detalhamento (bright lines) são menos específicos (RIBEIRO et al., 

2016). 
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A concepção de que princípios asseguram um maior nível de qualidade informacional 

justifica-se dado que padrões baseados em regras propiciam um sistema de simples verificação 

ou conformidade, o que pode comprometer a qualidade dos relatórios financeiros; já um sistema 

baseado em princípios permite (ou exige) o exercício adequado da profissão contábil 

(SCHIPPER, 2003).  

Ainda segundo Schipper (2003) assegurar o julgamento profissional dos gestores sobre 

o reconhecimento, mensuração e divulgação dos fatos econômicos, pode proporcionar um 

maior nível de qualidade informacional nos relatórios financeiros. 

Todavia, para alguns autores o poder discricionário do gestor é aspecto questionável do 

padrão baseado em princípios. Segundo Benston, Bromwich e Wagenhofer (2006) situações 

semelhantes podem resultar em interpretações distintas, suscitando preocupações quanto à 

comparabilidade dos relatórios financeiros. Complementarmente, a flexibilidade inerente em 

padrões baseados em princípios poderia fornecer uma maior oportunidade para que os gestores 

manipulem resultados divulgados (BARTH; LANDSMAN; LANG, 2008). 

Os mais tendenciosos ao modelo baseado em regras argumentam que as orientações 

detalhadas contidas em tais modelos reduzem a diversidade na aplicação das normas, 

aumentando assim a consistência e a comparabilidade das demonstrações financeiras 

(COLLINS; PASEWARK; RILEY, 2012).  

Em contrapartida, o problema com as regras específicas é que, mesmo quando 

cuidadosamente elaboradas, são insuficientes visto que as regras abordam um número muito 

limitado de situações (KERSHAW, 2005). 

Conforme os argumentos apontados na literatura acadêmica, cada modelo normativo 

apresenta uma relação custo versus benefício, seja ele baseado em regras ou princípios. Neste 

ensejo, Dantas et al. (2010) ponderam que a solução para o incremento na qualidade 

informacional não necessariamente se dê optando por um modelo ou por outro.  

Deste modo, segundo Nelson (2002), independente da precisão das normas contábeis, 

os gestores, consciente ou inconscientemente, elaboram relatórios financeiros consistentes com 

seus incentivos. Portanto, incentivos à gestão, bem como fatores institucionais desempenham 

importante papel no processo de elaboração de relatórios contábeis (JEANJEAN; STOLOWY, 

2008). 

Saliente-se que nos casos de padrões apoiados em regras, tais incentivos ficariam 

inteiramente por conta dos reguladores e legisladores, principalmente ao se considerar a 

convivência de padrões contábeis distintos no mesmo ambiente econômico e institucional. 
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2.2 Contabilidade Regulatória e o Interesse Público 

 

A contabilidade regulatória é definida por conjunto de práticas, baseadas no padrão 

contábil vigente (PCGA, na linguagem dos autores) no país e em princípios econômicos 

básicos, que tenham sido desenvolvidas por órgãos reguladores, adaptadas às suas necessidades 

de controle e de divulgação específica (VALDÉS; MARINOVIC, 2005). 

O propósito dos reguladores com a instituição da contabilidade regulatória é atender 

seus interesses em reduzir assimetrias informacionais entre o regulador e o regulado e reportar 

a efetividade (eficiência e eficácia) dos serviços prestados pelas firmas que funcionam sob seus 

regulamentos (QUANTUM, 2018), buscando reduzir, por consequência, a assimetria 

informacional entre as firmas e entes governamentais e associações representativas dos 

consumidores dos serviços públicos.  

A lógica desta intervenção estatal na economia baseia-se na Teoria do Interesse Público, 

em que a atribuição de assegurar a eficiência econômica, garantida pelo bem-estar social como 

um todo, é designada ao órgão regulador (CARMO, 2014). 

Segundo Posner (1974), tal teoria parte do pressuposto de que mercados de utilidades 

públicas são extremamente frágeis e passíveis de operar de maneira ineficiente, ou, mesmo de 

forma injusta, na ausência de intervenção estatal, no qual a regulação econômica se dá em 

resposta a demandas públicas por medidas corretivas contra ineficiências e desigualdades 

decorrentes do livre mercado. Logo, o propósito da regulação é atingir certos resultados 

desejados pela sociedade e que o mercado não teria condições de viabilizar por meio dos 

mecanismos de preço, demanda e oferta (CARDOSO et al., 2009). 

Neste escopo, a ação do Estado na economia, por meio da regulação, segue a finalidade 

de limitar os graus de liberdade que os agentes econômicos do lado da oferta desfrutam em seu 

processo de tomada de decisões (FIANI, 1998), aplicando técnicas administrativas de defesa da 

concorrência e de correção de “falhas de mercado” (como controle monopolista e controle de 

escassez) (MATTOS, 2006), de modo a garantir aos cidadãos a eficiência econômica na 

prestação de serviços públicos. 

Contundo, a tarefa regulatória reveste-se de complexidade, tendo em vista a existência 

de diversas dificuldades decorrentes da assimetria de informações entre as firmas reguladas e os 

reguladores, fazendo com que o comportamento das firmas seja de difícil, custoso e complexo 

monitoramento por parte dos reguladores (PIRES; PICCININI, 1999). 

Resende (1997) aponta que a assimetria informacional envolve duas dimensões no 

contexto regulatório: a seleção adversa, em que o regulador não possui, ex ante à relação 
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contratual, o mesmo nível de informações que gestores sobre a firma a ser regulada a respeito 

de atributos exógenos, como a verdadeira capacidade tecnológica da firma regulada. Segundo o 

autor, tal situação indicaria a possibilidade de que firmas com algum grau de ineficiência 

produtiva operassem, sem atingir níveis mínimos exigidos para serem selecionadas a funcionar. 

Na outra dimensão, o risco moral, ex post à contratação, definido pelo fato de somente o 

gestor da firma regulada ter conhecimento do resultado de movimentos intrinsecamente 

endógenos (como custos e resultado de medidas administrativas), levantando a possibilidade de 

manipulação pelo gestor, para obtenção de vantagens na revisão de contratos ou na estipulação 

de metas regulatórias por parte das firmas (RESENDE, 1997). 

Segundo Lobo (2003), ao declarar sua ineficiência, o ente regulado poderia ser anulado 

do processo produtivo, visto que isto implicaria na determinação de tarifas mais baixas por parte 

do órgão regulador, prejudicando o sistema e a busca por eficiência social. Pelo exposto, o 

regulador necessita de instrumento que o ampare a solucionar a assimetria informacional, para 

que o conjunto de tarifas resulte na maximização do bem-estar dos usuários e na cobertura dos 

custos totais de produção pelos entes regulados (NOGUEIRA; CAVALCANTI, 1996). 

Para tal propósito, Rezende, Almeida e Lemes (2015) destacam a relevância de 

informação contábil regulatória, posto que práticas de evidenciação específicas possibilitam a 

verificação do desempenho das firmas e a superação de carências informacionais de reguladores 

em suas tarefas de prover equilíbrio ao mercado sob sua responsabilidade. 

Todavia, informações fornecidas a partir de relatórios elaborados sob padrão contábil 

societário podem não atender à carência informacional das agências reguladoras (SARTORI; 

ROBLES; OVIEDO, 2009). Pois, enquanto o padrão contábil societário estaria vinculado às 

necessidades de investidores e credores privados, o padrão contábil regulatório garantiria 

informações segundo interesses e necessidades do regulador (SUZART et al., 2012). 

Conforme Sartori, Robles e Oviedo (2009), demonstrações financeiras elaboradas para 

fins regulatórios devem prover informações que permitam: (a) detectar comportamentos 

anticompetitivos; (b) explicar subsídios internos em serviços regulados; (c) comparar 

desempenho de empresas reguladas com os pressupostos utilizados na revisão tarifária; (d) 

comparar seu desempenho com empresas do mesmo setor, que funcionem como benchmarking; 

(e) monitorar a saúde financeira das firmas reguladas; (f) garantir a transparência do processo 

de regulação; e (g) reduzir o risco regulatório, definido como qualquer situação que possa 

interferir no alcance dos objetivos regulatórios. 

Pode-se, então, observar que a informação produzida por empresas reguladas se 

caracteriza por ser oriunda de combinação de práticas estabelecidas pelo padrão contábil 
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regulatório e de processos derivados do padrão contábil societário; é caracterizada a informação 

por resultar de regras que integram e se conectam, no sentido de permitir o atendimento a 

múltiplos objetivos informacionais adicionais explícitos para controle regulatório e controle de 

gestão (FERNÁNDEZ et al., 2009).  

A título de exemplo, veja-se o caso do padrão regulatório aplicado às empresas do setor 

de água na Grã-Bretanha, emitido pelo The Water Services Regulation Authority (OFWAT). 

Tal reporte inclui contas regulatórias específicas e critérios de reconhecimento contábeis 

próprios, além de indicadores sobre a demanda atendida (OFWAT, 2017). 

Dentre algumas das práticas adotadas em padrões regulatórios, Fernández et al. (2009) 

destacam o reagrupamento da receita ou do faturamento, separando as geradas por atividades 

reguladas daquelas oriundas de atividades não reguladas; a alocação de despesas por processos, 

confrontando com o reagrupamento comentado; e a identificação de fontes de financiamento 

conforme o objeto, associado ou não às atividades regulatórias. 

Para o alcance dos objetivos regulatórios, Fernández et al. (2009) enfatizam, portanto, 

a relevância do uso de sistema de custeio baseado em atividades ABC (Activity Based Costing). 

Segundo Cabra (2011), tal sistema possibilita identificar o custo produzido por cada atividade 

ou processo, além de integrar o sistema contábil societário ao regulatório. 

A partir de informações contábeis elaborados sob orientação do padrão regulatório, o 

órgão regulador determina os custos potencialmente eficientes para cada entidade regulada 

(LOBO, 2003). Segundo o autor, o alcance da eficiência econômica por parte das firmas 

reguladas é apurado por meio da comparação entre empresas do mesmo setor, processo este 

conhecido como benchmarking. 

O mecanismo de benchmarking proporciona incentivos para que o ente regulado se 

mova em direção a um estado de operação ainda mais eficiente (LOBO, 2003). 

Embora seja inviável a elaboração de um único padrão regulatório aplicado a vários 

setores, em razão das diferenças substanciais entre as atividades econômicas de cada um deles 

(VALDÉS; MARINOVIC, 2005), segundo García e Marcos (2004) padrões contábeis 

regulatórios têm sido amplamente implementados em vários países, como é o caso dos listados 

abaixo: 

a) Plano e manual de contas do sistema de contabilidade regulatória emitido pelo Ente 

Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), órgão regulador do setor de água e 

saneamento na Argentina (ERAS, 2015);  

b) Contabilidade regulatória da Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

(SEC), órgão regulador do setor de energia no Chile (SEC, 2017); 
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c) Manual de Contabilidade do Setor Elétrico da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), órgão regulador do setor de energia elétrica no Brasil (MCSE, 

2015). 

A expansão da contabilidade regulatória no cenário internacional justifica-se por duas 

razões, segundo García e Marcos (2004): revisão de práticas regulatórias, que está sendo usada 

para introduzir mecanismos que incentivem a eficiência das empresas reguladas; e a 

acessibilidade aos sistemas de informação, que permitem organizar e processar quantidades 

impensáveis de informações. 

Em cada país, os regulamentos emanados de agências reguladoras regem em menor ou 

maior grau o processo de elaboração das demonstrações financeiras (ZAROVA; MEJZLIK, 

2009). No contexto brasileiro, Sarlo Neto, Lopes e Loss (2002) destacam empresas que 

compõem o setor de energia elétrica e aquelas pertencentes ao setor financeiro dentre as que 

possuem maior grau de regulamentação contábil específica.  

Dentre outros setores da economia regidos por padrões contábeis emanados de agências 

reguladoras federais, em menor grau de regulamentação específica, estão: a Agência Nacional 

de Telecomunicações (ANATEL), a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANSS), a Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) (SILVA et al., 2009). 

Valdés e Marinovic (2005) salientam que os métodos e práticas que compõem o padrão 

regulatório podem ser úteis ainda em mercados cujas empresas não estejam sujeitas a tarifas 

estabelecidas por um órgão regulador, podendo as informações produzidas por este sistema, 

inclusive, serem úteis aos investidores privados.  

Sob outra perspectiva, Zarova e Mejzlik (2009) ressaltam a ineficácia dos reguladores 

em lidar com questões do desenvolvimento dos relatórios contábeis, dado a falta de 

conhecimento sobre conceitos contábeis, e por esta razão, as demonstrações regulatórias 

desempenhariam papel menor no fornecimento de informações úteis aos investidores.  

 

2.3 Padrão Contábil Regulatório do Setor Elétrico Brasileiro: Especificidades 

 

Empresas do setor de energia elétrica são caracterizadas pela prestação de serviços 

públicos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; no Brasil, tais serviços são 

explorados sob concessão/permissão do Estado, com regulação explícita da ANEEL. 

García e Marcos (2004) apontam que a eficiência das empresas reguladas é mensurada 

por meio do equilíbrio entre os gastos declarados pelas reguladas em relação à tarifa fixada pelo 
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regulador. Nos casos em que a tarifa arrecadada ultrapasse os gastos declarados, significa que 

os consumidores estarão pagando tarifas maiores que o necessário para tal equilíbrio (LOBO, 

2003). 

Portando, a composição tarifaria é elemento básico para o alcance do equilíbrio 

econômico-financeiro das empresas de utilidade pública (NOGUEIRA; CAVALCANTI, 

1996), no qual o desafio do regulador no processo tarifário é definir um justo valor que 

remunere os investimentos realizados pelas reguladas de modo adequado e que atenda à 

modicidade tarifária (ANDRADE; MARTINS, 2017). 

Nestas empresas sujeitas à fixação de tarifas, as autoridades reguladoras desenvolvem 

procedimentos contábeis alinhados aos objetivos regulatórios para a apuração e a monitoração 

dos gastos praticados, de modo a identificar eventual rentabilidade excessiva por parte das 

concessionárias (VALDÉS; MARINOVIC, 2005). Por conta desta utilidade, explica-se a 

motivação para contabilidade regulatória que conduza as informações contábeis a cumprir 

primordialmente tais desígnios. 

 Sob o propósito de emitir informações contábeis que contribuam para acompanhar o 

desempenho das elétricas, de modo a garantir o reporte que detalhe o equilíbrio econômico dos 

serviços de energia elétrica, a ANEEL instituiu Manual de Contabilidade do Setor Público de 

Energia Elétrica, por meio da Resolução Normativa nº 44/2001. 

Tais normas apresentavam-se, à época, em harmonia com as práticas contábeis 

societárias, estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo Conselho Federal 

de Contabilidade (CFC) e pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), 

abrangendo revisão do plano de contas, instruções contábeis e roteiro para elaboração e 

divulgação de informações econômicas e financeiras. 

Desde então, o processo de elaboração das demonstrações contábeis das empresas de 

energia elétrica, orientando-se por esta regulamentação societária e pela regulamentação 

específica da agência reguladora (SARLO NETO; LOPES; LOSS, 2012), cabiam no mesmo 

relatório, já que eram coincidentes em seus princípios e objetivos. 

Com o processo de convergência ao padrão contábil IFRS, introduzido pela Lei nº 

11.638/07, a direção da ANEEL entrou em discordância com procedimentos contábeis 

estabelecidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Sobre tal atitude, Hoppe 

(2012) pautou razões técnicas (controle da infraestrutura; conceitos de ativos e passivos 

regulatórios) e operacionais (fiscalização; cálculo de tarifas) como as causas que explicariam e 

justificariam a incompatibilidade entre os padrões contábeis arguídas pelo órgão regulador. 
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Por conseguinte, foi instituído pela Resolução Normativa nº 396/2010, padrão 

regulatório de forma a atender às exigências derivadas daquelas discordâncias. Tal decisão 

implicou em estabelecer publicação paralela de demonstrações contábeis a partir de 2011, com 

a ANEEL exigindo das concessionárias de energia elétrica a publicação de demonstrações 

contábeis que relatassem a situação econômico-financeira e o desempenho econômico segundo 

padrões contábeis divergentes, ensejando posição societária e posição regulatória. 

Segundo Suzart et al. (2012), enquanto as normas emitidas pelo CPC estariam 

vinculadas às necessidades informacionais dos investidores, as da ANEEL concorreriam como 

uma espécie de prestação de contas à sociedade sobre a gestão dos bens públicos 

concessionados e sobre a formação da tarifa cobrada pelo fornecimento de energia elétrica, 

dado a dificuldade do mercado de energia elétrica em formar preço por competição. 

Abordam-se as principais diferenças no tratamento contábil diferenciado das entidades 

concessionárias entre o padrão contábil CPC/IFRS e o padrão contábil regulatório ANEEL, que 

dizem respeito a: (1) normas que impactam o desempenho reportado, referentes ao registro dos 

gastos com infraestrutura utilizada na prestação do serviço de eletricidade e ao reconhecimento 

de ativos e passivos regulatórios; (2) regras explícitas acerca de evidenciação nos 

demonstrativos contábeis; (3) opção por forma de reconhecimento de operações de leasing 

financeiro. 

 

2.3.1 Ajustes no Padrão Regulatório 

 

2.3.1.1 Reconhecimento de Gastos com Investimento e Manutenção em Infraestrutura  

 

As concessionárias de energia elétrica são responsáveis por efetivar gastos com 

construção e manutenção de infraestrutura – tais como terrenos de distribuição e geração, 

reservatórios, barragens e adutoras, máquinas e equipamentos – necessária para a geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica; findo o contrato de concessão, as firmas 

entregam, sem compensações de qualquer ordem, toda aquela infraestrutura construída e 

mantida, que haja remanescido à vida útil estimada, ao poder público concedente. 

Esses montantes gastos em infraestrutura são remunerados por parcelas introduzidas na 

estimativa da Base de Remuneração Regulatória (BRR), que se constitui na receita operacional 

das concessionárias, correspondente a item da Parcela B (custos gerenciáveis) da tarifa de 
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energia elétrica, aprovada e designada, consoante ANEEL (2016); os procedimentos para tal 

estimativa estão descritos no Apêndice B. 

Conforme disposto nos Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET, a 

composição da BRR é resultado do processo de Revisão Tarifária Periódica que ocorre a cada 

quatro anos, em média, na forma do contrato de concessão; aí consta a apuração de retorno 

sobre o valor investido, como remuneração de capital, além de cota de depreciação, referente à 

amortização dos gastos com infraestrutura (ANEEL, 2015). 

Na definição desta parcela da BRR, são considerados apenas os gastos com ativos 

vinculados à concessão e que estejam efetivamente sendo utilizados nos serviços públicos de 

geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (ANEEL, 2015). 

Ao órgão regulador compete o acompanhamento e controle dos gastos com 

infraestrutura a partir dos relatórios contábeis, os quais também são úteis para processos futuros 

de revisão tarifária e de apuração da remuneração em decorrência dos serviços prestados; as 

tarifas decorrentes de tal processo estimativo são praticadas pelas concessionárias até a revisão 

tarifária subsequente. 

Deste modo, para fins dos registros da contabilidade regulatória, os gastos com 

infraestrutura são reconhecidos como imobilizado em serviço mensurado ao custo de aquisição 

ou construção, acrescidos de valores de reavaliação conforme o método do Valor Novo de 

Reposição (VNR) e deduzidos da depreciação acumulada (MCSE, 2015). Compete ainda à 

ANEEL a definição da vida útil e, por consequência, da taxa de depreciação dos bens, não se 

aplicando a reavaliação de ativos na forma do CPC 46 - Mensuração do Valor Justo. 

Com base no artigo 4 do Decreto n° 41.019/1957, que regulamenta os serviços de 

energia elétrica: 

A propriedade da empresa de energia elétrica em função do serviço de eletricidade 

compreende todos os bens e instalações que, direta ou indiretamente, concorram, 

exclusiva e permanentemente, para a produção, transmissão, transformação ou 

distribuição da energia elétrica. 

A reavaliação compulsória do imobilizado das empresas de energia elétrica, que ocorre 

no período de revisão tarifária, deve ser realizada segundo a abordagem do Valor Novo de 

Reposição (VNR). Conforme o item 42, do Anexo III, da Resolução Normativa nº 386/2009 da 

ANEEL; este método de mensuração refere-se ao “valor de um bem novo, idêntico ou similar 

ao avaliado, obtido a partir dos preços médios praticados pelas concessionárias”. 

Para fins de aplicação, o método se dá pela utilização do Banco de Preços Referenciais, 

do Banco de Preços da Concessionária ou de Orçamento Referencial; para reavaliação de 
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determinados bens, cuja valoração se dará pela atualização de valores contábeis conforme o 

índice IPCA (ANEEL, 2015). 

Visto que os gastos com imobilizado em serviço são considerados para o cálculo da 

Base de Remuneração Regulatória (BBR), Andrade e Martins (2017) ressaltam que, se em 

decorrência da reavaliação do imobilizado, o valor do bem novo for utilizado como base para 

a determinação da tarifa, a empresa que realizou investimentos com melhoria e construção de 

infraestrutura passará a receber remuneração diferente daquela inicialmente investida. 

Por exemplo, se na revisão tarifária o ativo reavaliado pelo valor novo for maior que o 

montante dos investimentos realizados, a concessionária de energia elétrica será remunerada 

pelo valor acima da remuneração do capital originalmente investido; em situação contrária, o 

consumidor se beneficiaria com redução da tarifa (ANDRADE; MARTINS, 2017). 

No que diz respeito ao padrão contábil societário, consoante entendimento do CPC sobre 

o tratamento contábil de gastos com infraestrutura, o contrato de concessão, por não conferir ao 

concessionário o controle sobre os recursos investidos, visto que apenas há permissão para 

operar tais bens em nome do poder concedente, conforme condições de devolução previstas no 

contrato (ICPC 01 – R1, 2011), não enquadram tais gastos como imobilizado da concessionária, 

pois o controle da propriedade é um dos critérios para o reconhecimento deste item conforme 

o pronunciamento CPC 27 - Ativo Imobilizado.  

Corroborando o entendimento, Cruz, Silva e Rodrigues (2009) apontam que o ativo a 

ser reconhecido pelo concessionário não é a infraestrutura em si, o imobilizado construído, e 

sim aplicação de recursos (não importa sua forma física ou funcional) que gera contraprestação 

para a empresa concessionária em troca dos serviços prestados.   

Deste modo, com a emissão do ICPC 01 – Contratos de Concessão, a remuneração 

recebida ou a receber pela construção ou melhoria da infraestrutura, durante prazo determinado 

(estabelecida por via contratual), antes reconhecida como imobilizado, passam a ser 

reconhecidos como Ativo Financeiro ou Ativo Intangível. 

O tratamento contábil societário dado pelas concessionárias a esses recursos, conforme 

Brugni et al. (2012), tem base no risco associado ao recebimento dos benefícios econômicos 

pela prestação desses serviços. Consoante o pronunciamento ICPC 01 (R1), à medida que há 

direito contratual incondicional de recebimento de caixa ou outro ativo financeiro da 

concedente pelos serviços de construção, o concessionário terá de reconhecê-lo como ativo 

financeiro; de outro modo se o reconhecimento desses ativos estiver condicionado à utilização 

do serviço pelo público, este direito deverá ser reconhecido como ativo intangível. 
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Conforme o OCPC 05 - Contratos de Concessão, parte da infraestrutura reconhecida 

como ativo financeiro compreende a parcela estimada dos investimentos realizados e são 

amortizados até o final da concessão, visto que representa direito incondicional de receber caixa 

ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente. 

Já a parcela remanescente à determinação do ativo financeiro deverá ser classificada 

como ativo intangível em virtude de estar sua recuperação condicionada à utilização do serviço 

público, pelo consumo de energia por consumidores (OCPC 05, 2010). Assim como o ativo 

financeiro, o intangível também será amortizado ao longo do período da concessão (ICPC 01 – 

R1, 2011).  

Em virtude da reclassificação dos gastos com infraestrutura, os bens (depreciados 

conforme sua vida útil, se tratados como imobilizado de uso), passam a ser amortizados segundo 

o prazo do contrato de concessão. Logo, o efeito dessa mudança é a diferença temporal no 

reconhecimento das despesas relacionadas à redução do valor dos bens tratados como 

infraestrutura, em razão dos casos em que o período de vida útil desses ativos e o prazo 

contratual da concessão sejam díspares. 

Consequentemente, a alocação temporal assimétrica dessas despesas será refletida na 

apuração dos lucros, podendo acarretar aumento ou redução no indicador de desempenho das 

firmas.  

Segundo Scalzer (2013), em situações onde o período do contrato de concessão seja 

maior que a vida útil dos ativos de infraestrutura, a amortização que se mantêm constante até o 

fim da concessão se torna benéfica nos primeiros anos logo após a adoção do ICPC 01 e 

prejudicial para a empresa em anos posteriores, uma vez que o efeito da depreciação do 

imobilizado sobre o desempenho tem tendência decrescente em decorrência dos bens que vão 

se tornando totalmente depreciados ao longo do tempo. 

Como receitas de tarifas e gastos de construção ou de melhoria são reconhecidos 

conforme o pronunciamento CPC 17 – Contratos de Construção, isto é, em consonância com o 

estágio de conclusão da construção, e mensurados pelo valor justo da contraprestação recebida 

ou a receber (ICPC 01, 2011), as contas de resultado apuradas neste padrão societário, se 

refletirão como aumento do lucro, dado o confronto entre receitas e gastos com construção de 

infraestrutura conforme seu estágio de conclusão e não apenas no momento em que estiverem 

em operação, como estabelece o padrão regulatório. 
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2.3.1.2 Reconhecimento de Ativos e Passivos Regulatórios 

 

Os ativos e passivos regulatórios são recebíveis ou exigíveis a serem compensados em 

tarifas futuras, e se definem pela diferença (positiva/negativa) observada entre os custos não 

gerenciáveis previstos no processo de definição tarifária e efetivamente acontecidos durante o 

ciclo tarifário a que se referem; ao fim deste ciclo, a partir dos relatórios contábeis se apuram 

tais ativos/passivos, sob coordenação da agência reguladora, com vistas ao estabelecimento de 

tarifas em períodos subsequentes; assim, se prevê no contrato de concessão (ANEEL, 2016) 

tanto o estabelecimento do direito/obrigação, quanto sua inclusão ajustando as tarifas futuras, 

no sentido do ressarcimento e fechamento de contas. 

Conforme a Portaria Interministerial MF/MME nº 025, de 2002, as variações 

decorrentes do reajuste da tarifa serão registradas na Conta de Compensação de Variação de 

Valores de Itens da "Parcela A" (CVA) e compõem o valor da tarifa de energia elétrica a ser 

cobrada no período pós-reajuste. No apêndice B se relata o processo de estabelecimento de 

tarifas no setor. 

De acordo com Pedro e Martins (2014) quando o custo orçado supera a tarifa vigente, 

constitui-se o direito a receber dessa diferença nos anos seguintes e a tarifa é reajustada para 

cobrir esse custo adicional; por outro lado, se o custo é menor, é feito equilíbrio para que a 

concessionária repasse aos usuários valores justos. 

Neste sentido, conforme a orientação do padrão contábil regulatório, registra-se por 

competência no Ativo regulatório o direito constituído pela empresa regulada a partir da 

diferença positiva dos custos não gerenciáveis (Itens da Parcela A - custos de geração e 

transmissão) orçados e efetivos; no passivo regulatório registra-se a obrigação constituída a 

partir da diferença negativa entre estes custos (MCSE, 2015). 

O valor dos ativos e passivos regulatórios serão compensados nas tarifas de 

fornecimento de energia elétrica da concessionária nos 12 (doze) meses subsequentes à data de 

reajuste tarifário anual, sendo eventual diferença considerada no cálculo do reajuste tarifário 

seguinte (Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira - SFF, 2016). 

Todavia, para fins societários, segundo o pronunciamento internacional IFRIC 12 - 

Service Concession Arrangements, ativos e passivos regulatórios possuem caráter contingente, 

visto que surgem da possível entrada ou saída de recursos financeiros decorrentes de eventos 

não esperados e por isso não serão reconhecidos nas demonstrações financeiras (FIPECAFI, 

2013). Tal contingência reside no fato de que a realização destes direitos ou deveres ficam 

condicionados à arrecadação tarifária do ano posterior. 
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Isto porque a liquidação dos ativos ou passivos regulatórios pode ser influenciada por 

fatores imprevisíveis, uma vez que dependem da arrecadação tarifária do período posterior. Por 

exemplo, no caso em que a concessionária tenha obrigação de reduzir o valor da tarifa, em razão 

de um passivo regulatório constituído no período tarifário anterior, e por algum motivo não 

esperado tenha seu contrato de concessão cessado, o consumidor final poderia ser prejudicado 

caso não fosse beneficiado com a redução da tarifa pelo período previsto. 

Neste contexto, em decorrência da adoção ao padrão contábil IFRS no Brasil, com a Lei 

nº 11.638 de 2007, ativos e passivos regulatórios foram baixados das demonstrações financeiras 

societárias, podendo ser reconhecidos apenas nas demonstrações financeiras regulatórias 

elaboradas sob a orientação da ANEEL. Assim, constituindo uma diferença no desempenho 

reportado nos valores societários e regulatórios. 

Contudo, em 2014, após a emissão do pronunciamento OCPC 08 - Reconhecimento de 

Determinados Ativos e Passivos nos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral das 

Distribuidoras de Energia Elétrica emitidos de acordo com as Normas Brasileiras e 

Internacionais de Contabilidade, ativos e passivos regulatórios tornaram-se novamente 

passíveis de serem reconhecidos nas demonstrações contábeis para fins societários. 

A condição para o reconhecimento destes itens é constituída a partir do aditamento dos 

contratos de concessão. Conforme o Comunicado Técnico do IBRACON n° 05/2014, a 

“eliminação da natureza contingente dos saldos ativos e passivos de CVA e outros componentes 

financeiros ocorre no momento da assinatura dos aditamentos aos ‘Contratos’ por parte do 

Poder Concedente e de cada Concessionária ou Permissionária”. 

Portanto, conforme o pronunciamento OCPC 08 (2014), os itens de ativos e passivos 

regulatórios até 2013 não reconhecidos nos demonstrativos societários, tornaram-se passíveis 

de serem registrados a datar de 2014.  

Tal possibilidade ficou condicionada ao aditamento dos contratos de concessão, quando 

ambos os itens regulatórios poderão ser reconhecidos como instrumentos financeiros, ou seja, 

como valores efetivamente a receber ou a pagar, sendo estes amortizados ao longo do exercício 

social.  

 

2.3.2 Evidenciação dos Demonstrativos Financeiros 

 

No que concerne aos interesses regulatórios, a fixação tarifária é atributo relevante para 

o alcance do equilíbrio econômico dos contratos de concessão. O estado, na função de 

regulador, necessita de informações imprescindíveis que viabilizem a fiscalização das empresas 
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reguladas, seja na determinação de tarifas justas ao público consumidor, que garanta 

remuneração contratada às empresas concessionárias, seja na fiscalização das tarifas e gastos 

efetivamente praticados.  

Então, há regulamentação específica acerca da divulgação das informações econômico-

financeira regulatórias das concessionárias de transmissão, geração e distribuição de energia 

elétrica, atribuída ao próprio órgão regulador, por meio da Central de Informações Econômico-

Financeiras do Setor Elétrico (CIEFSE), conforme determinado em ANEEL (2015).  

As Demonstrações Contábeis Regulatórias devem cumprir seus objetivos por meio de 

grandes grupos de informação sobre os quais organiza o entendimento do usuário sobre o 

desempenho da empresa, auferido com base na tarifa paga pelo consumidor (MCSE, 2015). 

A título de exemplo, na Demonstração do Resultado do Exercício os itens referentes à 

composição tarifária devem ser destacados, reportando o resultado por categoria de custos não 

gerenciáveis (parcela A) e não gerenciáveis (parcela B); nas Notas Explicativas devem constar 

informações explanatórias, como conciliações entre informações societárias e regulatórias; 

conciliação do Balanço Patrimonial Regulatório e Societário; em razão das diferenças entre as 

práticas societárias e regulatórias exige-se a apresentação da reconciliação das informações 

apresentadas seguindo as práticas regulatórias; e conciliação do lucro líquido societário e 

regulatório  (MCSE, 2015). 

Ressalta-se que os efeitos dos ajustes entre contabilidade societária e regulatória tanto 

devem ser evidenciados conforme seu impacto na apuração do Patrimônio Líquido, quanto do 

Lucro Líquido, conforme os efeitos decorrentes do ICPC 01, dos ativos e passivos regulatórios, 

da reavaliação regulatório compulsório e depreciação decorrente da reavaliação compulsória 

(MCSE, 2015). 

Quanto à evidenciação das demonstrações contábeis societárias, de modo a esclarecer 

os investidores acerca de particularidades inerentes aos contratos de concessão, se instituiu 

pronunciamento específico para concessionárias, ICPC 17 - Contratos de Concessão: 

Evidenciação, além do CPC 26 - Apresentação das demonstrações financeiras. 

Conforme o ICPC 17 (2011, p.3), “todos os aspectos do contrato de concessão devem 

ser considerados para determinar as divulgações adequadas nas notas explicativas”.  Deste 

modo, singularidades como descrição do acordo contratual, termos significativos do contrato 

que possam afetar o montante, o período e a certeza de fluxos de caixas futuros e natureza e 

extensão de direitos e obrigações relacionadas às operações reguladas deverão ser evidenciados 

em notas explicativas (ICPC 17, 2011). 
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2.3.3 Reconhecimento de Operações de Leasing Financeiro 

 

Sob as diretrizes regulatórias, consoante o MSCE (2015) o pronunciamento CPC 06 

(R1) - Operações de Arrendamento Mercantil será aplicado apenas aos bens administrativos, 

ou seja, àqueles não vinculados às instalações de energia elétrica das atividades de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Isto porque, embora o padrão regulatório oriente o registro da infraestrutura utilizada 

nas operações como ativo imobilizado das concessionárias, o controle sobre este bem é de posse 

do poder concedente. Segundo o MCSE (2015), os bens e instalações utilizados na geração, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica são vinculados a estes serviços, 

não podendo ser retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e 

expressa autorização da ANEEL. 

Entretanto, o órgão regulador ao autorizar o arrendamento dos bens vinculados a 

geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, estes receberão 

tratamento igual ao CPC 06 (R1). 

Em contrapartida, para fins societários mesmo que a forma jurídica não garanta a 

propriedade do bem arrendado ao arrendatário, segundo Batista e Formigoni (2013) os contratos 

de arrendamento mercantil devem ser reconhecidos em conformidade com sua substância e 

realidade econômica, não somente na sua forma jurídica, visto que nem sempre a essência das 

transações é consistente com seu aspecto legal. 

 

2.4 Atributos de Qualidade Informacional do Lucro Contábil e Padrões Contábeis 

 

O sistema contábil brasileiro, até a convergência ao padrão contábil IFRS, esteve 

dirigido a características usualmente associadas à divulgação contábil de baixa qualidade 

informacional, já que o reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos fatos econômicos, 

voltava-se mais às exigências fiscais, legais e gerenciais do que ao fornecimento de informações 

úteis para o processo decisório de investidores e de outros stakeholders (BLACK; NAKAO, 

2017). 

A partir da opção pelo padrão contábil IFRS, as práticas contábeis no Brasil, orientadas 

pelo CPC, passam a refletir princípios, ao invés de regras, de modo a que o alcance dos números 

divulgados seja direcionado ao aumento no nível de sua qualidade informacional, no sentido de 

utilidade e relevância para aqueles stakeholders (RIBEIRO et al., 2016). 
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Nesta lógica, a mudança de modelo normativo justifica-se dado os benefícios esperados 

com o padrão contábil IFRS, no qual Ball (2006) destaca o aumento na comparabilidade, 

transparência e oportunidade das informações financeiras. Para tal propósito, as práticas 

contábeis adotadas passam a se orientar para a divulgação da essência econômica das 

transações, onde seus efeitos econômicos sejam fielmente representados nas demonstrações 

financeiras (OLIVEIRA; COELHO, 2016). 

Consoante Lourenço e Branco (2015), mudança de padrão contábil, por si só, não 

assegura o incremento da qualidade e da comparabilidade da informação para os investidores. 

Características nacionais como sistemas jurídicos, estágio de desenvolvimento econômico, 

aspectos culturais, embora desconsiderados, influenciam de modo direto a elaboração dos 

demonstrativos (BUENO; LOPES, 2005). 

No que concerne ao ambiente brasileiro, agências reguladoras – que fiscalizam e 

regulam setores econômicos explícitos em nome do poder público – têm o poder de criar normas 

contábeis específicas para que informações necessárias para seu controle das atividades de 

empresas reguladas sejam disponibilizadas ao público.    

Costa et al. (2009) citam o controle sobre os preços abusivos aplicados aos 

consumidores e a comparação entre empresas do mesmo setor econômico, como alguns dos 

propósitos a serem atingidos pela agência reguladora por meio da regulamentação contábil. 

Deste modo, no ambiente brasileiro, a mudança de padrão contábil enfrentaria o poder 

de regulamentar das agências reguladoras federais, inclusive como fator que pudesse inibir os 

diferenciais de qualidade esperados com a mudança de padrão contábil, dado que determinado 

regulador poderia adaptar pronunciamentos, incorporando outros parâmetros em suas normas, 

o que implicaria em não referendar o padrão CPC/IFRS de forma completa, como no caso das 

firmas reguladas pelo BACEN (DANTAS et al., 2010). 

No caso do setor de energia elétrica, a ANEEL optou por instituir padrão regulatório 

distinto, paralelo ao padrão CPC/IFRS, em resposta à carência de informações úteis para suas 

finalidades informacionais inerentes ao setor, em especial quanto à definição da composição 

tarifária (DORNELLES; MACEDO; RODRIGUES, 2013). 

Consoante a abordagem positivista da contabilidade, Watts e Zimmermann (1978) 

destacam que o incentivo concedido aos gestores é aspecto condicional para a definição de 

padrões contábeis. A padronização contábil societária CPC/IFRS, ao tempo em que proporciona 

meios para o alcance do propósito de prover de informações úteis para a tomada de decisão de 

investidores, não atendem, na visão da ANEEL, ao propósito de prover informações que 

possibilitem controle efetivo do órgão regulador sobre aspectos operacionais do setor elétrico. 
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Presume-se, por decorrência, que demonstrativos financeiros elaborados com base em 

padrões e propósitos distintos reflitam atributos de qualidade informacional diferenciados. 

Sob a perspectiva econômica, o nível de qualidade é medido por sua capacidade em 

refletir os fenômenos econômicos ocorridos na empresa (BRITO; LOPES; COELHO, 2012), 

de modo a reportar informações úteis aos agentes econômicos da firma (LOPES et al., 2012). 

Segundo Barth, Landsman e Lang (2008) atributos requeridos a revelar qualidade 

informacional das demonstrações contábeis estão relacionados ao reconhecimento, mensuração 

e divulgação dos lucros; destacam-se neste estudo, o reconhecimento tempestivo e oportuno de 

eventos econômicos no lucro (conservadorismo condicional); a prudência, acauteladora ou 

oportunista, na mensuração e reconhecimento de lucros (conservadorismo incondicional); a 

variabilidade temporal na apuração do lucro divulgado (suavização de resultados), vinculada 

ao conceito de gerenciamento de resultados; e o grau de impacto da informação do lucro nos 

valores e retornos das ações das empresas (value-relevance).  

No sentido da função contábil de fornecer informações úteis para investidores e outros 

fornecedores de recursos, abordam-se os conceitos conservadorismo condicional, 

conservadorismo incondicional, suavização de resultados e value-relevance, de modo a dar 

suporte à discussão acerca de padrão contábil e qualidade informacional. 

 

2.4.1  Conservadorismo Contábil 

 

Conservadorismo é definido por Basu (1997) como a captura da tendência dos 

contadores em exigir maior grau de verificação para reconhecer boas notícias em contraposição 

a reconhecer más notícias. Segundo o autor, os lucros que reconhecem de modo mais 

tempestivo perdas econômicas, são mais oportunos e mais úteis para investidores. 

O conservadorismo pode ser analisado sob a ótica condicional ou incondicional. Coelho 

(2007) aponta que sob a visão condicional, ou ex post, o conservadorismo decorre da 

possibilidade de se antecipar, de forma assimétrica em relação aos ganhos, o reconhecimento 

de perdas, privilegiando este registro antecipado quando há indícios de resultados negativos 

contemporâneos. 

Watts (2003) esclarece que ao se antecipar o reconhecimento de boas notícias, por 

exemplo, se registrariam lucros antes que houvesse a reivindicação legal de fluxos de caixa 

futuros associados a receitas verificáveis. Portanto, a ausência de maior verificabilidade no 

tocante às boas notícias poderia comprometer a confiabilidade das informações divulgadas, e, 

por conseguinte, sua utilidade.  



54 
 

 

Neste sentido, Ball e Shivakumar (2005) relacionam o reconhecimento oportuno de 

perdas econômicas como atributo de qualidade das demonstrações financeiras, pois as torna 

mais úteis em diversos contextos.  

Por sua vez, o conservadorismo incondicional, ou ex ante, decorre da aplicação de 

políticas contábeis que reduzem o registro de ganhos independentemente de notícias sobre os 

resultados atuais (PAE; THORNTON; WELKER, 2005). Esta prática é empregada sob o 

propósito de reportar baixos valores contábeis do patrimônio líquido, alcançado por meio da 

antecipação do reconhecimento das despesas e/ou diferimento do reconhecimento das receitas 

(GASSEN; FÜLBIER; SELLHORN, 2006). 

Watts e Zimmermann (1986) explicam que no modo incondicional, significa que o 

contador, diante de alternativas igualmente possíveis para o reconhecimento do ativo deve optar 

pelo de menor valor e para o passivo pelo de maior valor; complementarmente, as despesas 

devem ser reconhecidas com antecipação nos demonstrativos em relação ao reconhecimento 

das receitas.  

No contexto normativo contábil brasileiro, o conceito de conservadorismo incondicional 

foi introduzido como Princípio da Prudência, onde se orientava a adoção de menor valor para 

os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que se apresentassem 

alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o 

patrimônio líquido.  

Com adoção ao CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 

Relatório Contábil-Financeiro, a característica da prudência foi retirada da condição de aspecto 

da representação fidedigna por ser inconsistente com a neutralidade, defendida por estas normas 

e não contestado pelas alterações contábeis aprovadas pela ANEEL. 

Segundo Ball e Shivakumar (2005) o que distingue a forma condicional do 

incondicional é que no primeiro a redução no lucro contábil reflete uma perda econômica; tal 

exigência não é satisfeita pela simples contabilização antecipada da despesa ou pelo adiamento 

do reconhecimento de receitas. Complementarmente, tal prática não resulta em nenhuma 

relação direta entre ganhos e retornos negativos ou positivos no período atual, ou em qualquer 

diferença entre essa relação (PAE; THORNTON; WELKER, 2005). 

De tal modo, a eficiência informacional da prática incondicional seria mínima, dado que 

em qualquer circunstância econômica, todas as firmas reduziriam a avaliação de seu Patrimônio 

Líquido (COELHO; LIMA, 2007). Portanto, apesar da sua estabilidade histórica, a literatura 

acadêmica tem discutido se tal prática é desejável, visto que não contribui para o aumento da 

relevância das informações financeiras (BEAVER; RYAN, 2005). 
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Ainda, Antunes et al. (2010) salientam que os efeitos do conservadorismo condicional 

se manifestam nos resultados por meio da existência de uma receita/despesa futura a ser 

reconhecida ou não no presente, já o conservadorismo incondicional gera reflexos no 

patrimônio líquido de forma sistemática e linear, sem destacar diferenças de decisões ou de 

estados da economia. 

Conforme Beaver e Ryan (2005), a demanda pelos dois tipos de conservadorismo segue 

propósitos semelhantes, incluindo dirimir assimetrias informacionais, minimizar litígios, 

impostos e custos regulatórios, bem como permitir aos reguladores minimizar a instabilidade 

econômica das empresas reguladas. 

Ademais, Bushman e Piotroski (2006) apontam que os números contábeis das empresas 

são moldados e relatados segundo a estrutura institucional do país em que estão situadas, onde 

a forte interferência do Estado, por meio da regulação, é apontada como um dos fatores que 

contribui para o nível de conservadorismo condicional pertinente às demonstrações financeiras.  

A regulação econômica fornece incentivos para demonstrações financeiras mais 

conservadoras, pois segundo Watts (1977) as perdas de ativos superavaliados e rendimentos 

superestimados são mais observáveis e utilizáveis no processo político do que os ganhos 

perdidos devido a ativos subavaliados ou renda subavaliada. 

A título de exemplo, Costa et al. (2009) destacam que altos lucros poderiam estar 

associados à exploração de mão-de-obra, sonegação de impostos, preços excessivos, o que por 

sua vez atrairia a atenção dos órgãos reguladores, podendo acarretar em sanções de ordem 

econômica. 

No que se refere ao conservadorismo ex ante e, ainda, sob a hipótese da regulação, Qiang 

(2007) ressalta que normatizadores e reguladores contábeis preferem e induzem o 

conservadorismo incondicional, impondo custos de regulação às empresas. Por conseguinte, o 

autor aponta que as empresas ao capturar a intenção dos reguladores de induzir o 

conservadorismo incondicional, tendem a adotar essa forma para evitar intervenções 

regulatórias. 

 

2.4.2 Suavização de Resultados 

 

Healy e Wahlen (1999) apontam que gerenciamento de resultados ocorre quando 

gestores utilizam o julgamento profissional na elaboração dos relatórios financeiros para alterar 

o reporte do efetivo desempenho econômico das firmas a fim de induzir as demais partes 

interessadas ao erro ou para influenciar resultados que afetem relações contratuais. 
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O termo gerenciamento de resultados é amplo e pode envolver uma série de técnicas de 

manipulação, como a redução da variabilidade dos resultados reportados e o acréscimo ou a 

redução dos resultados divulgados (ALMEIDA et al., 2012). 

Dentre suas variantes, Libby e Seybert (2009) destacam que o gerenciamento de 

resultado pode ser resultado do efeito das normas contábeis sobre escolhas, igualmente aceitas, 

associados ao processo de elaboração das demonstrações financeiras, bem como de incentivos 

econômicos sobre as preferências dos gestores por métodos de gerenciamento de resultados. 

No tocante às normas contábeis, Zimmermann e Gontcharov (2003) apontam que 

padrões distintos fornecem menor ou maior nível de discricionariedade, e, por conseguinte irá 

resultar em diferentes níveis de gerenciamento de resultados.  

Nesta lógica, presume-se que padrões contábeis baseados em práticas mais objetivas, 

permitem menor discricionariedade pelos gestores e, por isso, contribuem para a redução da 

assimetria informacional (LOPES; TUKAMOTO, 2007), posto que um dos efeitos positivos 

esperados com tais práticas seria redução da possibilidade de interpretação tendenciosa 

(DANTAS et al. 2010).  

Por outro lado, Barth, Landsman e Lang (2008) defendem que a adoção de padrões que 

possibilitem a elaboração de relatórios financeiros de alta qualidade, como o IFRS (pautado em 

práticas menos objetivas), restringem o gerenciamento de resultados em várias jurisdições. 

Consoante Martinez (2001), uma vez que as normas contábeis facultam certa 

discricionariedade para que o gestor realize escolhas contábeis, este o fará não em função da 

realidade econômica dos negócios e sim em razão de outros incentivos, que o levam a desejar 

reportar um resultado distinto. 

De tal modo, os incentivos econômicos para a realização de práticas de gerenciamento 

de resultados resultam do conflito de interesses entre insiders (gestores e acionistas 

majoritários) e outsiders (usuários externos) da firma (LEUZ; NANDA; WYSOCKI; 2003). 

Tal conflito é abordado pela Teoria da Agência (JENSEN; MECKLING, 1976), em que se 

propõe que os agentes nem sempre irão agir conforme os interesses do principal (outsider), 

posto que os agentes (insiders) também pretendem maximizar sua utilidade.  

Holanda e Coelho (2016) destacam que o problema básico de qualquer relação de 

agência reside na possibilidade de o agente assumir comportamento oportunista no tocante a 

suas ações visando aumentar sua satisfação pessoal, em detrimento de ações que visem 

aumentar a utilidade do principal. Logo, a manipulação das informações financeiras reportadas 

poderia ser praticada para que o gestor possa obter algum ganho individual ou para evidenciar 

uma situação mais favorável aos stakeholders (KLANN; BEUREN, 2011). 
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Em configurações de problema de agência, Leuz, Nanda e Wysocki (2003) relatam que 

os agentes usualmente utilizam sua discricionariedade contábil para criar reservas para períodos 

futuros, subestimando os lucros em anos de bom desempenho, tornando os lucros reportados 

menos variáveis do que o verdadeiro desempenho econômico da empresa. 

Isto ocorre, pois, conforme Trueman e Titman (1988), gestores suavizam os resultados 

contábeis reportados, com o objetivo de atenuar as oscilações no lucro líquido, sob a perspectiva 

de que os investidores paguem mais por uma empresa com um fluxo de renda mais suave. 

Segundo Almeida et al. (2012), a suavização pode resultar do próprio processo contábil 

de reconhecimento, mensuração e evidenciação, e também de forma intencional. Os autores 

apontam que a suavização artificial implica na utilização dos accruals (ajustes decorrentes do 

regime de competência) como se fosse uma postergação e/ou antecipação de receitas e 

despesas; já a suavização real envolve eventos econômicos como, por exemplo, a venda ou 

compra de um ativo imobilizado, afetando também o fluxo de caixa. 

Ao suavizar a série temporal dos resultados, o gestor pode reduzir a possibilidade de 

julgamento por parte de usuários externos da empresa sobre a volatilidade dos lucros, o que, 

por sua vez, diminui sua avaliação da probabilidade de falência (TRUEMAN; TITMAN, 1988). 

Portanto, resultados desfavoráveis (perdas) seriam ocultados, evitando a interferência externa, 

e, consequentemente, gestores teriam benefícios privados encobertos (LEUZ; NANDA; 

WYSOCKI, 2003). 

 

2.4.3 Value-relevance 

 

A relevância da informação contábil-financeira consiste na sua capacidade em ser 

diferencial e útil nas decisões a serem tomadas pelos seus usuários (CPC 00 – R1, 2011). Ainda, 

segundo tal pronunciamento, a utilidade para o processo decisório será alcançada caso a 

informação contábil-financeira forneça valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. 

Ball e Brown (1968) apontam o comportamento dos preços das ações como teste 

operacional da utilidade da informação contábil-financeira. Segundo os autores, sob a hipótese 

da eficiência de mercado, se a informação financeira for útil na formação do preço dos ativos 

de capital, o mercado ajustará rapidamente os preços dos ativos a essas informações, sem 

qualquer oportunidade de ganhos anormais adicionais.  

Por conseguinte, caso os preços das ações de fato se ajustem rapidamente às novas 

informações contábeis, à medida que se tornem disponíveis, as mudanças nos preços das ações 

refletirão o fluxo de informações fornecidas ao mercado (BALL; BROWN, 1968).  
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Conforme Sarlo Neto, Lopes e Loss (2002), dada a capacidade do lucro em transmitir 

informações sobre os níveis de atividades da empresa, as alterações apresentadas no resultado 

são refletidas nos preços das ações, e, portanto, as variações do resultado influenciam as atitudes 

dos investidores que possuem suas expectativas refletidas nos preços das ações. 

Nesta lógica, o preço das ações associado à divulgação do lucro contábil fornece 

evidências de que as informações refletidas nos lucros reportados são úteis (BALL; 

BROWN,1968).  

Deste modo, Barth, Beaver e Landsman (2001) apontam que informações de maior 

relevância, value-relevance, serão àquelas que apresentam maior associação entre os preços das 

ações e os lucros, pois lucros de maior qualidade refletem melhor a economia subjacente de 

uma empresa. 

Consoante Barth, Landsman e Lang (2008), a relevância das informações financeiras 

será concebida a partir da aplicação de padrões contábeis, que: exijam o reconhecimento de 

quantias destinadas a representar fielmente a economia subjacente de uma empresa; sejam 

menos expostas a discricionariedade gerencial oportunista; e que possuam menos erros não 

oportunistas na estimativa de accruals. Portanto, é imprescindível que a normatização contábil 

forneça bases para a elaboração de informações contábil-financeiras relevantes. 

Entretanto, em contextos onde a correlação entre lucros e preços é imperfeita, 

informações extracontábeis, como boatos de guerra, podem refletir no comportamento das 

ações, sendo estas mais úteis ao processo decisório dos usuários externos que as próprias 

informações evidenciadas em relatórios financeiros (HENDRIKSEN; BREDA, 1999). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Tipologia da pesquisa 

 

Classifica-se a pesquisa, quanto ao objetivo, como explicativa, tratada conforme a 

abordagem metodológica empírico-positivista e na qual foram utilizados procedimentos 

bibliográficos e documentais, tendo como objeto esclarecer possíveis relações entre os 

relatórios contábeis divulgados pelas empresas de energia elétrica brasileiras, decorrentes de 

reconhecimentos e mensurações distintas, tendo como base padrões contábeis societários e 

regulatórios; se usou como referência para as comparações, reconhecidos atributos de qualidade 

informacional.   

A pesquisa explicativa é abordada por Brandão, Holanda e Coelho (2017) como aquela 

em que se procura determinar relações de causalidade entre variáveis representativas da 

população ou do fenômeno estudado. Consoante Raupp e Beuren (2006), por explicar a razão 

e o porquê dos fenômenos, a investigação explicativa aprofunda o conhecimento da realidade. 

A abordagem metodológica empírico-positivista observa o objeto de análise por meio 

de dados efetivos, tratados por meio de procedimentos quantitativos. Segundo Major (2017), 

na perspectiva positivista a realidade é uma estrutura concreta, objetiva e externa ao pesquisador 

e suscetível de ser reduzida a variáveis explicativas (independentes) e explicadas (dependentes) 

por meio de leis que expressam sua relação, em que se utilizam modelos estatísticos que 

permitam testar a relação entre as variáveis, expressas em hipóteses previamente formuladas.  

Os procedimentos bibliográficos e documentais implicam em coleta pela qual reúne-se 

o arcabouço científico sobre o tema de pesquisa para fundamentação e análise do objeto de 

estudo (RAUPP; BEUREN, 2006). 

A análise de documentos como fonte de dados (a exemplo de relatórios financeiros), 

que ainda não receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os 

objetos da pesquisa (RAUPP; BEUREN, 2006) complementa a formalização dos 

procedimentos metodológicos.  
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3.2 Amostra e Coleta de dados 

 

As sociedades por ação de capital aberto do setor de energia elétrica em funcionamento 

no Brasil e listadas na Brasil Bolsa Balcão (B3) compõem a população da pesquisa; a 

investigação compreendeu observações referentes ao período 2011 a 2017.  

A partir da base de 57 empresas do setor de energia elétrica com volume de negociação 

de ações na B3 (vide Apêndice A), se compôs a amostra com aquelas que evidenciaram 

demonstrativos contábeis regulatórios no sitio eletrônico da ANEEL e das próprias empresas. 

Para tal propósito, a busca pelos relatórios das companhias foi realizada a partir do CNPJ; como 

28 empresas não disponibilizaram tais demonstrações, a amostra final contou com 29 empresas, 

distribuídas pelos ramos dispostos na tabela 1. 

Tabela 1 - Amostra por Ramo de Atuação 

Ramo Quantidade 

Distribuição 15 

Geração 4 

Transmissão 4 

Distribuição/Geração 4 

Transmissão/Geração 2 

Total 29 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Do ponto de vista dos procedimentos de análise, a amostra resultou em 203 empresas-

ano. Do ponto de vista de relatório contábil, objeto da pesquisa, se constituem duas amostras 

por empresa, por conta da comparação emparelhada, duplicando-se a quantidade de 

observações-ano para 406.  

Em razão da ausência de informações necessárias para a mensuração das variáveis, 

mesmo nos relatórios contábeis disponibilizados, houve variação no número de observações 

empregadas em cada modelo testado, como se pode constatar nos quadros de análise dos 

resultados.  

A escolha do período de análise considera o início de vigência da Resolução Normativa 

ANEEL n° 396/2010, que instituiu a Contabilidade Regulatória para as empresas que compõem 

o setor de elétrico. 

Os dados acerca das demonstrações contábeis societárias foram coletados na base de 

dados Economática®, e nos sites da B3 e da CVM. Informações relativas a preço e quantidade 

de ações foram coletadas na base de dados Economática® e no site da B3. Já os dados sobre as 
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demonstrações contábeis regulatórias foram coletados nos sites da ANEEL e das empresas da 

amostra. 

Nas empresas com listagem de mais de um tipo de ação, consideraram-se os dados de 

mercado referentes ao título com maior liquidez. Consoante Silva, Macedo e Marques (2012), 

a escolha do preço da ação de maior liquidez se justifica pelo fato de que esta seria a que melhor 

reflete as informações contábeis no mercado. 

Deste modo, assim como Galdi e Lopes (2008), utilizou-se o indicativo de liquidez da 

ação disponibilizado pelo banco de dados Economática® para a escolha do título de maior 

liquidez. Tal índice considera o número de dias em que o título foi negociado, o giro financeiro 

diário e o volume negociado.  

Ainda, foi tomado o preço de fechamento da ação em 31 de março do ano subsequente 

à publicação das demonstrações financeiras (data limite para publicação conforme a CVM). 

O tratamento dos dados levou a que variáveis métricas passassem por processo de 

winsorização, empregando-se o método proposto em Tukey (1977), pela construção de boxplot, 

de modo a eliminar efeitos da presença de outliers. Segundo Olivares (2009), o procedimento 

de winsorização consiste em aparar os valores extremos (acima ou abaixo dos percentis 

mínimos e máximos definidos), substituindo-os pelos valores menores e maiores remanescentes 

na distribuição calculados pelos percentis selecionados.  

As variáveis empregadas nos modelos de qualidade informacional foram analisadas por 

meio de estatística descritiva, testes de diferença de média para amostras relacionadas 

(paramétricos e não paramétricos) e regressões lineares múltiplas.  

 

3.3 Delineamento da pesquisa 

 

Os modelos de pesquisa foram delineados para testar diferenças verificáveis em termos 

de atributos de qualidade informacional dos lucros apurados segundo cada padrão contábil 

(societário e regulatório), de modo a investigar evidências acerca da necessidade e da possível 

complementariedade da divulgação simultânea de demonstrativos contábeis orientados por 

padrões contábeis distintos, no que diz respeito à utilidade de tais informações para o processo 

decisório dos investidores e financiadores, bem como no que concerne ao diferencial 

informacional explícito para a sociedade, usuária das informações exaradas pelo padrão 

contábil regulatório, segundo as afirmações daquela autoridade.  

A qualidade informacional dos lucros foi estimada pelo emprego de modelos já tratados 

na literatura, quais sejam: quanto ao grau de conservadorismo condicional (BASU, 1997); ao 
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nível de conservadorismo incondicional (BEAVER; RYAN, 2000), modificado em Qiang 

(2007); à presença de suavização de resultados (LEUZ; NANDA; WYSOCKI, 2003); e à value-

relevance (COLLINS; MAYDEW; WEISS, 1997).  

Com base nas evidências tratadas na literatura acima discutida (ALVES; MARTINEZ, 

2014; BONFIM et al., 2016; BORGES et al., 2014; CORDEIRO; CARMO; RIBEIRO, 2017; 

CUNHA; DANTAS; MEDEIROS, 2016; DOMINGOS et al., 2013; DORNELLES; 

MACEDO; RODRIGUES, 2013; GONÇALVES et al. 2014; GONÇALVES; RODRIGUES; 

MACEDO, 2014; KLANN; BEUREN, 2015; RAMOS; LUSTOSA, 2013; SANTOS; 

CAVALCANTE; 2014; SANTOS et al., 2010; SILVA; FONSECA, 2015; SOUSA; SOUSA; 

DEMONIER, 2016) acerca da influência de padrão contábil sobre qualidade informacional, 

tem-se como proposição genérica da investigação que os atributos de qualidade informacional 

se definem em função do padrão contábil adotado, o qual terá sido desenhado para atender aos 

objetivos de atendimento aos usuários finais das informações contábeis. Assim: 

QI = 𝑓(PCS, PCR)                                                                                                        (1) 

Em que:  

QI = Atributos de qualidade informacional; 

PCS = Padrão contábil societário, orientado para o provimento de informações a 

investidores;  

PCR = Padrão contábil regulatório, dirigido ao provimento de informações sócio-

políticas. 

 

3.4 Modelos de investigação 

 

Os atributos de qualidade informacional foram testados em quatro formulações, quais 

sejam, conservadorismo condicional, examinando diferenças entre as demandas de públicos 

diversos; conservadorismo incondicional, verificando presença de prudência entre gestores, 

segundo suas preferências; suavização de resultados, identificando adoção de políticas de 

tarifas mais agressivas; e value-relevance, retratando a reação dos investidores às duas 

informações disponibilizadas publicamente. 

 

3.4.1 Conservadorismo condicional 

 

Para testar o nível de antecipação assimétrica de perdas e, por consequência, o grau de 

conservadorismo condicional nos dois conjuntos de informações contábeis das firmas de capital 

aberto do setor de energia elétrica utilizou-se o Modelo Reverso de Retorno Lucro (BASU, 

1997), que associa retornos negativos a más notícias e examina a maior persistência destes com 

os lucros reportados.  
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Segundo Moreira, Colauto e Amaral (2010), este modelo estima os coeficientes dos 

retornos de mercado para explicar o comportamento dos lucros contábeis, por isso a 

denominação “reverso”. 

Para tanto, emprega-se o modelo (1): 

𝐿𝑃𝐴𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐷𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝛽4𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡

∗ 𝐷𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝛽7𝐷𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 ∗ 𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

  

(2) 

Em que: 

𝐿𝑃𝐴𝑖𝑡 = lucro por ação da empresa i no período t escalonado pelo preço inicial da ação;  

𝐷𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 = dummy em que se atribui 1 para retorno negativo e 0, caso contrário; 

𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 = Retorno da ação da empresa i no período t, dado por preço da ação (t) - preço 

da ação (t-1) /preço da ação (t-1); 

𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 = variável de interação para retornos negativos; 

PADit = dummy para padrão contábil, assumindo 1 para societário CPC/IFRS e 0 para 

regulatório ANEEL; 

𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡= dummy captadora de impacto no intercepto do modelo; 

𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡= interação para retorno positivo com padrão contábil societário 

CPC/IFRS; 

𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡 ∗ 𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡= interação para retorno negativo com padrão contábil 

societário do CPC/IFRS; 

𝛽1 𝑎 𝛽7 = Coeficientes da regressão; 

𝜀𝑖𝑡 = termo de erro da regressão. 

 

A interpretação dos resultados é feita a partir dos coeficientes β3 e β7; espera-se que o 

primeiro seja positivo, revelando, na hipótese de antecipação assimétrica de perdas, maior 

persistência entre retornos e lucros negativos; isto por que, na hipótese de mercado eficiente, o 

preço da ação conteria todas as informações econômicas relevantes, mas a contabilidade apenas 

refletiria mais tempestivamente as más notícias. Por outro lado, as boas notícias seriam 

incorporadas aos preços, mas não refletidas de modo tempestivo na contabilidade por prudência 

do gestor, não produzindo informações imprecisas para a projeção de fluxos de caixa futuros. 

Já o coeficiente incremental β7 estima as diferenças no nível de antecipação assimétrica 

entre os padrões contábeis comparados; na hipótese de maior nível de antecipação assimétrica 

para o padrão societário positivo espera-se que este coeficiente seja maior que β3. 

De outra parte, para se captar o nível de conservadorismo condicional na amostra 

completa, compara-se a relação β3 > (β2+β3), que comprovaria a condição de conservadorismo 

contábil; na comparação entre os padrões contábeis, espera-se que (β2+β3+β6+β7) > (β2+β3), 

como indicador de impacto marginal da superioridade do padrão contábil societário CPC/IFRS 

na prática de conservadorismo condicional. 
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3.4.2 Conservadorismo incondicional 

 

O teste sobre a influência do padrão contábil no grau de conservadorismo incondicional 

se fez pelo confronto temporal entre o valor contábil do patrimônio líquido e o valor de mercado 

das ações das firmas reguladas de energia elétrica de capital aberto; deste modo, relacionam-se 

os valores contábeis de patrimônio líquido produzidos pelos dois critérios contábeis com o valor 

único de mercado de suas ações, abordando-se os efeitos da intervenção do órgão regulador no 

seu processo contábil. 

O modelo aplicado foi proposto por Beaver e Ryan (2000), adaptado por Qiang (2007), 

em que o índice book-to-market (BTM), razão entre o valor contábil (book value) e o valor de 

mercado (market value) da firma, é utilizado como proxy para mensurar o grau de 

conservadorismo incondicional.  

Beaver e Ryan (2000) abordam que o BTM sofre variações ao longo do tempo em razão 

de “vieses” e “defasagens” no reconhecimento contábil de receitas e despesas. Embora ambos 

estejam relacionados com o processo de reconhecimento contábil dos fatos econômicos, o viés 

é um fenômeno persistente, enquanto a defasagem é um fenômeno temporário.  

Por viés se entende que o valor contábil é persistentemente maior (menor) que valor de 

mercado, de modo que torne a relação BTM persistentemente inferior (superior) à unidade. O 

viés resulta do efeito conjunto da interação de características do processo contábil (por exemplo, 

custo histórico) e do ambiente econômico (por exemplo, projetos de valor presente positivos 

esperados e inflação) (BEAVER; RYAN, 2000).  

Já defasagem, segundo os mesmos autores, significa que ganhos (perdas) econômicos 

inesperados são reconhecidos como valor contábil ao longo do tempo, e não imediatamente, de 

modo que a relação BTM é temporariamente menor (maior) que sua média no curto prazo. 

Beaver e Ryan (2000) apontam que o componente de viés persistente, proxy para 

despesas econômicas não reconhecidas, estaria associado a medidas de conservadorismo 

incondicional, ao passo que a defasagem não. 

No modelo de Qiang (2007), estima-se o coeficiente que representa o viés persistente 

do valor contábil em comparação ao valor de mercado, conforme proposto por Beaver e Ryan 

(2000), bem como os coeficientes em retornos assimétricos. 

Os coeficientes em retornos assimétricos são capturados a partir da interação de variável 

dummy que indica retorno negativo (DRETJ), onde o coeficiente em DRET*RET reflete o grau 

de assimetria no reconhecimento do retorno sobre o patrimônio (QIANG, 2007). 
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Isto posto, o conservadorismo incondicional (CSV) será mensurado conforme o 

proposto na equação a seguir: 

𝐶𝑆𝑉 = 1 − �̂�𝑗, sendo este termo estimado pela relação (3): 

𝐵𝑇𝑀𝑡 =  𝛼𝑗 + Ʃ𝑇=1
 6 𝛽1𝑅𝐸𝑇𝑡−𝑇 + Ʃ𝑇=1

6  𝛽2𝐷𝑅𝐸𝑇𝑡−𝑇 ∗ 𝑅𝐸𝑇𝑡−𝑇 +  𝜀𝑡                            (3)                             

Em que:  

𝐵𝑇𝑀𝑡 = índice book-to-market no final do período t; 

𝑅𝐸𝑇𝑡−𝑇 = taxa de retorno sobre o patrimônio no período t, em que t varia de 1 a 6, 

indicando que são considerados os retornos atuais e ocorridos nos seis anos anteriores; 

𝐷𝑅𝐸𝑇𝑡−𝑇 = dummy a qual se atribui 1 para retornos negativos e 0, caso contrário; 

𝐷𝑅𝐸𝑇𝑡−𝑇 ∗ 𝑅𝐸𝑇𝑡−𝑇 = variável de interação para valores negativos de retornos. 

Segundo Beaver e Ryan (2000), o efeito fixo identificado pelo intercepto da regressão - 

�̂�𝐽- tem o propósito de capturar a variação ano a ano no reconhecimento de ganhos e perdas no 

valor patrimonial por ação (book-value) de cada firma.  

Segundo Vale e Nakao (2017) espera-se que o efeito fixo seja igual ao índice BTM 

apenas para o componente de viés persistente. Significando que o intercepto demonstra qual 

seria o BTM médio das firmas se a contabilidade reconhecesse tempestivamente os mesmos 

ganhos econômicos já precificados pelo mercado. 

Com base no modelo de Qiang (2007), um coeficiente estimado (�̂�𝐽) menor que 1 é 

compreendido como um viés persistente de baixo valor contábil em comparação ao valor 

econômico sinalizando conservadorismo incondicional. 

Vale e Nakao (2017) destacam que nos casos em que o coeficiente �̂�𝐽  seja inferior, 

porém mais próximo de 1, indica que o sistema contábil incorpora de maneira mais completa o 

valor econômico da firma representado pelo preço da ação, ou seja, tem-se uma contabilidade 

menos conservadora. 

Neste escopo, o nível de conservadorismo incondicional dos números contábeis 

elaborados com base no padrão societário do CPC/IFRS e no padrão regulatório da ANEEL, 

foram comparados, de modo a se identificar sob qual padrão se reporta maior nível de 

conservadorismo pelo viés incondicional. 

 

3.4.3 Suavização de resultados 

 

No que diz respeito à influência do padrão contábil sobre a suavização dos resultados 

reportados pelas firmas reguladas de energia elétrica, pressupõe-se que o grau variabilidade dos 

lucros por manuseio de accruals relaciona-se à intervenção do órgão regulador no processo 

contábil. 
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Para o teste de confronto entre os dois padrões, foram empregadas duas medidas tratadas 

em Leuz, Nanda e Wysocki (2003) que captam várias dimensões em que os gestores podem 

exercer sua discricionariedade para gerenciar a dispersão dos resultados reportados. 

Conforme Leuz, Nanda e Wysocki (2003), gestores podem ocultar mudanças no 

desempenho econômico por meio de decisões operacionais e por escolhas associadas ao 

processo de elaboração do relatório contábil da firma.  

Isto posto, a primeira medida de suavização examinada concentra-se na captura do grau 

de suavização e foi calculada pela razão entre o desvio padrão dos lucros operacionais e o desvio 

padrão dos fluxos de caixa das operações, conforme a equação (4):  

GR1 = σ(LO)/σ(FCO)                                                                                                   (4) 

Em que:  

σ(LO) = desvio-padrão do Lucro Operacional escalado pelo ativo total do período 

anterior;  

σ(FCO) = desvio-padrão do Fluxo de Caixa das Operações escalado pelo ativo total do 

período anterior. 

Baixos valores para estas medidas indicam que, ceteris paribus, os gestores utilizam 

critério contábil para suavizar os resultados reportados.  

Segundo Holanda e Coelho (2016), ao reduzir a variabilidade dos lucros reportados por 

meio do manuseio de accruals, conservada a variabilidade dos fluxos de caixa ocorridos, isso 

implica em menor valor para a medida. 

A segunda medida considera a correlação entre accruals e fluxo de caixa operacional. 

Leuz, Nanda e Wysocki (2003) apontam que os gestores também podem utilizar sua 

discricionariedade para ocultar choques econômicos ao fluxo de caixa operacional da empresa. 

Segundo Lopes e Tukamoto (2007) os accruals amortecem os choques temporais no fluxo de 

caixa e, consequentemente, resulta em correlação negativa entre as variações nos accruals e 

fluxo de caixa operacional.  

A título de exemplo, Leuz, Nanda e Wysocki (2003) destacam que os gestores poderiam 

tanto antecipar o reconhecimento de receitas futuras ou atrasar o reconhecimento de custos 

atuais para criar reservas futuras e ocultar o atual desempenho ruim. Assim, tem-se: 

𝐺𝑅2 = 𝜌 (Δ𝐴𝐶𝑇, Δ𝐹𝐶𝑂)                                                                                                (5) 

Em que:  

ρ= Correlação; 

 ΔACT = variação dos Accruals Totais escalados pelo ativo total do período anterior; e  

ΔFCO = variação do Fluxo de Caixa das Operações escalado pelo ativo total do período 

anterior. 

ACT = Accruals Totais (Lucro Operacional – FCO)                                                   (6)                                              
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Segundo Leuz, Nanda e Wysocki (2003), correlação negativa é a consequência natural 

da contabilidade do exercício. Contudo, magnitudes maiores desta correlação indicam, ceteris 

paribus, que os lucros reportados sofreram algum choque para a suavização da série, e, assim, 

não refletem as condições econômicas subjacentes ao desempenho. 

Nesta perspectiva, a investigação acerca da influência do padrão contábil sobre o grau 

de suavização de resultados, com base nestas medidas foi processada por meio de testes de 

igualdade de médias das medidas consideradas, em torno dos distintos padrões contábeis 

estudados. 

 

3.4.4 Value-relevance 

 

A investigação acerca da influência do padrão contábil sobre value-relevance das 

informações contábeis utilizou-se do modelo de Collins, Maydew e Weiss (1997), que 

investigaram value-relevance a partir de informações sobre o lucro e o patrimônio líquido das 

empresas, tendo como base Ohlson (1995), que regride o valor de mercado da empresa em 

função destes agregados contábeis.  

Collins, Maydew e Weiss (1997) destacam que outros fatores também podem contribuir 

para mudanças na value-relevance da informação contábil ao longo do tempo, como o aumento 

de investimento em intangíveis, a frequência e magnitude de itens não recorrentes, a incidência 

de resultados negativos e o tamanho da firma. 

O teste de value-relevance orientou-se pela aplicação de tal modelo, o qual pode ser 

expresso na formulação (6): 

𝑃𝑖𝑡 =  𝛼0 +  𝛽1𝐿𝑃𝐴𝑖𝑡 +  𝛽2𝑃𝐿𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                                    (7) 

Em que: 

𝑃𝑖𝑡 = Preço da ação da empresa i três meses após o final do exercício fiscal; 

𝐿𝑃𝐴𝑖𝑡 = lucro por ação da firma i no período t; 

𝑃𝐿𝐴𝑖𝑡 = patrimônio líquido por ação da firma i no período t; 

𝛽′𝑒 𝛽2 = Coeficientes da regressão; 

𝜀𝑖𝑡 =outras informações relevantes para o valor da empresa i no período t perpendicular 

aos lucros e o patrimônio líquido. 

Sobre o poder explicativo do modelo, Collins, Maydew e Weiss (1997) fazem a seguinte 

divisão: (1) o poder explicativo incremental do lucro; (2) o poder explicativo incremental do 

patrimônio líquido; e (3) o poder explicativo comum ao lucro e ao patrimônio líquido. 

Segundo os autores, o lucro e o patrimônio líquido atuam como substitutos um do outro 

na explicação do preço das ações, enquanto que eles também funcionam como complemento 
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entre eles, fornecendo poder explicativo incremental um ao outro, como se nota na relação (7); 

para as duas outras proposições, aplicam-se as regressões (8) e (9): 

𝑃𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛽1𝐿𝑃𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                         (8) 

𝑃𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛽1𝑃𝐿𝐴𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                         (9) 

A medida de value-relevance de cada componente contábil se visualiza pelo coeficiente 

de determinação das regressões (R2), pela sua diferença entre o R2 das regressões (7) – (8) e (7) 

– (9), representando o poder explicativo do lucro e do patrimônio líquido, e do lucro e 

patrimônio líquido, em conjunto.  

Estas diferenças, considerando regressões específicas para cada conjunto de números 

contábeis decorrentes de cada padrão contábil, foram comparadas de modo a se visualizar a 

value-relevance de cada agregado informacional do modelo, lucro, PL e lucro mais PL. 

 

3.5 Formulações econométricas 

 

Realizou-se análise estatística descritiva das variáveis a partir de medidas de tendência 

central, dispersão e formas de distribuição de valores em torno da média, de modo a apreender 

o comportamento das mesmas para as informações reportadas nas demonstrações financeiras 

societárias e regulatórias. 

Os testes de diferença de média entre amostras relacionadas foram concretizados a partir 

das medidas de t-Student pareado e dos Sinais de Wilcoxon, utilizados para comparar atributos 

de qualidade em padrões distintos. Segundo Stevenson (2001), o propósito de testes que 

envolvem amostras relacionadas é avaliar o efeito de algum “tratamento” em um grupo de 

interesse. Ainda, segundo Field (2011), aplica-se a estatística t-Student pareado sob a hipótese 

de dados normalmente distribuídos (paramétricos); se essa hipótese estiver violada, aplica-se o 

equivalente não-paramétrico, estatística dos Sinais de Wilcoxon. 

Os coeficientes da equação foram estimados através da análise multivariada de dados 

com estimação de coeficientes por dados em painel. A técnica de dados em painel combina 

características de séries temporais com dados em corte transversal e são amplamente utilizados 

na área de ciências sociais aplicadas (DUARTE; LAMOUNIER; TAKAMATSU, 2007).  

Os coeficientes de modelos regressivos foram estimados basicamente por Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO), considerando dados em painel, os quais podem puderam ser 

escolhidos com estimador com dados empilhados, estimador com Efeitos Fixos e estimador 

com Efeitos Aleatórios segundo testes usuais; também se testou endogeneidade que, quando 
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presente, conduziu a estimação para o método System Generalized Method of Moments (GMM-

SYS). 

Tais escolhas para estimação foram tratadas pelo teste F (escolha entre MQO e efeito 

fixo), teste de Breusch-Pagan (escolha entre efeito aleatório e MQO) e teste de Hausman 

(escolha entre efeito fixo e efeito aleatório), considerando significância ao nível de 5%. 

Para que seja possível tecer inferências a partir de resultados apresentados em testes de 

regressão linear realizados sobre uma amostra, Field (2011) destaca que as seguintes premissas 

devem ser observadas: linearidade; não-correlação entre os termos residuais; ausência de 

colinearidade entre os repressores; e homocedasticidade do termo residual.  

A identificação e correção da heterocedasticidade do termo residual foi realizada a partir 

do resultado do Teste de Breusch-Pagan, com nível de significância de 5%, quando empregado 

as técnicas dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com dados empilhados, estimador de 

Efeitos Fixos e estimador de Efeitos Aleatórios. 

Ao empregar o teste de regressão em painel para o modelo de conservadorismo 

condicional, a variável categórica para a identificação do padrão contábil (PAD) foi omitida 

por reportar problema de multicolinearidade e por esta razão aplicou-se para esse modelo a 

técnica de GMM-SYS. 

Segundo Barros et al. (2010), as técnicas MQO, Efeitos Fixos e Efeitos Aleatórios são 

inadequadas na presença de problemas de endogeneidade. Os autores destacam que a técnica 

GMM-SYS apresenta maior eficiência, dada sua robustez de estimação na presença de 

endogeneidade e multicolinearidade dos regressores. 

O diagnóstico de auto correlação dos resíduos é visualizado a partir dos testes AR (1) e 

AR (2), onde espera-se que o primeiro teste apresente valor negativo e significante, ao passo 

que o segundo seja não-significante. Já a confirmação da hipótese de exogeneidade pode ser 

observada a partir do Teste de Hansen, onde espera-se que seja estatisticamente não 

significante.    

Como proposto em Beaver e Ryan (2000), que identifica pelo intercepto o 

conservadorismo incondicional, foi seu modelo estimado considerando efeitos fixos da firma. 

Conforme Gujarati e Porter (2011) o valor do intercepto - αj (efeito fixo) representa a variação 

dos coeficientes lineares de todas as empresas da amostra. Ao estimar o intercepto do modelo 

de conservadorismo incondicional, captura-se a variação temporal no reconhecimento de 

ganhos e perdas no valor patrimonial de cada firma (VALE; NAKAO, 2017). 
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Para a estimação dos coeficientes do modelo de value-relevance, o método de estimação 

por Efeitos Fixos se mostrou superior ao MQO com dados empilhados e ao Efeitos Aleatórios 

segundo os testes já comentados. 

Todos os procedimentos econométricos foram processados por meio do software 

STATA/SE versão 14. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise Descritiva da Amostra  

 

Conforme apresentado na Tabela 2, os lucros divulgados em padrão societário superam, 

pelo período completo, aqueles reportados em padrão regulatório. A diferença se confirma pelo 

teste não paramétrico, tendo em vista a distribuição bastante assimétrica, com observações 

baixos lucros predominando, destacando-se firmas com lucros em valores positivos extremos, 

também denotado pela grande dispersão entre tais resultados.  

Depreende-se que o resultado evidenciado para lucros estatisticamente distintos possa 

ser reflexo das diferenças temporais no modo de registro dos bens relacionados à infraestrutura 

utilizada na concessão, com os desdobramentos de baixas e amortizações de tais ativos. 

Tabela 2 – Descrição da Amostra 

 Variáveis N Média Mediana 
Desvio 

Padrão 
t pareado 

Sinais de 

Wilcoxon 

Societário 
LPA 

195 17,40 0,38 132,11 
0,41 -7,05*** 

Regulatório 195 15,92 0,26 137,62 

Societário 
APA 

188 39,48 2,00 154,26 
0,18 -2,69*** 

Regulatório 188 39,58 2,00 136,31 

Societário 
PLA 

189 193,39 4,96 687,64 
-0,11 -0,03 

Regulatório 189 194,91 5,30 706,72 

Dados da pesquisa (2018). 

Notas:  LPA = lucro por ação; PLA = patrimônio líquido por ação; APA = accruals por ação. Significância 

estatística ao nível de 1% ***, 5% ** e 10% *. 
  

Conforme orientação do padrão societário, o registro do desgaste dos bens de 

infraestrutura se dá por meio de amortização ao longo do contrato de concessão; por outro lado, 

o padrão regulatório orienta que o desgaste seja registrado conforme o prazo de vida útil dos 

bens. 

Consistentemente, os accruals estimados pela elaboração em padrão regulatório são 

significantemente superiores aos apropriados pela apuração em padrão societário. Observa-se, 

ademais, que a dispersão dos accruals, quando escalonados pelo ativo total não se mostram 

diferentes segundo o padrão contábil aplicado.  

No que diz respeito à comparação da distribuição patrimônio líquido, atesta-se que os 

saldos de PLA reportados não se diferenciam nos números divulgados em paralelo. Vale dizer 

que os registros temporalmente identificados como diferenciados pelos fluxos de apuração do 

lucro não se refletem no valor contábil da firma, pois se compensam ao longo do tempo. 
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Destaca-se mais uma vez a distribuição assimétrica do PLA, devido, muito 

provavelmente a questões de tamanho, como se pode notar pela média, desvio padrão e mediana 

patrimônio líquido. 

Esta análise corrobora Suzart et al. (2012) quanto ao lucro contábil, não se confirmando 

o resultado para patrimônio líquido nas comparações entre tais atributos, segundo o padrão 

societário e o regulatório, para os anos de 2009 e 2010. 

Tais percepções são verificadas em seguida, a partir de investigações por meio dos 

modelos adotados para examinar a qualidade informacional dos lucros segundo ambos os 

padrões. 

4.2 Conservadorismo Condicional 

 

Na Tabela 3 se apresentam as estimações dos coeficientes do modelo que investiga 

diferenças no grau de conservadorismo condicional, em face das demonstrações contábeis pelo 

padrão societário e pelo padrão regulatório. Tal estimação se procedeu por técnicas de GMM-

Sys, em face da constatação de endogeneidade entre as variáveis do modelo. 

 

Tabela 3 – Diferenciação de Conservadorismo Condicional  

Parâmetros Coeficientes 

LPAit-1 0,33* 

(β1) -0,01 

(β2) 0,08 

(β3) -0,51 

(β4) 0,02 

(β5) 0,10 

(β6) (Omitida) 

(β7) 0,27 

Intercepto -0,00 

(β2 + β3) -0,43 

(β2 + β3 + β6 + β7) -0,16 

N 198 

Teste F 2,03* 

AR(1) -2,41** 

AR(2) -0,01 

Hansen Test 8,29 

Fonte:    Dados da pesquisa (2018). 

Notas: 𝐿𝑃𝐴𝑖𝑡−1 = lucro por ação da empresa i no período t escalonado 

pelo preço inicial da ação; DRETit = dummy em que se atribui 1 para 

retorno negativo e 0, caso contrário; RETit  = Retorno da ação da 
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empresa i no período t; RETit * DRETit  = variável de interação para 

retornos negativos; PADit = dummy para padrão contábil, assumindo 1 

para societário CPC/IFRS e 0 para regulatório ANEEL;  PADit *DRETit 

= dummy captadora de impacto no intercepto do modelo; PADit*RETit 

= interação para retorno positivo com padrão contábil societário 

CPC/IFRS; PADit *DRETit * RETit = interação para retorno negativo 

com padrão contábil societário do CPC/IFRS; β1 a β7 coeficientes da 

regressão; εit = termo de erro da regressão. Estimado por Efeitos Fixos. 

Significância estatística ao nível de 1% ***, 5% ** e 10% *. 

 

Observa-se que o modelo, embora validado econometricamente, não indica 

significância nos coeficientes de interesse β3 e β7, implicando em que os resultados apurados 

para as empresas geradoras dos relatórios contábeis não sinalizam com adoção de antecipação 

tempestiva assimétrica de perdas, em qualquer dos padrões em discussão. Portanto, não se 

identifica diferenciação quanto a este atributo de qualidade informacional. 

4.3 Conservadorismo Incondicional 

 

Analisando os dados dispostos na Tabela 4, discute-se o grau de conservadorismo 

incondicional adotado pelos reportes nos números contábeis produzidos nos padrões contábeis 

distintos sob avaliação.  

Tabela 4 – Estimação do Intercepto ( �̂�𝐽 ) 

Variáveis 

Coeficientes 

Societário Regulatório 

Intercepto 0,91*** 1,04*** 

RETt 0,24 0,23 

RETt-1 0,13 0,23 

RETt-2 -0,27 -0,16 

RETt-3 -0,26 -0,61* 

RETt-4 -0,18 -0,52 

RETt-5 -0,36* -0,34 

RETt-6 -0,13 -0,16 

DRET*RETt -1,26** -1,80*** 

DRET*RETt-1 -1,29** -0,93 

DRET*RETt-2 0,07 -0,34 

DRET*RETt-3 0,23 0,89 

DRET*RETt-4 0,06 1,01 

DRET*RETt-5 0,67 0,84 

DRET*RETt-6 -0,32 -0,51 

Nº de observações 100 97 

Teste F 30,36*** 19,52*** 

R2 0,2415 0,2380 
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Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Notas: Descrição das variáveis: RETt-T = taxa de retorno sobre o 

patrimônio no período t, com t variando de 1 a 6; DRET t-T = dummy 

a qual se atribui 1 para retornos negativos e 0, caso contrário; e DRET 

t-T * RETt-T = variável de interação para valores negativos de retornos. 

Significância estatística ao nível de 1% ***, 5% ** e 10% *. 
 

Nota-se, então, pelos dados estimados, que o intercepto (�̂�𝐽) estimado para o padrão 

societário, de 0,91, significante ao nível de 1%, indica viés de persistência para 

conservadorismo incondicional, isto é, pela contabilidade societária apenas se reconhecem 

variações econômicas já incorporadas pelo mercado. A percepção é de que o sistema contábil 

societário incorpora temporal e continuadamente em seu valor de livro 91% do valor econômico 

da firma segundo o mercado, o que importa em sinalização de prudência nas informações 

produzidas para os investidores e financiadores. 

Já o intercepto estimado para o padrão contábil regulatório, de 1,04, também significante 

a 1%, aponta viés de persistência com indícios de que as firmas não praticam conservadorismo 

incondicional. Deste modo, a prática contábil regulatória incorpora 104% do valor econômico 

da firma, segundo a precificação do mercado; vale dizer que os números produzidos para a 

sociedade como um todo sobrestimam a avaliação econômica de preços e retornos.  

Pose-se argumentar que a superavaliação patrimonial pode sinalizar ao mercado que as 

ações da empresa estão sendo negociadas por preço abaixo das expectativas de experts do setor, 

considerando que não há concorrência livre, na forma ditada pela teoria econômica, neste caso, 

os investidores estariam reduzindo expectativas de benefícios econômicos futuros.  

Estes achados se contrapõem a Dornelles, Macedo e Rodrigues (2013), que ao 

mensurarem o conservadorismo incondicional em padrões distintos a partir de índice proposto 

por Gray (1980), para o período 2010/2011, observaram maior nível de conservadorismo 

incondicional para as informações financeiras produzidas sob a orientação do padrão 

regulatório.  

Contudo, a interpretação do Indicador de Gray pode ser espúria em relação aos 

pressupostos do modelo aqui utilizado, eis que se observa naquele parâmetro medida estática 

que não congrega a história dos formadores da relação valor de livro contra valor de mercado. 

4.4 Suavização de Resultados 

 

Na Tabela 5 se evidenciam dados para discussão da prática de suavização de resultados 

associada aos distintos padrões contábeis, por meio de análise estatística descritiva e inferencial.  
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A relação entre o desvio padrão dos lucros operacionais e dos fluxos de caixa 

operacionais se mostra com distribuição mais realista ante o comportamento esperado, com 

amplitude e desvio padrão espraiados ao longo das observações para os resultados expressos 

pelo padrão societário; o mesmo não ocorre com a distribuição da medida para o padrão 

regulatório; menor tendência central, baixa amplitude e baixa dispersão das medidas GR1, 

sugerindo que haja suavização no reporte dos lucros neste último sistema. 

Os testes de diferenças nas distribuições são conclusivos, a baixos níveis de 

significação, apontando sinais de suavização nos lucros reportados pelo padrão regulatório, 

como sugerido. Vale dizer que maior dispersão do lucro em relação à dispersão dos fluxos de 

caixa sugere uso de mecanismos de accruals para ajustes temporais, seja do ponto de vista 

econômico, seja por gerenciamento contábil.  

Tabela 5 – Estimação de diferenças em GR1 e GR2 

Variáveis Grupo 

 
Medidas Descritivas Testes 

N Média Mediana Mínimo Máximo DP 

t 

pareado 

Sinais de 

Wilcoxon 

GR1 
Societário 23 1,24 0,90 0,07 5,41 1,12 

-1,70* -2,04** 
Regulatório 23 0,86 0,67 0,03 2,05 0,55 

GR2 
Societário 23 -0,76 -0,89 -1,00 -0,02 0,27 

-0,60 -1,77* 
Regulatório 23 -0,80 -0,91 -1,00 -0,05 0,28 

Fonte:   Dados da pesquisa (2018). 

Notas: Descrição das variáveis: GR1 = σ(LO)/σ(FCO), onde: σ(LO) = desvio-padrão do Lucro 

Operacional; σ(FCO) = desvio-padrão do Fluxo de Caixa das Operações. GR2 = 𝜌 (Δ𝐴𝐶𝑇, Δ𝐹𝐶𝑂), onde: 

ρ = Correlação; ΔACT = variação dos Accruals Totais; ΔFCO = variação do Fluxo de Caixa das 

Operações. Significância estatística ao nível de 1% (***), 5% (**) e 10% (*). 

No que concerne à medida GR2, em que se mensura correlação entre as variações nos 

accruals e no fluxo de caixa operacional, a qual, pela natureza de tais eventos, se espera sejam 

negativas e próximas de 1, observam-se distribuições similares para os dois grupos de 

demonstrações contábeis, sem maiores dispersões, indicando tratamento idêntico, com 

manuseio discricionário dos accruals, dados os valores  médios para as medidas; estas, se 

afastam da unidade, embora negativas, rejeitando-se hipótese de diferenças entre as amostras 

emparelhadas.  

Os resultados sinalizam, então, indícios de suavização de resultados, embora não 

diferenciados entre os dois tipos demonstrativos contábeis, considerando que apenas se aponta 

fraca significância, em torno do teste não paramétrico.   

Conforme os achados de Rodrigues e Martins (2010), Silva, Galdi e Teixeira (2010) e 

Santos et al. (2012), os resultados da pesquisa convergem para a percepção de que a regulação 
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econômica fornece incentivos econômicos para que os gestores das firmas reguladas gerenciam 

os resultados das firmas.   

Embora as informações contábeis elaboradas sob a orientação do padrão contábil 

regulatório sejam monitoradas pela agência reguladora, as medidas de suavização sugerem 

intenção dos gestores das firmas de energia elétrica em reduzir a variabilidade dos lucros 

produzidos, mais fortemente segundo o padrão regulatório.  

4.5 Value-relevance 

 

A apresentação dos resultados do modelo de value-relevance está disposta na Tabela 6, 

destacando-se no Painel A associação entre lucro e PL (apurados pelos dois padrões) com os 

preços das ações das firmas arroladas; atesta-se que no padrão societário ambas as variáveis 

explicativas são significantes, o que não ocorre quando se utilizam os números do padrão 

societário; neste caso, apenas o montante do PL apresenta significância com o valor de mercado 

das firmas. 

Segmentando-se a análise para cada uma das variáveis explicativas, o fenômeno se 

repete; No Painel B se confirma a predominância da variável independente, LPA, significante 

apenas para a formulação pelo padrão societário. Já no Painel C, ambos os modelos apresentam 

a variável independente, PLA, explicando com significância o preço das ações das firmas. 

Saliente-se que todos os modelos são consistentes e válidos, merecendo ser ressaltado o 

baixo poder explanatório dos 3 modelos, provavelmente pela insuficiência de dados, ou mesmo, 

pela baixa negociação de títulos da espécie; isto tanto pode ser constatado pelos altos e 

significantes coeficientes lineares, quanto pelo reduzido R2 dos modelos, principalmente por 

aqueles referentes aos números pelo padrão regulatório. 

 

Tabela 6 – Comparação sobre Value-relevance  

Painel A:  Modelo Completo 

Variáveis 

 

Coeficientes  

Societário  Regulatório 

LPAt 0,45***  0,29 

PLAt -0,01***  -0,04*** 

Intercepto 23,68***  24,65*** 

R2 0,028  0,002 

N              119                116 

Teste F 286,00***  58,06*** 

Painel B:  Modelo Lucro Contábil 
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Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Notas: Estimado por Efeitos Fixos.  

Descrição das variáveis: 𝑃𝑖𝑡 = Preço da ação da empresa; 𝐿𝑃𝐴𝑖𝑡  = lucro por ação da 

firma; 𝑃𝐿𝐴𝑖𝑡 = patrimônio líquido por ação da firma. Significância estatística ao nível 

de 1% (***), 5% (**) e 10% (*). 

 

Seguindo os autores dos modelos, apresenta-se, na Tabela 7, resumo dos coeficientes de 

determinação ora referidos, notando-se, em todos os casos, predominância daqueles atrelados 

ao padrão societário. 

 

Tabela 7 – Comparação de R2 entre os modelos 
Modelos Societário Regulatório Diferença 

PLA/LPA 0,028 0,002 0,026 

LPA 0,067 0,003 0,064 

PLA 0,003 0,004 -0,002 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

Notas: Estimado por Efeitos Fixos. Descrição das 

variáveis: PLA/LPA = poder explicativo comum ao 

lucro contábil e ao patrimônio líquido; LPA= poder 

explicativo do lucro contábil; e PLA = poder 

explicativo do patrimônio líquido. 

Significância estatística ao nível de 1% (***), 5% (**) 

e 10% (*). 

 

Ao confrontar o R2 estimado a partir dos números contábeis produzidos no padrão 

societário (0,028) com o R2 estimado em padrão regulatório (0,002), verifica-se um maior nível 

de value-relevance para as informações financeiras evidenciadas nos demonstrativos contábeis 

orientados no padrão contábil societário.  

Ainda segundo a Tabela 7 observa-se que o poder explicativo incremental do lucro 

contábil societário, mensurado a partir do valor do R2 de 0,067 foi superior ao valor do R2 

comum as variáveis (LPA e PLA), no valor de 0,028. Logo, o poder explicativo do lucro 

LPAt 0,27**  -0,11 

Intercepto 22,45***  22,98*** 

R2 0,067         0,003 

N               119  116 

Teste F                                         5,19**  0,04 

Painel C:  Modelo Patrimônio Líquido 

PLAt -0,04***  -0,03*** 

Intercepto  24,17***  24,19*** 

R2 0,003  0,004 

N               119                116 

Teste F 63,97***  81,00*** 
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contábil societário reporta maior nível de relevância para predição do valor de mercado da 

firma. 

Em contrapartida, considerado as variáveis estimadas no padrão regulatório, o 

patrimônio líquido (PLA) reportou maior poder explicativo incremental, dado o valor do R2 de 

0,004, contrastado o valor do R2 comum as variáveis no valor de 0,002. 

Estes achados corroboram aos encontrados por Cordeiro, Carmo e Ribeiro (2017), que 

ao estimar os coeficientes da regressão pela técnica dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

no período de 2011-2015, verificaram que o lucro líquido e patrimônio líquido também 

apresentaram grau de relevância superior em informações contábeis segundo o padrão 

societário. 

Neste contexto, observa-se que as informações de lucro contábil e patrimônio líquido 

reconhecidos e mensurados conforme orientação do padrão societário apresentam maior caráter 

preditivo sobre o valor de mercado das firmas de energia elétrica, confirmando sua vocação 

para produzir informações úteis para o processo decisório de investidores, financiadores e 

demais usuários da informação contábil.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo da pesquisa foi investigar evidências a respeito da diferenciação entre 

informações contábeis resultantes de padrões contábeis distintos aplicados simultaneamente às 

mesmas empresas e, portanto, aos mesmos eventos econômicos. 

Aproveita-se o estabelecimento de normativo estrito advindo da ANEEL, agência 

reguladora do setor elétrico, a qual, alegando necessidade de prestação de contas à sociedade 

acerca do acompanhamento da formação tarifária, para apreciar medidas de qualidade 

informacional estimadas para dados oriundos das demonstrações divulgadas a partir de cada 

padrão contábil.  

Tal concepção baseou-se no argumento de que o padrão contábil societário CPC/IFRS 

está orientado a ofertar informações contábeis na perspectiva de usuários externos específicos, 

quais sejam, investidores e financiadores; para tal fim, tais demonstrações seriam elaboradas 

sob a perspectiva de fornecer informações úteis e relevantes a estes usuários.  

Em alternativa, o padrão contábil regulatório ANEEL está dirigido à sociedade 

consumidora de energia elétrica, a qual teria acesso aos efeitos da coordenação do fornecimento  

de energia elétrica por meio de tarifas e não coordenadas pelo mercado; ademais, tais 

informações estão sujeitas ao controle governamental, na perspectiva do regulador, e para tal 

fim são elaboradas sob o propósito de atender aos interesses regulatórios a respeito da 

composição tarifária; os dois conjuntos de informação ainda podem ser contaminados por 

discricionariedade de gestores e preparadores, ante seus interesses de manutenção da concessão 

e de maximização do valor da firma no mercado de ações.  

Para testar diferenças verificáveis em termos de atributos de qualidade dos lucros 

divulgados segundo cada padrão contábil foram delineadas quatro formulações: 

conservadorismo condicional; conservadorismo incondicional; suavização de resultados; e 

value-relevance da informação contábil. 

No que concerne à questão de pesquisa, as evidências apuradas possibilitam estabelecer 

os seguintes caminhos: 

a. Os dados referentes a lucro e accruals são discrepantes entre os números produzidos 

nos dois padrões contábeis, o que não se verifica com o PL; 

b. As informações divulgadas em ambos os padrões contábeis não sinalizaram indícios 

de antecipação tempestiva assimétrica de perdas, não se identificando diferenciação 

significante entre os dois blocos; 
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c. As informações analisadas sob a ótica conservadorismo incondicional apontam que 

o sistema contábil regulatório incorpora valores contábeis superiores ao valor 

atribuído pelo mercado às firmas, enquanto o formato contábil societário mostra viés 

de persistência para não antecipar, temporalmente valores já incorporados 

economicamente pelos investidores no mercado; 

d. As séries temporais dos lucros baseadas em informações do padrão contábil 

regulatório sugerem suavização destes resultados, se comparadas à variabilidade da 

série dos lucros apurados pelo padrão contábil societário;  

e. As informações de lucro e patrimônio líquido são value-relevant na forma divulgada 

pelo padrão contábil; já aquelas oriundas do padrão regulatório apenas mostraram 

relevância pelo PL, o qual não apresenta diferenciação entre os dois padrões; enfim, 

os coeficientes de determinação são sempre superiores nos modelos que tratam do 

padrão contábil societário.  

Alves e Martinez (2014) e Sousa, Sousa e Demonier (2016) já haviam refutado a 

hipótese de que o padrão contábil CPC/IFRS, reputado como de qualidade informacional 

elevada, tenha contribuído para incremento de antecipação assimétrica de perdas, bem como de 

conservadorismo condicional no ambiente brasileiro. As evidências desta pesquisa também se 

encaminham para apontar que o padrão contábil CPC/IFRS por si só tenha logrado tal feito em 

comparação com o padrão regulatório. 

Os achados da pesquisa não corroboram Dornelles, Macedo e Rodrigues (2013) quanto 

ao nível de conservadorismo incondicional, já que estes observaram lucros divulgados sob 

orientação do padrão regulatório com maior nível de tal atributo; ressalte-se que a metodologia 

aqui adotada, por sua dinâmica, espelha maior consistência conceitual. 

As inferências sobre a influência de regulação contábil sobre processos de suavização 

de resultados corroboram os achados de Rodrigues e Martins (2010), Silva, Galdi e Teixeira 

(2010) e Santos et al. (2012). 

Quanto às evidências sobre value-relevance, pode-se afirmar que os achados convergem 

para as conclusões de Cordeiro, Carmo e Ribeiro (2017), feitas acerca do período de 2011 a 

2015. 

Por fim, adotando como premissa que o processo decisório dos gestores destas firmas 

se dá no sentido de reduzir assimetria informacional entre elas e seus stakeholders, 

independente de sua condição de investidor/financiador ou de consumidor/fornecedor de bens 

e serviços, infere-se que os primeiros estejam mais bem atendidos como usuários da 

informação, tendo em vista que os indicadores de qualidade informacional se dirigem para 
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atender a suas necessidades decisórias, quais sejam, apropriação prudencial de perdas; padrões 

reduzidos de suavização de resultados e maior aderência dos números contábeis aos valores de 

mercado das firmas. 

O atendimento aos interesses econômicos dos contratantes da firma no que diz respeito 

a tarifação e a outros mecanismos de coordenação econômica de sua atividade se traduz 

claramente nas Notas Explicativas e em outros documentos contidos nas Demonstrações 

Financeiras; ademais, apesar de diferenças importantes e significantes entre os lucros 

divulgados, não se detecta divergência entre os valores de patrimônio líquido, vale dizer, 

aquelas divergências encontradas têm caráter essencialmente temporal quanto ao momento de 

apropriação pelo sistema contábil, não alterando a essência econômica das demonstrações 

contábeis. 

O estudo teve como principal limitação a omissão de disponibilização de informações 

regulatórias, dado que apenas 28 empresas divulgaram demonstrações contábeis regulatórias 

completas para o período no sítio eletrônico da ANEEL ou em seus próprios espaços de 

divulgação institucional. 

Tal fato reforça a percepção de que o propósito de reguladores em reduzir assimetrias 

informacionais e reportar efetividade nos atributos dos serviços prestados à sociedade a partir 

de instituição de padrão contábil regulatório não se concretiza; tanto pela qualidade inferior, 

embora pouco diferenciada, das informações divulgadas, quanto pela ausência de sua 

divulgação, embora tenham as empresas ações negociadas no mercado de capitais. 

Para futuras pesquisas, sugere-se investigação do disclosure dado às diferenças entre os 

padrões contábeis, segundo normas pertinentes, o que possibilitaria evidenciação analítica das 

diferenças entre os números produzidos e divulgados, gerando abordagens metodológicas com 

maior profundidade sobre o sentido da divulgação dupla, inclusive acerca da necessidade de 

custos adicionais para tanto. Adicionalmente, sugere-se a investigação da percepção de 

analistas e participantes de mercado a respeito da divulgação simultânea de informações 

contábeis nestas empresas de energia elétrica, atendendo à normatização paralela. 
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APÊNDICE A - EMPRESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE CAPITAL ABERTO - 

POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

Razão Social Nome de Pregão 
Abrangência de Atuação 

(região) 
Ramo 

AES Tietê Energía S.A. AES TIETE São Paulo Geração 

Afluente Transmissão de 

Energia Elétrica S.A. 
AFLUENTE T Bahia Transmissão 

Alupar Investimento S.A. ALUPAR 
Todo o Brasil e América 

Latina 
Comercialização 

Ampla Energia e 

Serviços S.A 
AMPLA ENERG Rio de Janeiro Geração/Distribuição 

BONAIRE 

PARTICIPACOES S.A. 
BONAIRE PART São Paulo Holding 

Cachoeira Paulista 

Transmissora Energia 

S.A. 

CACHOEIRA São Paulo Transmissão 

Centrais Elétricas de Santa 

Catarina S.A. 
CELESC Santa Catarina Distribuição/Geração 

Centrais Elétricas do 

Para S.A. 
CELPA Pará Distribuição/Geração 

Companhia Celg de 

Participações S.A. 
CELGPAR Goiás Empresas Diversas 

Cia Energética de 

Pernambuco S.A. 
CELPE Pernambuco Distribuição/Geração 

Cia Energética do 

Maranhão S.A 
CEMAR Maranhão Distribuição 

Cia Energética de Minas 

Gerais S.A. 
CEMIG Minas Gerais Empresas Diversas 

CEMIG Distribuição S.A CEMIG DIST Minas Gerais Distribuição 

CEMIG Geração e 

Transmissão S.A 
CEMIG GT Minas Gerais Geração e transmissão 

Cia Energética de São 

Paulo S.A. 
CESP São Paulo Geração/Transmissão 

Cia Energética de Brasília 

S.A. 
CEB Brasília Distribuição 

Cia Paulista de Forca e 

Luz S.A. 
PAUL F LUZ São Paulo Distribuição 

Cia Piratininga de Forca 

e Luz S.A. 
CPFL PIRATIN São Paulo Distribuição 

Cia Transmissão Energia 

Elétrica Paulista S.A. 
TRAN PAULIST São Paulo Transmissão 
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Cia Eletricidade Est. da 

Bahia S.A. 
COELBA Bahia Distribuição 

Cia Energética do Ceara 

S.A. 
COELCE Ceará Distribuição 

Cia Estadual de 

Distribuição de Energia 

Elétrica S.A. 

CEEE-D Rio Grande do Sul Distribuição 

Cia Estadual de Geração 

e Transmissão de 

Energia Elétrica S.A. 

CEEE-GT Rio Grande do Sul Geração/Transmissão 

Cia Paranaense de Energia 

S.A. 
COPEL Paranaense 

Geração/Transmissão/ 

Distribuição 

Cia Energética do Rio 

Grande do Norte S.A 
COSERN Rio Grande do Norte Distribuição 

CPFL Geração de 

Energia S.A. 
CPFL GERACAO 

São Paulo, Rio Grande 

do Sul, Paraná e Minas 

Gerais 

Geração 

CPFL Energia S.A. CPFL ENERGIA 

São Paulo, Rio Grande do 

Sul, Paraná e Minas 

Gerais. 

Holding 

CPFL Energias 

Renováveis S.A. 
CPFL RENOVAV Brasil Comercializadores 

Espirito Santo 

Distribuição de Energia 

S.A. 

ESCELSA Espirito Santo Distribuição 

EDP Energias Do Brasil 

S.A. 
ENERGIAS BR 

Espírito Santo e São 

Paulo 
Geração 

EDP São Paulo 

Distribuição de Energia 

S.A. 

EBE São Paulo Distribuição 

Energisa Mato Grosso do 

Sul - Distribuidora de 

Energia S.A. 

ENERSUL Mato Grosso do Sul Distribuição 

Elektro Redes S.A. ELEKTRO 
São Paulo e Mato 

Grosso do Sul 
Distribuição 

Eletrobrás Centrais 

Elétricas Brasileiras S.A. 
ELETROBRAS 

São Paulo, Minas Gerais, 

Pernambuco, Bahia, Rio 

Grande do Sul, Paraná, 

Rio de janeiro, Espirito 

Santos, Alagoas e Rio 

Grande do Norte 

Geração/Transmissão/D

istribuição 

Eletrobrás Participações – 

Eletropar S.A. 
ELETROPAR São Paulo 

Participação no capital 

social da Eletropaulo 

ELETROPAULO 

Metrop. Elet. São Paulo 

S.A. 

ELETROPAULO São Paulo Distribuição 

Empresa Metrop.Águas 

Energia S.A. 
EMAE São Paulo Geração 

Energisa Mato Grosso do 

Sul – Dist. de Energia 

S.A. 

ENERGISA/MT Mato Grosso do Sul Distribuição 
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Energisa S.A. ENERGISA 

Paraíba, Sergipe, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, 

Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Tocantins, 

Paraná e São Paulo 

Distribuição 

Eneva S.A ENEVA Ceará, Maranhão e Piauí Geração 

Engie Brasil Energia S.A. ENGIE BRASIL 

Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, São 

Paulo, Minas Gerais, 

Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Goiás, Tocantins, 

Maranhão, Piauí e Ceará. 

Geração 

Equatorial Energia S.A. EQUATORIAL 

Maranhão, Minas Gerais, 

Pará, Tocantins, Goiás, 

Paraná e Santa Catarina. 

Holding 

Itapebi Geração de Energia 

S.A. 
ITAPEBI Bahia e de Minas Gerais. Geração 

Light S.A. LIGHT S/A Rio de Janeiro Geração/Transmissão 

Light Serviços de 

Eletricidade S.A. 
LIGHT Rio de Janeiro Distribuição 

Neoenergia S.A. NEOENERGIA 

Bahia, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, São 

Paulo e Minas Gerais. 

Geração 

Ômega Geração S.A. OMEGA GER 

Maranhão, Piauí, Mato 

Grosso do Sul, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro. 

Geração 

Produtores Energéticos de 

Manso S.A. 
PROMAN Rio de Janeiro Geração 

Rede Energia Participações 

S.A. 
REDE ENERGIA 

Minas Gerais, Sergipe, 

Paraíba, Rio de Janeiro, 

Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Tocantins, 

São Paulo e Paraná. 

Empresas Diversas 

Renova Energia S.A. RENOVA Bahia Empresas Diversas 

RGE Sul Distribuidora 

de Energia S.A. 
AES SUL Rio Grande do Sul Distribuição 

Rio Grande Energia S.A. RIO GDE ENER Rio Grande do Sul Distribuição 

RIO PARANAPANEMA 

ENERGIA S.A. 
GER PARANAP Minas Gerais e São Paulo Geração 

STATKRAFT ENERGIAS 

RENOVAVEIS S.A. 
STATKRAFT 

Bahia, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Sergipe. 

 

Geração 

TERMOPERNAMBUCO 

S.A. 
TERMOPE Pernambuco Geração 
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Transmissora Aliança de 

Energia Elétrica S.A 
TAESA 

Pará, Maranhão, Piauí, 

Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, 

Sergipe, Tocantins, 

Bahia, Goiás, Mato 

Grosso, Minas Gerais, 

São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, Rio de 

Janeiro e DF 

Transmissão 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

          Grifo em negrito nas empresas que compõem a amostra final da pesquisa. 

 

APÊNDICE B - COMPOSIÇÃO TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA  

 

Os cálculos para estabelecimento da tarifa de energia elétrica, conforme estipulado em 

ANEEL (2017), são realizados de modo a assegurar aos concessionários dos serviços de energia 

elétrica receita suficiente para cobrir os custos operacionais eficientes e remunerar os 

investimentos necessários para garantir a qualidade dos serviços fornecidos aos consumidores 

e para expandir sua capacidade de forma compatível com a expansão da demanda.  

O valor inicial da tarifa e os mecanismos de atualização (reajustes e revisões tarifárias) 

são definidos em contrato de concessão estabelecido entre as distribuidoras de energia elétrica 

e a União, na qualidade de poder concedente (ANEEL, 2011). 

Para fins de cálculo tarifário, conforme ANEEL (2017), os custos das distribuidoras de 

energia elétrica são classificados em duas parcelas que, somadas, expressam o valor da tarifa, 

quais sejam:  

a) Parcela A: custos não gerenciáveis, englobando compra da energia às geradoras, 

transmissão da energia às transmissoras e encargos setoriais;  

b) Parcela B: custos gerenciáveis, necessários para a distribuição de energia.  

Os custos da Parcela A são considerados não gerenciáveis, pois seu valor unitário, 

quantidades e variação no tempo, independem de controle da distribuidora; por exemplo, os 

custos de compra de energia pela distribuidora para revenda aos consumidores finais, ou porque 

se referem a encargos legalmente fixados (Conta de Desenvolvimento Energético, Taxa de 

Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica, etc.) (ANEEL, 2005).  

Segundo a ANEEL (2016), o cálculo do Valor da Parcela A (VPA) segue a seguinte 

equação (9):  

VPA = CE + CT + ES                                                                                       (9) 

Em que: 
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CE = Custo de aquisição de energia elétrica e/ou de geração própria; 

CT = Custo com conexão e uso dos sistemas de transmissão e/ou distribuição; e 

ES = Encargos setoriais definidos em legislação específica. 

Conforme disposto na Lei nº 12.783/2013, a energia negociada em contrato entre as 

geradoras e distribuidoras será definida por meio do regime de cotas de garantia física. Neste 

regime, a ANEEL anualmente rateia a garantia física dos geradores (quantidade máxima de 

energia relativa à Usina), a ser paga em parcelas duodecimais pelas distribuidoras, ficando estas 

cotas, inclusive, sujeitas a ajustes por indisponibilidade ou desempenho de geração (BRASIL, 

2013). 

O custo com aquisição de energia elétrica da distribuidora será recebido pela geradora 

como Receita Anual de Geração – RAG, homologada pela ANEEL. Tal receita será composta 

pelos custos de operação, manutenção, remuneração e amortização da usina hidrelétrica, onde 

é de incumbência da ANEEL determinar os parâmetros de eficiência destes custos (BRASIL, 

2013). 

O custo pelo uso do sistema de transmissão pago pela distribuidora é realizado por meio 

da aplicação das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – TUST (ANEEL, 2016). Para 

tanto, os custos de operação e manutenção, além de encargos e tributos (quando couber) pelo 

uso do sistema de transmissão, conforme a Lei nº 12.783/2013 será remunerado por meio da 

Receita Anual Permitida (RAP).  

A RAP a ser apurada pela transmissora será definida pela ANEEL no período de revisão 

periódica a cada quatro ou cinco anos, nos termos dos contratos de concessão (ANEEL, 2016). 

Por fim, os encargos setoriais são criados por leis de modo a viabilizar a implantação de 

políticas de Governo ao setor elétrico, onde cada um desses encargos é estabelecido sob um 

propósito específico (ANEEL, 2011). Vide encargos com Pesquisa e Desenvolvimento e 

Eficiência Energética (P&D/EE), instituídos pela Lei nº 9.991/2000, para estimular pesquisas 

científicas e tecnológicas relacionadas à energia elétrica e ao uso sustentável dos recursos 

necessários para gerá-la. 

Conforme previsto na Portaria Interministerial nº 25/2002, no processo tarifário os 

custos não gerenciáveis são estimados pelas concessionárias distribuidoras e ficam sujeitos a 

variações durante a vigência do período tarifário iniciado. 

Nos períodos de Reajuste Anual, a ANEEL confronta os custos que compõem a previsão 

da Parcela A da tarifa, consoante contrato com a distribuidora, com os custos efetivos desse 

período findo. As variações constatadas nestes custos da Parcela A são registradas em Conta de 

Compensação de Variação de Valores de Itens da "Parcela A" - CVA. 
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O saldo da CVA é composto pelo somatório das diferenças, positivas ou negativas, entre 

o valor dos itens da Parcela A na data do último reajuste tarifário e o valor do referido item na 

data de pagamento (Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira - SFF, 2016). 

Com base no Ofício Circular nº 14/2014-SRE-SFF/ANEEL o saldo da CVA é apurado 

a partir de dados fornecidos diretamente pela Concessionária à Superintendência de Gestão 

Tarifária – SGT, encaminhados até o trigésimo dia anterior à data de aniversário contratual, de 

acordo com os Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET. 

O resultado da análise das informações consideradas no processo tarifário será 

submetido à deliberação da ANEEL, onde após a homologação do reajuste tarifário, os valores 

ajustados decorrentes do resultado da fiscalização serão incorporados ao processo tarifário 

subsequente, devidamente atualizados pela Taxa Selic (Superintendência de Fiscalização 

Econômica e Financeira - SFF, 2016). 

Por sua vez, os custos gerenciáveis pela distribuidora, próprios da atividade de 

distribuição, estão sujeitos ao controle ou influência das práticas gerenciais adotadas pela 

concessionária distribuidora, como custos operacionais, cotas de depreciação, custos 

administrativos, remuneração de capitais próprios e de terceiros (ANEEL, 2016), conforme 

equação (10): 

VPB = (CAOM + CAA) – OR                                                                            (10) 

Em que: 

CAOM = Custo de Administração, Operação e Manutenção; 

CAA = Custo Anual dos Ativos; 

OR = Outras Receitas 

Os custos de Administração, Operação e Manutenção serão definidos pela ANEEL no 

período de revisão tarifária e neste processo a agência reguladora irá observar os custos 

praticados pelas distribuidoras, o nível eficiente de custos, e as características das áreas de 

concessão (ANEEL, 2015). 

O nível de eficiência dos custos é obtido a partir da comparação entre as distribuidoras 

por meio do método de benchmarking que leva em consideração os atributos de cada 

concessionária, onde em seguida são estabelecidos os custos operacionais regulatórios a ser 

atingidos ao longo do ciclo tarifário (ANEEL, 2015). 

No processo de revisão tarifária será definido o componente que busca estabelecer os 

custos operacionais em direção aos custos eficientes; essa metodologia será aplicada a partir do 

Fator X (ANEEL, 2018). 

O Fator X é índice definido pela ANEEL sob o propósito de garantir que o equilíbrio 

entre receitas e despesas eficientes seja mantido nos reposicionamentos tarifários subsequentes, 
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isto ocorre por meio da transferência ao consumidor dos potenciais ganhos de produtividade 

das distribuidoras de energia elétrica (ANEEL, 2018). 

A remuneração pelos investimentos com infraestrutura será apurado a partir da Base de 

Remuneração Regulatória (BRR), que é definida por meio da reavaliação dos ativos da 

concessionária, realizados conforme o método do Valor Novo de Reposição (valoração do 

ativo, a preços atuais, por todos os gastos necessários para a sua substituição por ativo idêntico, 

similar ou equivalente que efetue os mesmos serviços e tenha a mesma capacidade do ativo 

existente) (ANEEL, 2016). 

Com base na BRR definida pela ANEEL, as concessionárias serão remuneradas por 

meio da anuidade atribuída ao ativo durante sua vida útil; para tanto calcula-se o Custo Anual 

dos Ativos (CAA), que leva em conta o total do capital, a taxa de retorno e a taxa depreciação 

regulatória (ANEEL, 2013).   

A cada quatro anos, conforme acordado em contrato de concessão, a agência reguladora 

pode redefinir o nível eficiente dos custos operacionais e a remuneração dos investimentos, por 

meio de Revisão Tarifária Periódica (ANEEL, 2017). 

Uma vez definido o valor eficiente dos custos relacionados à Parcela B, os mesmos 

serão reajustados anualmente pelo fator de ajuste de mercado (IGPM - Índice Geral de Preços 

do Mercado ou IPCA - Índice de Preços ao Consumidor), deduzido do Fator X, até a revisão 

tarifária seguinte (ANEEL, 2016). 

O valor da Parcela B prevê dedução de Outras Receitas (OE), de natureza diversa das 

demais receitas inerentes ao serviço de distribuição, o que justifica seu tratamento diferenciado 

(ANEEL, 2016). Tal fonte de remuneração são arrecadações por atividades relacionadas à 

concessão do serviço público e não decorrentes da aplicação de tarifas, como serviços de 

consultoria, comercialização de direitos de propriedade e de produtos obtidos em um projeto de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), serviços de avaliação técnica e de aferição de medidores 

em laboratório próprio (ANEEL, 2016). 

Isto posto, o Valor da Parcela B Reajustado (VPBR) considerando os valores fixados no 

período de revisão tarifária será calculado conforme equação abaixo: 

VPBR = VPB {1 + (Pm – Fator X)}                                                                   (11) 

Em que: 

Pm = Fator de Ajuste de Mercado (IGPM ou IPCA); e  

Fator X= Mecanismo de Incentivo à Melhoria da Qualidade. 


