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RESUMO 
As alterações recentes na legislação contábil brasileira têm como objetivo a sua convergência 
para o padrão internacional (IFRS). Uma das alterações com esse fim foi à promulgação do 
Pronunciamento Técnico CPC 07 em 2008, alterado pelo CPC 07 (R1) em 2010, que trata das 
Subvenções e Assistências Governamentais (SAG). Este estudo objetiva analisar a qualidade 
na divulgação das informações e os efeitos econômicos decorrentes do reconhecimento das 
SAG nas Demonstrações Contábeis das maiores empresas brasileiras de capital aberto. Trata-
se de pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, realizada por meio de análise documental. O 
estudo reúne as 100 maiores companhias abertas de 2009 listadas no anuário Exame Melhores 
e Maiores 2010, exceto as financeiras e de seguros, restando 88 empresas. O nível de 
evidenciação foi analisado com a aplicação da análise de conteúdo das Notas Explicativas de 
2008 e 2009, através de um check list, conforme as disposições de divulgação do CPC 07, e 
os efeitos econômicos mensurados por meio dos índices ROA, ROE, ROS e ISAG de 2009. 
Contatou-se que, em ambos os períodos, a maioria das empresas evidenciou o recebimento de 
SAG nos relatórios contábeis, com predomínio dos setores Energia, Bens de Consumo e 
Telecomunicações. Contudo, as empresas apresentam nível de evidenciação relativamente 
baixo, tendo atendido, em média, 30,4% em 2008 e 33,3% em 2009, dos requisitos de 
divulgação do CPC 07, não sendo constatada relação entre a qualidade da divulgação e o 
segmento de listagem das empresas na BM&FBovespa. Quanto aos efeitos econômicos por 
conta das mudanças no registro contábil das SAG, constatou-se uma variação positiva da 
rentabilidade e uma expressiva participação das SAG no capital próprio das empresas. 
 
Palavras-chave: Pronunciamento Técnico CPC 07; subvenção e assistência governamentais; 
evidenciação contábil; desempenho econômico empresarial. 

 
1 INTRODUÇÃO 

A modernização da legislação societária brasileira, através da aprovação das Leis nº 
11.638/2007 e nº 11.941/2009 e da emissão de pronunciamentos técnicos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), representaram um grande passo ao processo de 
harmonização das normais contábeis brasileiras as normas internacionais de contabilidade. 
Isso resultou em uma nova estrutura para as Demonstrações Contábeis, além de novos 
critérios de contabilização e de divulgação. Segundo Iudícibus et al. (2010, p. 20), “o texto 
legal não só determinou essa convergência como produziu alterações na lei que impediam 
adoção de várias dessas normas internacionais.” Os autores ainda lembram que a lei “fez 
expressa menção à figura do CPC e, o mais fundamental de tudo, determinou, de forma 
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enfática, a segregação entre Contabilidade para fins de Demonstrações Contábeis e 
Contabilidade para fins Fiscais” (IUDÍCIBUS et al., 2010, p. 20).   

Uma das modificações trazidas pela Lei nº 11.638/2007 é a revogação da Reserva de 
Capital “Doações e Subvenções para Investimento”. Essa alteração impacta na forma de 
registro contábil das Subvenções e Assistências Governamentais (SAG), que deixam de ser 
reconhecidas como Reserva no Patrimônio Líquido (PL) para ser contabilizadas em conta de 
Resultado do exercício. Iudícibus et al. (2010) salientam que isso não significa que as SAG 
vão para o Resultado da mesma forma e nos mesmos períodos como anteriormente eram 
reconhecidas diretamente no PL, devendo as mesmas somente ser reconhecidas no Resultado 
quando atendidas todas as condições de reconhecimento de qualquer Receita. Nogueira 
Junior, Jucá e Macedo (2010, p. 7) comentam que “essa nova prática de reconhecimento passa 
a produzir uma aproximação na relação lucro-caixa.” 

A referida modificação é abordada no Pronunciamento Técnico CPC 07 – Subvenção 
e Assistência Governamental – promulgado em 2008, modificado pelo CPC 07 (R1) em 2010, 
aprovado pela Deliberação CVM nº 646/2010 – com o objetivo de alinhar os padrões 
contábeis à International Accounting Standards (IAS) 20, que trata de diversas transações 
realizadas entre o setor público (governo) e o privado (empresas).  

Para Taveira (2009, p. 2) as SAG “são programas delineados, administrados e 
concedidos pelos governos (União, Estados, DF e Municípios) com o objetivo de incrementar 
operações, atrair investimentos para determinadas regiões pouco desenvolvidas e financiar a 
promoção de atividades de interesse público.” Formigoni (2008) observa que diante do 
impacto dos tributos no resultado contábil e no patrimônio das empresas, as concessões de 
incentivos fiscais – que fazem parte da espécie Subvenções – caracterizam-se como um 
importante e necessário campo de pesquisa nas áreas de Contabilidade e de Administração. 

Considerando a mudança recente nos critérios de registro e divulgação das SAG nas 
Demonstrações Contábeis das empresas brasileiras, até o momento, poucos trabalhos 
acadêmicos (GRUBER; GIMENES, 2008; TAVEIRA, 2009; TONETTO FILHO; 
FREGONESI, 2010; CHAGAS et al., 2010) abordaram a temática.  

Assim, diante da proeminência quantitativa dos valores envolvidos pelas SAG 
concedidas pelo governo às empresas brasileiras este estudo procura responder ao seguinte 
questionamento: Quais os efeitos da adoção do CPC 07 no nível de evidenciação e na 
rentabilidade das maiores empresas brasileiras de capital aberto? Para tal questionamento têm-
se como objetivo principal: analisar a qualidade na divulgação das informações e os efeitos 
econômicos decorrentes do reconhecimento das SAG nas Demonstrações Contábeis das 
maiores empresas brasileiras de capital aberto; e como objetivos específicos: (i) identificar o 
número de empresas que evidenciaram o recebimento de SAG nas Demonstrações Contábeis, 
verificando quais os setores que mais receberam SAG no período em análise; (ii) examinar o 
nível de atendimento dos requisitos de divulgação do CPC 07, em Notas Explicativas, pelas 
empresas que receberam SAG, observando o segmento de listagem dessas empresas na 
BM&FBovespa; e (iii) analisar os efeitos da nova prática de reconhecimento da SAG nos 
indicadores econômicos das empresas, segundo os setores de atuação das mesmas. 

Do exposto, o presente estudo se justifica pelo fato do tema ser novo e ainda pouco 
explorado no ambiente acadêmico e pela relevância das SAG no contexto atual das 
organizações empresariais diante da proeminência quantitativa dos valores envolvidos pelas 
SAG concedidas às empresas brasileiras. 

 
2 SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAIS (SAG) E ESTUDOS 
EMPÍRICOS ANTERIORES SOBRE O TEMA 

De acordo com Carvalhosa (1997, p. 603), as Subvenções e Assistências 
Governamentais (SGA) “são ajudas ou auxílios pecuniários, concedidos pelo Estado, nos 
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termos da legislação específica, em favor de instituições que prestam serviços ou realizam 
obras de interesse público”. A preocupação dos organismos normatizadores de práticas 
contábeis no Brasil com questões relacionadas à SAG nas organizações, no cenário de 
convergência aos padrões internacionais de contabilidade, conduziu a revogação da Reserva 
de Capital e Doações e Subvenções para Investimentos e a criação da Reserva de Incentivos 
Fiscais, Reserva de Lucros, pela Lei nº 11.638/2007 que inclui na Lei das Sociedades 
Anônimas (Lei nº 6.404/1976) o artigo 195-A com o seguinte texto:  

 
A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para 
a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou 
subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de 
cálculo do dividendo obrigatório. 

 
No intuito de clarificar o tratamento contábil às SAG, a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) editou a Instrução nº 469/2008, e respectiva Nota Explicativa, que 
informa que as SAG não poderiam mais ser registradas como Reserva de Capital porque estas 
só devem refletir as contribuições, para formação ou aumento do capital feita pelos acionistas. 
Assim, as SAG deveriam ser registradas como redução do custo do Ativo, caso se referira a 
um Ativo não monetário, ou como Receita a ser apropriada ao Resultado nos demais casos. 

Para regulamentar esse novo registro o CPC emite o Pronunciamento Técnico CPC 07 
que trata sobre as SAG. Esse normativo contábil é aprovado pela Norma Brasileira de 
Contabilidade Técnica (NBCT) 19.4 – Subvenção e Assistência Governamentais, por meio da 
Resolução n° 1.143/2008 emitida pelo CFC, e pela Deliberação nº 555/2008 da CVM. Essa 
alteração provoca a necessidade de modificar o tratamento contábil que era dispensado às 
doações e subvenções. A partir do exercício social de 2008 as SAG recebidas pelas empresas 
devem ser registradas em conta de Resultado do exercício como Receita e não mais como um 
incremento da Reserva de Capital. Cabe informar que o CPC 07 (2008), em 2010, foi alterado 
pelo CPC 07 (R1) e regulamentado pela Deliberação da CVM nº 646/2010, trazendo algumas 
modificações, principalmente quanto aos requisitos de divulgação das SAG tratado na norma.  

  O CPC 07 (2008) não segrega formalmente as modalidades de subvenção para 
investimento e custeio, isto porque, o tratamento contábil dispensado nas referidas 
modalidades é o mesmo, ou seja, o trânsito pelo Resultado do exercício. Interessante ressaltar 
que embora a norma brasileira tenha como essência as disposições do padrão internacional 
(IAS 20), foi necessária a inclusão de alguns parágrafos no texto do normativo, já que as 
isenções, reduções e incentivos tributários brasileiros são peculiares e específicos, embora não 
percam a essência de subvenção governamental. 

O CPC 07 R1 (2010) dá as seguintes definições para assistência e subvenção 
governamental, respectivamente: 

 
Assistência governamental é a ação de um governo destinada a fornecer benefício 
econômico específico a uma entidade ou a um grupo de entidades que atendam a 
critérios estabelecidos. Subvenção governamental é uma assistência governamental 
geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a 
ela, concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou 
futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. 

 
Conforme elucidam Chagas et al. (2010, p. 9), a subvenção governamental é uma 

espécie “de assistência governamental, diferindo apenas na forma de contribuição, enquanto a 
subvenção governamental, geralmente, tem natureza pecuniária, a assistência governamental 
pode ser realizada através de outras ações de natureza não pecuniária”. Observa-se que, com 
base nas definições mencionadas no CPC 07 R1 (2010), são exemplos de SAG: a redução de 
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alíquota de determinado imposto ou contribuição, a perda total ou parcial de empréstimo ou 
dívida junto ao governo, o recebimento de ativos fixos, como prédios, entre outros. 

Para justificar a contabilização da SAG como Receita, na Demonstração do Resultado 
(DRE) nos períodos ao longo dos quais a empresa deve reconhecer os Custos relacionados à 
SAG que são objeto de compensação, o CPC 07 R1 (2010) apresenta os seguintes 
argumentos: (i) é recebida de uma fonte que não os acionistas e deriva de ato de gestão em 
benefício da entidade, não deve ser creditada diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, 
reconhecida como receita nos períodos apropriados; (ii) raramente é gratuita e a entidade 
ganha efetivamente essa Receita quando cumpre as regras das SAG e cumpre determinadas 
obrigações; e (iii) assim como os tributos são Despesas reconhecidas na DRE, a SAG é, em 
essência, uma extensão da política fiscal, e deve também ser reconhecida no Resultado. 
Entretanto, Alencar, Pimentel e Mota Filho (2010) advertem que há pesquisadores que 
consideram a nova forma de reconhecimento da SAG como não sendo correta, já que essa 
riqueza não foi gerada pela entidade, mas um incentivo fornecido pelo governo. 

No que tange aos itens de divulgação em Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis exigidos pelo CPC 07 (2008), as empresas que possuem SAG devem divulgar, no 
mínimo, as seguintes informações: (1) a política contábil adotada para as SAG, incluindo os 
métodos de apresentação adotados nas Demonstrações Contábeis; (2) a natureza e os 
montantes reconhecidos das SAG, bem como a indicação de outras formas de assistência 
governamental de que a entidade tenha diretamente se beneficiado; (3) condições a serem 
regularmente satisfeitas ligadas à SAG que tenha sido reconhecida; (4) descumprimento de 
condições relativas às SAG ou existência de outras contingências; (5) o prazo em que a SAG 
permanecerá na entidade; (6) eventuais SAG a reconhecer contabilmente, após cumpridas as 
condições contratuais; (7) premissas utilizadas para o cálculo do valor justo; e (8) informações 
relativas às parcelas aplicadas em fundos de investimentos regionais e às reduções ou isenções 
de tributos em áreas incentivadas. Entretanto, o CPC 07 (R1) (2010), que alterou CPC 07 
(2008), prescreve que as empresas divulguem, no mínimo, as informações citadas nos itens 
(1), (2) e (3). Sobre a importância da divulgação das informações relativas a SAG em Notas 
Explicativas, Iudícibus et al. (2010, p. 603) salientam que “para as empresas cujas operações 
envolvam a obtenção significativa de subsídios de órgãos governamentais (inclusive empresas 
controladas por esses órgãos), deve-se mencioná-las especificamente em nota explicativa”. 

A indagação acerca da mudança recente nos critérios de registro e divulgação das 
SAG nas Demonstrações Contábeis das empresas brasileiras foi tema de discussão de algumas 
pesquisas, dentre as quais se destacam os trabalhos de Gruber e Gimenes (2008), Taveira 
(2009), Tonetto Filho e Fregonesi (2010) e Chagas et al. (2010), descritos a seguir. 

No estudo Gruber e Gimenes (2008) sobre a estrutura de capital e a rentabilidade de 
um grupo de duas cooperativas, que operam no setor de alimentos, em comparação com um 
grupo de duas empresas de capital aberto que operam no mesmo mercado, foi possível 
constatar, com base no índice de doações e subvenções no patrimônio líquido (ISAG), a 
importância e relevância na composição do capital nas cooperativas de doações e subvenções 
governamentais como integrante do patrimônio líquido. 

O trabalho Taveira (2009) avaliou se as companhias abertas, listadas nos segmentos 
Nível 1 (N1), Nível 2 (N2) e Novo Mercado (NM) da bolsa de valores, observaram as 
orientações sobre o registro e a divulgação das SAG nas Demonstrações Contábeis de 2008, e 
constatou que as 158 companhias pesquisadas não efetuaram o disclosure de forma 
satisfatória, estando em desacordo com o Pronunciamento Técnico CPC 07.  

Iudícibus et al. (2010) afirmam que para algumas empresas as operações que 
envolvem SAG são significativas no Resultado do exercício, o que pode ser relevante na 
análise do desempenho econômico empresarial. Essa afirmação corrobora os resultados de 
Tonetto Filho e Fregonesi (2010), que ao analisar a variação dos níveis de endividamento e 
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liquidez das empresas do setor de alimentos processados em 2007, observaram que no caso da 
empresa M. Dias Branco S.A., um dos principais motivos para variação dos índices foi o 
reconhecimento da subvenção e assistência governamental (SAG) no resultado da companhia.   

A pesquisa desenvolvida por Chagas et al. (2010) teve o intuito de verificar se as 
subvenções e assistências governamentais auferidas pelas Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIPs) da Paraíba e Rio Grande do Norte foram evidenciadas conforme o 
Pronunciamento Técnico 07 do CPC e a NBC T 19.14 do CFC. Os resultados do estudo 
apontam que grande parte das OSCIPs evidenciam as SAG em obediência aos normativos 
contábeis, contudo, apesar da exigência da sua divulgação nas demonstrações contábeis, 
muitas entidades ainda não o fazem. 

Do exposto em estudos nacionais anteriores, diferencia-se esta pesquisa das demais 
citadas por abordar tanto o nível de evidenciação sobre as SAG requisitados pelo CPC 07 às 
empresas, como o efeito do novo tratamento contábil no desempenho econômico das 
empresas, fato que ratifica a sua realização. Destaca-se que o exame do nível de evidenciação 
da SAG compreenderá a análise por segmento de listagem na BM&FBovespa (mercado 
tradicional e níveis diferenciados de governança corporativa: nível 1, nível 2 e novo mercado) 
e o exame do efeito do novo tratamento contábil da SAG no desempenho econômico, 
realizado por meio dos indicadores ROA (Return on Assets), ROE (Return on Equities), ROS 
(Return on Sales) e Índice de Subvenções e Assistência  Governamental (ISAG), 
compreenderá a análise das empresas por setor de atuação. 

 

3 METODOLOGIA 
O delineamento desta pesquisa deu-se em função do objetivo, dos procedimentos e da 

abordagem do problema. No que tange aos objetivos, esta pesquisa consiste de um estudo 
descritivo (GIL, 1999), a fim de verificar a qualidade na divulgação das informações e os 
efeitos econômicos das SAG nas Demonstrações Contábeis das maiores empresas brasileiras 
de capital aberto, o qual foi realizado por meio de pesquisa documental (RICHARDSON, 
1999), com abordagem qualitativa dos dados (RICHARDSON, 1999). 

Para responder à questão de pesquisa, a seleção das empresas que compuseram a 
amostra da pesquisa se deu a partir da população das 100 maiores companhias de capital 
aberto de 2009, listadas no anuário das Melhores e Maiores do ano de 2010 da Revista 
Exame, conforme o valor de mercado, excluindo da população as 12 empresas financeiras e 
de seguros, já que estas empresas possuem normas contábeis peculiares. Desta forma, o 
Quadro 1 apresenta, em ordem alfabética, a amostra da pesquisa, que compreende as 88 
maiores companhias abertas brasileiras não-financeiras de 2009, caracterizada em termos de 
setor de atuação e segmento de listagem na BM&FBovespa. 

 

Empresa Setor de atuação 
Segmento 

de listagem 
AÇOS VILLARES S.A. Siderurgia e Metalurgia MT 
AES ELPA S.A. Energia MT 
AES TIETÊ S.A. Energia MT 
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. Transporte N2 
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS-AMBEV Bens de Consumo MT 
AMIL PARTICIPAÇÕES S.A. Serviços NM 
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. Energia MT 
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Serviços N2 
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO Varejo NM 
BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VAL., MERC. E FUTUROS Serviços NM 
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. Holding  NM 
BRASIL TELECOM S.A. Telecomunicações N1 
BRASKEM S.A. Química e Petroquímica  N1 
PERDIGÃO S.A. Bens de Consumo NM 
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BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES S.A. Indústria da Construção NM 
CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO Energia N1 
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Varejo N1 
CIA. BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO Serviços NM 
CIA. CAT. DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN Serviços MT 
CIA. DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS Serviços NM 
CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS Energia MT 
CIA. DE SANEAMENTOS DE MINAS GERAIS Serviços NM 
CIA. DE TRANSM. DE EN. ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP Energia MT 
CIA. ELETRICIDADE DA BAHIA Energia MT 
CIA. ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO Energia MT 
CIA. ENERGÉTICA DO CEARÁ-COELCE Energia MT 
CIA. ENERG MINAS GERAIS - CEMIG Energia N1 
CIA. PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Energia N1 
CIA. SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO Serviços NM 
CIA. SIDERURGICA NACIONAL Siderurgia e Metalurgia NM 
CIA. VALE DO RIO DOCE Mineração N1 
COSAN S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO Energia NM 
CPFL ENERGIA S.A. Energia NM 
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPR. E PART. Indústria da Construção NM 
DIAGNÓSTICOS DA AMERICA S.A. Serviços NM 
DUKE ENERGY INT., GERAÇÃO PARANAPANEMA S.A. Energia MT 
DURATEX S.A. Indústria da Construção NM 
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. Energia MT 
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. Energia MT 
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR Energia N1 
EMBRAER – EMP. BRASILEIRA AERONAUTICA S.A. Autoindústria NM 
EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A. Telecomunicações MT 
FERTILIZANTES FOSFATADOS S.A. - FOSFERTIL Química e Petroquímica  MT 
GERDAU S.A. Siderurgia e Metalurgia N1 
GOL LINHAS  AÉREAS INTELIGENTES  S.A. Transporte N2 
GAFISA S.A. Indústria da Construção NM 
GRENDENE S.A. Têxtil NM 
GUARARAPES CONFECÇÕES S.A. Têxtil MT 
HYPERMARCAS S.A. Bens de Consumo NM 
IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. Diversos NM 
JBS S.A. Bens de Consumo NM 
KLABIN S.A. Papel e Celulose N1 
LIGHT SERV DE ELETRICIDADE S.A. Energia NM 
LLX LOGISTICA S.A. Transporte NM 
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Transporte NM 
LOJAS AMERICANAS S.A. Varejo MT 
LOJAS RENNER S.A. Varejo NM 
M. DIAS BRANCO S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS Bens de Consumo NM 
MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. Mineração NM 
MARFRIG FRIGORÍFICOS E COM. ALIMENTOS S.A. Produção Agropecuária NM 
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. Mineração NM 
MPX ENERGIA S.A. Energia NM 
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Indústria da Construção NM 
MULTIPLAN EMPREEMDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Serviços N2 
NATURA COSMÉTICOS S.A. Bens de Consumo NM 
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. Telecomunicações N2 
ODONTOPREV S.A. Serviços NM 
OGX PETRÓELO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. Energia NM 
PDG REALTY S/A EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES Indústria da Construção NM 
PETRÓLEO BRASILEIRO  S.A. - PETROBRAS Energia MT 
RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES Autoindústria N1 
REDECARD S.A. Serviços NM 
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ROSSI RESIDENCIAL S/A Indústria da Construção NM 
SOUZA CRUZ S.A. Bens de Consumo MT 
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Papel e Celulose N1 
TAM S.A. Transporte N2 
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP Telecomunicações MT 
TELEMAR NORTE LESTE S.A. Telecomunicações MT 
TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Telecomunicações MT 
TOTVS S.A. Indústria Digital NM 
TRACTEBEL ENERGIA S.A. Energia NM 
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA Energia MT 
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A. Química e Petroquímica  MT 
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. Siderurgia e Metalurgia N1 
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. Telecomunicações MT 
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S.A. Papel e Celulose NM 
WEG S.A. Bens de Capital NM 
WHIRLPOOL S.A. Eletroeletrônico MT 
Quadro 1: Amostra da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelos autores, com base no anuário das Melhores e Maiores (2010) da Revista Exame e na 
BM&FBovespa (2010). Legenda: MT - Mercado Tradicional; N1 - Nível 1; N2 - Nível 2; NM - Novo Mercado. 

 
Com base no Quadro 1 verifica-se que a classificação das maiores companhias abertas 

brasileiras por setor de atuação é bastante pulverizada, predominando os setores de Energia, 
Serviços, Bens de Consumo, Telecomunicações e Indústria da Construção. Quanto ao 
segmento de listagem na BM&FBovespa, 27 empresas (ou 30,7%) estão listadas no Mercado 
Tradicional (MT) e 61 empresas (ou 69,3%) nos segmentos diferenciados de governança 
corporativa, sendo: 13 no Nível 1 (N1), seis no Nível 2 (N2) e 42 no Novo Mercado (NM). 
 Após a definição do universo amostral do estudo, partiu-se para a análise do conteúdo 
das Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) – Balanço Patrimonial, Demonstração 
do Resultado do Exercício e Notas Explicativas – das empresas dos anos de 2008 e 2009 
divulgados no portal da CVM. Quanto à análise de conteúdo, observou-se as três fases do 
método, conforme Bardin (2004): (1) pré-análise; (2) exploração do material, que, nesse caso, 
consistiu das DFPs; e (3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Para garantir 
maior confiabilidade dos resultados, a análise dos documentos foi realizada, em um primeiro 
momento, por um dos pesquisadores, sendo posteriormente revisada por outro pesquisador. 

O primeiro passo da análise consistiu em verificar se as empresas evidenciaram em 
Notas Explicativas o recebimento de SAG em cada um dos dois períodos em análise. No caso 
de não possuir foi atribuído nota zero (0), e em caso positivo o incentivo foi classificado 
como: Federal (F), Estadual (E) e/ou Municipal (M), dependendo da origem do recurso 
público na empresa. Além disso, em todas as empresas da amostra que evidenciaram possuir 
SAG foi analisado o nível de divulgação em Notas Explicativas por meio de um check list 
contendo os itens requeridos no CPC 07 (2008), conforme exibe o Quadro 2, já que nos 
exercícios analisados (2008 e 2009) o CPC 07 R1 (2010) ainda não tinha sido editado. 

 

Item 
Informação a ser divulgada pelas empresas  

(CPC 07, 2008) 

Critérios para verificação dos 
procedimentos de divulgação das SAG 

(TAVEIRA, 2009) 

1 
A política contábil adotada para as subvenções 
governamentais, incluindo os métodos de apresentação 
adotados nas demonstrações financeiras. 

Critérios de contabilização das Subvenções 
e Assistências Governamentais são 
sumarizados. 

2 

A natureza e os montantes reconhecidos das 
subvenções governamentais ou das assistências 
governamentais, bem como a indicação de outras 
formas de assistência governamental de que a entidade 
se tenha diretamente beneficiado. 

Detalhamento das modalidades de 
Subvenções e Assistências Governamentais 
em valor e natureza. 
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3 
As condições a serem regularmente satisfeitas ligadas à 
assistência governamental que tenha sido reconhecida. 

Detalhamento dos requisitos a serem 
atendidos para obter o incentivo. 

4 
O descumprimento de condições relativas às 
subvenções ou a existência de outras contingências. 

Divulgação de descumprimento de 
condições e contingências e/ou perda da 
subvenção ou assistência governamentais 

5 O prazo em que a subvenção permanecerá na entidade. Prazo 

6 
Eventuais subvenções a reconhecer contabilmente, após 
cumpridas as condições contratuais. 

Subvenção que será reconhecida em virtude 
de cumprimento de requisito contratual 

7 
As premissas utilizadas para o cálculo do valor justo 
exigido pela regulamentação contábil. 

Cálculo do valor justo e valor do Ativo 
subvencionado 

8 
As informações relativas às parcelas aplicadas em 
fundos de investimentos regionais e às reduções ou 
isenções de tributos em áreas incentivadas. 

Valores e modalidades dos fundos de 
investimentos e áreas incentivadas 

Quadro 2: Itens de divulgação das SAG e critérios para sua verificação em Notas Explicativas 
Fonte: Adaptado do Pronunciamento Técnico CPC 07 (2008) e de Taveira (2009). 
 

Conforme o Quadro 2, para a análise do nível de evidenciação o check list abrangeu os 
itens de divulgação das SAG conforme CPC 07 (2008), e para atestar a qualidade das 
informações divulgadas foram considerados os critérios para verificação sugeridos por 
Taveira (2009). Dessa forma, para cada informação divulgada sobre os requisitos do CPC 07 
(2008) foi atribuída uma nota. Se a informação não foi divulgada ou foi divulgada de forma 
insatisfatória, em conformidade com os critérios de Taveira (2009), foi atribuída nota 1, caso 
contrário, se a informação foi divulgada satisfatoriamente, foi atribuída nota 2. 

Com o intuito de analisar os efeitos econômicos decorrentes do reconhecimento 
contábil das SAGs nas empresas, foram utilizados os índices apresentados no Quadro 3. 

 
Índices Fórmula de cálculo Descrição 

ROA (Return on Assets) Lucro Líquido / Ativo Total 
Indica a produtividade ou capacidade 

de retorno do Ativo 

ROE (Return on Equities) Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 
Indica o retorno obtido pelo acionista 

sobre o capital próprio investido. 

ROS (Return on Sales) Lucro Líquido / Receita Total 
Indica o retorno obtido pela 

companhia sobre a Receita Total. 
ISAG (Índice de Subvenção e 
Assistência Governamentais)  

Subvenção e Assistência  
Governamentais / Patrimônio Líquido 

Indica quanto do Patrimônio Líquido 
é formado por SAG. 

Quadro 3: Indicadores econômicos utilizados na análise 
Fonte: Adaptado de Gruber e Gimenes (2008), Santos (2009) e Iudícibus (2010). 
 

Para a análise do impacto na rentabilidade (ROA, ROE e ROS) e da representatividade 
do Índice de Subvenção e Assistência Governamentais (ISAG) nas empresas, todas as 
empresas que evidenciaram ter recebido SAG nas Notas Explicativas de cada um dos períodos 
analisados foram agrupadas de acordo com o setor de atuação, proporcionando o cálculo de 
índices médios. O exercício de 2009 foi selecionado como referência em virtude desse 
período apresentar maior representatividade das SAG nas empresas pesquisadas, em relação 
ao exercício de 2008. Para a consecução da análise econômica e do ISAG apura-se uma 
comparação entre a situação atual, onde a SAG é considerada no Resultado do exercício, e 
uma situação sem considerar o incentivo no Resultado da empresa, ou seja, excluindo o valor 
da SAG do seu Resultado do exercício. Dessa forma, consegue-se analisar os efeitos 
econômicos das SAG no desempenho empresarial e avaliar a representatividade do ISAG por 
setor de atuação, entretanto não foi implementada abordagem quantitativa com o emprego de 
técnicas estatísticas robustas, indicando uma limitação do estudo. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
4.1 Identificação do Número de Empresas, em Geral e por Setor, que Receberam SAG 

Inicialmente, cabe informar que o Relatório de Audiência Pública do Pronunciamento 
Técnico CPC 07 (2008), em seu item 4.7, informa que é de responsabilidade da empresa e de 
seus auditores a verificação, via documentos e outros meios considerados próprios, do 
cumprimento das orientações sobre o tratamento contábil e a divulgação das informações 
relativas a SAG nas Demonstrações Contábeis das empresas. Dessa forma, nesta pesquisa 
considera-se que receberam SAG as empresas que efetivamente fizeram menção ao incentivo 
nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis nos períodos em análise. 

A Tabela 1 mostra o número de empresas que não receberam e que receberam SAG 
em 2008 e 2009, qualificando o incentivo recebido em Federal, Estadual e/ou Municipal. 

 
Tabela 1: Número de empresas que receberam (ou não) SAG, conforme a origem dos recursos 

2009 2008 
Recebimento (ou não) de SAG e sua origem 

Nº de empresas Percentual Nº de empresas Percentual 
Não informou ou não recebeu SAG 43 48,9% 42 47,7% 
Recebeu SAG Federal 34 38,6% 33 37,5% 
Recebeu SAG Estadual 5 5,7% 6 6,8% 
Recebeu SAG Federal e Estadual 6 6,8% 7 8,0% 
TOTAL 88 100,0% 88 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Conforme se observa na Tabela 1, das 88 empresas pesquisadas, 45 em 2009 e 46 em 
2008 evidenciaram possuir algum tipo de SAG em Notas Explicativas, representando 51,1% e 
52,3% da amostra, o que ratifica a realização desta pesquisa. Esses resultados corroboram os 
de Taveira (2009), que apontaram que 54% das companhias listadas nos níveis de governança 
da BM&FBovespa possuem alguma modalidade de SAG no exercício de 2008. 

Nos dois exercícios analisados, nota-se que a maioria das empresas recebeu SAG 
oriundas da União, com destaque para os incentivos nos impostos federais, onde a maior parte 
corresponde a renúncia fiscal do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Destaca-se 
ainda que nenhuma empresa evidenciou o recebimento de SAG Municipal e que, em ambos 
os períodos, há empresas que acumularam o recebimento de SAG Federal e Estadual.  

A Tabela 2 exibe o número de empresas total e o número de empresas que recebeu 
SAG por setor de atuação e o respectivo valor do incentivo considerado no Resultado. 

 
Tabela 2: Recebimento de SAG por setor de atuação 

2009 2008 
Setor de atuação 

Nº Total de 
Empresas Nº de empresas 

com SAG 
Valor SAG 
(em Mil R$) 

Nº de empresas 
com SAG 

Valor SAG 
(em Mil R$) 

Energia 23 16 996.245,00 14 962.740,00 
Serviços 12 2 24.995,00 4 2.332,00 
Bens de Consumo 7 6 324.437,00 6 366.684,00 
Telecomunicações 7 5 161.073,00 5 207.735,00 
Indústria da Construção 7 0 - 1 - 
Transporte 5 2 28.439,00 2 3.623,00 
Siderurgia e Metalurgia 4 4 26.950,00 4 46.172,00 
Varejo 4 0 - 0 - 
Química e Petroquímica  3 2 128.324,00 2 64.776,00 
Mineração 3 1 368,00 1 227,00 
Papel e Celulose 3 1 37.715,00 1 - 
Autoindústria 2 2 26.508,00 2 26.129,00 
Têxtil 2 2 193.011,00 2 151.210,00 
Bens de Capital 1 1 2.275,00 1 22.630,00 
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Eletroeletrônico 1 1 4.358,00 1 5.117,00 
Produção Agropecuária 1 0 - 0 - 
Holding  1 0 - 0 - 
Indústria Digital 1 0 - 0 - 
Diversos 1 0 - 0 - 
TOTAL 88 45 1.954.698,00 46 1.859.375,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Conforme a Tabela 2, verifica-se que em termos quantitativo não monetário, os setores 

que mais receberam SAG foram Energia, Bens de Consumo, Telecomunicações e Siderurgia e 
Metalurgia. Em termos quantitativo monetário, as empresas dos setores Têxtil, Energia, Bens 
de Consumo, Telecomunicações e Química e Petroquímica, foram as que, em média, e nessa 
ordem, mais receberam SAG nos períodos analisados. De modo geral, apesar do número de 
empresas que recebeu SAG ter caído de 2008 para 2009 (passou de 46 para 45) o valor total 
recebido por elas se elevou de R$ 1.859.375,00 para 1.954.698,00 no período. 

O destaque do setor de Energia, representando mais de 50% do total da SAG recebidas 
pelas empresas pesquisadas, dar-se em virtude da empresa Petrobrás, classificada no setor de 
Energia, ter evidenciado nas Demonstrações Contábeis o recebimento de SAG em 2008, no 
valor de R$ 557.185,00, e em 2009, no valor de R$ 554.447,00, devidamente consideradas no 
Resultado dos respectivos exercícios contábeis. Em relação ao setor Têxtil, que apresentou o 
maior volume médio de recursos por empresa, destaca-se a empresa Grendene, que 
evidenciou em 2008 valor de R$ 105.410,00 e em 2009 o valor de R$ 157.100,00 referente ao 
recebimento de SAG. Em linhas gerais, as cinco empresas com maior volume de SAG são: 
Petrobrás, Ambev, Grendene, Coelba e M. Dias Branco. Esses resultados corroboram aqueles 
obtidos por Tonetto Filho e Fregonesi (2010), que ao analisarem a variação dos níveis de 
endividamento e liquidez das empresas do setor de alimentos processados em 2007, 
observaram que na empresa M. Dias Branco S.A., um dos principais motivos para variação 
dos índices foi o reconhecimento da SAG no Resultado da empresa. As empresas dos setores 
de Indústria da Construção e Papel e Celulose evidenciaram o recebimento de SAG em 2008, 
mas não divulgaram o valor do incentivo obtido, e as dos setores Varejo, Produção 
Agropecuária, Holding, Indústria Digital e Diversos não receberam SAG em 2008 e 2009.  

A Tabela 3 apresenta o número de empresas recebeu e que não recebeu SAG em 2008 
e em 2009, considerando o segmento de listagem na BM&FBovespa. Esta análise será 
considerada para avaliação da qualidade das informações sobre SAG nas Notas Explicativas.  

 
Tabela 3: Número de empresas que recebeu (e não recebeu) SAG, por segmento de listagem 

2009 2008 
Nº de empresas Nº de empresas Segmento de listagem na BM&FBovespa 

Nº Total de 
Empresas  

com SAG sem SAG  com SAG sem SAG 
 Mercado Tradicional  27 20 7 19 8 
 Nível 1  13 9 4 9 4 
 Nível 2  6 1 5 1 5 
 Novo Mercado  42 15 27 17 25 
 TOTAL  88 45 43 46 42 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Sobre os segmentos de listagem das empresas na BM&FBovespa, algumas iniciativas 
foram implementadas nos últimos anos, a fim de garantir melhores práticas de governança 
corporativa, sendo uma delas a criação dos segmentos Nível 1 (N1), Nível 2 (N2) e Novo 
Mercado (NM) de governança corporativa. Segundo a BM&FBovespa (2010), as empresas 
listadas nesses segmentos ampliam os direitos societários dos acionistas minoritários e 
aumentam a transparência, com divulgação de maior volume de informações e de melhor 
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qualidade, facilitando o acompanhamento de sua performance pelo mercado. As empresas que 
não se enquadram nesses segmentos, possuem suas ações listadas no Mercado Tradicional 
(MT), que não possuem regras explícitas de evidenciação além dos normativos contábeis 
(evidenciação compulsória). Em conformidade com as regras de adesão aos segmentos de 
listagem, conjectura-se que as empresas do segmento NM devem apresentar maior nível de 
disclosure que as do N2, que por sua vez, devem ser mais transparentes do que as do N1. 

Conforme evidenciado na Tabela 3, os segmentos de listagem da BM&FBovespa 
preponderantes entre as empresas pesquisadas são o Novo Mercado (NM), com 42 empresas 
(ou 47,7% do total) e o Mercado Tradicional (MT), com 27 empresas (ou 30,7% do total). 
Considerando o número de empresas que efetivamente receberam SAG nos períodos 
analisados, observa-se que em 2009, 20 (ou 44,4%) são do MT e 15 (ou 33,3%) são do NM, 
enquanto que em 2008, 19 (ou 41,3%) são do MT e 17 (ou 37,0%) são do NM. 

Cabe esclarecer que a partir deste ponto da pesquisa, todas as análises considerarão 
somente as empresas que efetivamente receberam e evidenciaram informações sobre SAG nas 
Notas Explicativas, quais sejam: 46 em 2008 e 45 empresas em 2009, conforme apresentado 
na Tabela 2, não importando a origem do recurso (fonte governamental).  
 
4.2 Nível de Atendimento dos Requisitos de Divulgação do CPC 07 pelas Empresas que 
Receberam SAG, em Geral e por Segmento de Listagem na BM&FBovespa 

Para melhor compreensão da análise de conteúdo realizada, o Quadro 3 exibe alguns 
exemplos de informações divulgadas nas Notas Explicativas das empresas, constantes do 
check list, consideradas como satisfatórias (nota 2), segundo a proposição de Taveira (2009).  

 

Item 
Exemplificação das informações divulgadas pelas empresas em Notas Explicativas conforme CPC 

07 (2008) consideradas como satisfatórias (nota 2), segundo a proposição de Taveira (2009) 

1 

Para atender a esse novo procedimento contábil as subvenções para investimento estão sendo 
reconhecidas no resultado como redutoras dos itens que registram os elementos utilizados em sua base 
de cálculo. Assim, as subvenções para investimento estaduais, em razão de serem calculadas com base 
no ICMS computado no custo de produção, são alocadas ao resultado como dedução dos custos dos 
produtos vendidos. Já a subvenção federal, baseada no lucro da exploração, é apresentada como 
dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (NE 2009 - M. Dias). 

2 

Em 2009, a Companhia fez jus a R$85.558,00 (R$99.323,00 em 2008) decorrentes das seguintes 
subvenções para investimento estaduais. Em 2009, a Companhia e suas controladas fizeram jus a 
R$55.170,00 (R$25.019,00 em 2008) decorrentes dessa subvenção para investimento concedida pela 
União às referidas unidades industriais incentivadas (NE 2009 - M. Dias). 

3 

A manutenção desses incentivos é condicionada à comprovação contábil e física da integral realização 
do investimento projetado e da geração de empregos prevista no projeto de investimento. Além desses 
requisitos quanto ao investimento realizado, exige-se que não haja atraso no pagamento do ICMS 
devido para não gerar a suspensão do incentivo (NE 2009 - M. Dias). 

4 
Até então, a Companhia e controladas não descumpriram qualquer condição que impeça a continuidade 
do direito de usufruir os benefícios das subvenções governamentais que lhe foram concedidas (NE 
2009 - M. Dias). 

5 
O incentivo é válido até novembro de 2015, podendo ser prorrogado por mais 120 meses (NE 2009 - 
M. Dias). 

6 

A Companhia apresentou à SUDENE pedido de idêntico incentivo fiscal de redução do imposto de 
renda para a linha 2 de celulose de Mucuri (expansão), que, se concedido, permitirá a utilização desse 
benefício para os produtos da linha 2 (cumulativamente com o já referido para a linha 1), a partir do 
exercício de 2009, pelo prazo de dez anos(NE 2008 - Suzano). 

7 
A subsidiária Sadia recebeu como doação um terreno localizado no Estado de Pernambuco, cujo valor 
justo em 31/12/09 é de R$4.139,00. A doação está condicionada à construção de uma unidade 
produtiva, gerando empregos e desenvolvimento econômico e social na região (NE 2009 - BRF). 

8 

O incentivo consiste, no caso da unidade de moagem de trigo, no diferimento do pagamento de parte do 
ICMS devido sobre a aquisição do trigo em grão e, ao final do prazo, na quitação de 63,75% desse 
ICMS com recursos do Fundo de Desenvolvimento Industrial – FDI, correspondentes à subvenção para 
investimento concedida (NE 2009 - M. Dias). 
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Quadro 4: Exemplificação das informações divulgadas pelas empresas em Notas Explicativas 
conforme CPC 07 (2008) consideradas como satisfatórias, conforme Taveira (2009) 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Com o intuito de atender ao segundo objetivo específico da pesquisa, apresentam-se as 
notas atribuídas conforme o nível de satisfação das informações divulgadas na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Nível de atendimento dos itens de divulgação do CPC 07 e qualidade informacional 
das Notas Explicativas das empresas que receberam SAG no período analisado 
 

Itens evidenciados nas Notas Explicativas de 2008 
Qualidade 
informacional 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

Nota 1 11 18 22 45 30 45 45 41 32 
Nota 2 35 28 24 1 16 1 1 5 14 
TOTAL 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
Nota 1 23,9% 39,1% 47,8% 97,8% 65,2% 97,8% 97,8% 89,1% 69,6% 
Nota 2 76,1% 60,9% 52,2% 2,2% 34,8% 2,2% 2,2% 10,9% 30,4% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Itens evidenciados nas Notas Explicativas de 2009 
Qualidade 
informacional 

1 2 3 4 5 6 7 8 Média 

Nota 1 11 14 19 44 30 44 42 37 30 
Nota 2 34 31 26 1 15 1 3 8 15 
TOTAL 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
Nota 1 24,4% 31,1% 42,2% 97,8% 66,7% 97,8% 93,3% 82,2% 66,7% 
Nota 2 75,6% 68,9% 57,8% 2,2% 33,3% 2,2% 6,7% 17,8% 33,3% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Legenda: Nota 1 – Quando a informação não foi divulgada ou foi divulgada de forma insatisfatória; Nota 2 – 
Quando a informação foi divulgada satisfatoriamente. 
 

Com base na Tabela 4, nota-se que, de modo geral, o nível de atendimento dos 
requisitos de divulgação do CPC 07 e a qualidade informacional das Notas Explicativas das 
empresas que receberam SAG é relativamente baixo nos dois períodos analisados, sendo 
possível observar uma pequena melhora de 2008 (com 30,4%) para 2009 (com 33,3%). 
Percebe-se que nenhuma empresa divulgou todos os itens recomendados pelo CPC 07 (2008), 
sendo as empresas Telemar e M. Dias Branco, com 87,5% de atendimento, e as empresas 
Vale e Sousa Cruz, com 78,1% de atendimento, as que apresentaram os melhores níveis de 
evidenciação sobre SAG nos dois períodos analisados. Do exposto, nesta pesquisa contatou-se 
um nível de evidenciação geral inferior ao encontrado por Taveira (2009), que observou um 
percentual de 48% de atendimento dos requisitos de divulgação das SAG nas Demonstrações 
Contábeis de 2008 das companhias abertas listadas no N1, N2 e NM. 

O item de divulgação mais apresentado se refere à política contábil adotada para as 
SAG, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras (item 1), 
seguido dos itens 2 e 3, fato que guarda consonância com os resultados de Taveira (2009) que 
revelam que apenas os itens 1 e 2 apresentaram representatividade satisfatória de ocorrências 
na divulgação das SAG. Contudo os itens 4, 6 e 7 foram os que apresentaram os piores níveis 
de evidenciação. Tal fato pode ser justificado por que: no caso do item 4, a empresa pode ter 
cumprido todas as exigências, fazendo com que a companhia não possua nenhuma perda e/ou 
contingência em relação a SAG; no caso do item 6, a empresa pode não possuir um incentivo 
a ser considerado no futuro; no caso dos itens 7 e 8, a empresa pode não possuir SAG não 
monetárias, o que não necessita do cálculo do valor justo ou quotas dos fundos de 
investimentos. Torna-se interessante lembrar que, o CPC 07 (R1) (2010), que alterou CPC 07 
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(2008), prescreve que as empresas divulguem, no mínimo, as informações citadas nos itens 1, 
2 e 3 a partir do exercício social findo em 31/12/2010. 

A Tabela 5 exibe o número e o percentual de empresas que apresentou nota 2 na 
avaliação da qualidade informacional dos itens de divulgação requisitados pelo CPC 07 
(2008), conforme apresentado Tabela 4, por segmento de listagem na BM&FBovespa.  

 

Tabela 5: Nível de atendimento dos itens de divulgação do CPC 07 e média percentual de 
empresas que apresentaram nota 2 na avaliação, por segmento de listagem 
 

2008 
Segmento de listagem 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Nº de Empresas Média (%) 
Mercado Tradicional 17 12 10 0 7 0 1 1 48 19 31,6% 
Nível 1  7 6 5 0 4 1 0 3 26 9 36,1% 
Nível 2  1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 50,0% 
Novo Mercado  10 9 8 1 4 0 0 1 33 17 24,3% 
TOTAL 35  28 24 1 16 1 1 5 111 46 30,4% 

2009 
Segmento de listagem 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Nº de Empresas Média (%) 
Mercado Tradicional 17 14 11 0 7 0 2 4 55 20 34,4% 
Nível 1  7 7 5 0 4 1 0 3 27 9 37,5% 
Nível 2  1 1 1 0 1 0 0 0 4 1 50,0% 
Novo Mercado  9 9 9 1 3 0 1 1 33 15 27,5% 
TOTAL 34  31 26 1 15 1 3 8 119 45 33,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Torna-se importante enfatizar que a análise realizada sobre o nível de evidenciação das 
empresas que receberam SAG ficou comprometida, em virtude da concentração de empresas 
no Mercado Tradicional (MT) e no Novo Mercado (NM). Contudo, independentemente das 
limitações da análise, os principais resultados elucidados na Tabela 5 são expostos a seguir. 

De modo geral, com base na Tabela 8 constata-se que não se pode afirmar a relação 
entre o segmento de listagem na BM&FBovespa das empresas e o nível de divulgação sobre 
SAG das mesmas, já que em ambos os períodos analisados as empresas do MT apresentaram 
melhor disclosure (31,6% em 2008 e 34,4% em 2009) do que as empresas do NM (24,3% em 
2008 e 27,5% em 2009), diferentemente da expectativa inicial dos autores. Entretanto, foi 
possível verificar que as empresas do N2 apresentam melhor nível de evidenciação (50,0% 
tanto em 2008 como em 2009) sobre SAG do que as do N1 (36,1% em 2008 e 37,5% em 
2009), corroborando as normas de adesão aos níveis diferenciados de governança da 
BM&FBovespa. Observa-se ainda uma pequena melhora no nível de atendimento dos itens de 
divulgação do CPC 07 (2008) pelas empresas do MT, N1 e N2 entre 2008 e 2009. 
 
4.3 Efeitos da Contabilização da SAG nos Indicadores Econômicos das Empresas, 
Segundo os Setores de Atuação das Mesmas 

A Tabela 6 revela os efeitos econômicos da contabilização do SAG nas 
Demonstrações Contábeis de 2009 das empresas que receberam SAG no período (conforme 
Tabela 2), segundo os setores de atuação das mesmas. Cabe esclarecer que na Tabela 6: a 
coluna “A” se refere aos índices da situação atual conforme apresentação nas Demonstrações 
Contábeis, considerando a SAG no Resultado do exercício das empresas; a coluna “B” refere-
se à situação desconsiderando a SAG no Resultado, ou seja, extraindo a SAG registrada no 
período; e a coluna “C” refere-se à variação dos índices econômicos ROA, ROE e ROS 
médios das empresas por setor em 2009. Apresenta-se ainda o ISAG médio por setor. 
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Tabela 6: Análise econômica e ISAG das empresas em 2009 
ROA (%) ROE (%) ROS (%) 

Setor de atuação 
ISAG 
(%) A B C A B C A B C 

Autoindústria 0,5 5,6 5,4 0,1 17,5 17,1 0,4 7,3 7,2 0,2 
Bens de Capital 0,0 10,2 10,2 0,0 23,2 23,1 0,1 10,7 10,7 0,0 
Bens de Consumo 3,4 11,7 11,2 0,4 21,9 21,1 0,8 13,0 12,5 0,5 
Eletroeletrônico 0,0 8,4 8,3 0,1 22,1 21,8 0,3 4,3 4,2 0,1 
Energia 2,7 8,2 7,9 0,2 18,0 17,5 0,5 12,0 11,7 0,3 
Mineração 0,0 5,8 5,8 0,0 10,7 10,7 0,0 20,6 20,6 0,0 
Papel e Celulose 7,7 6,9 6,6 0,3 20,0 19,2 0,9 19,7 18,8 0,8 
Química e Petroquímica 4,5 4,2 3,8 0,4 14,5 13,1 1,3 2,4 2,2 0,2 
Serviços 0,2 7,9 7,8 0,1 43,1 42,6 0,6 31,1 30,7 0,4 
Siderurgia e Metalurgia 0,7 6,7 6,7 0,0 13,8 13,7 0,1 17,1 17,0 0,1 
Telecomunicações 0,3 1,1 0,9 0,1 3,1 2,7 0,3 1,2 1,1 0,1 
Têxtil 8,1 12,1 7,3 4,8 16,4 9,9 6,5 10,0 6,0 4,0 
Transporte 0,7 0,8 0,7 0,2 3,0 2,4 0,6 2,9 2,3 0,6 
TOTAL 1,8 6,7 6,5 0,2 15,1 14,6 0,4 10,1 9,9 0,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Destaca-se que a análise dos efeitos nos indicadores econômicos das empresas foi 
realizada por meio da análise setorial – comportando todos os setores econômicos que 
apresentaram pelo menos uma empresa que recebeu SAG no exercício de 2009 – seguindo a 
sua aplicação em diversos estudos que abordaram o tema avaliação de empresas, como os de 
Damodaran (1997 e 2002), Liu, Nissim e Thomas (2002), Saliba (2008), entre outros. Além 
disso, Alford (1992) encontrou evidências de que a escolha de empresas comparáveis por 
setor econômico eleva a precisão das previsões, ainda mais quando combinada com o ROE 
para empresas de maior porte, como as integrantes da amostra desta pesquisa. 

Nessa perspectiva, com base na Tabela 6, observa-se que os setores que tiveram os 
maiores índices de SAG (ISAG) em 2009 foram: Têxtil com 8,1%, Papel e Celulose com 
7,7% e Química e Petroquímica com 4,5%. Elucida-se que as empresas que apresentaram os 
maiores ISAG no período foram: CTEEP com 34,0%, Sousa Cruz com 26,2%, Cemig com 
25,2%, Coelba com 19,1% e Coelce com 13,5%. No caso dos setores Bens de Capital, 
Eletroeletrônico e Mineração o ISAG foi 0,0% apesar de as empresas desses setores terem 
recebido SAG, devido a irrelevância dos valores dos incentivos recebidos pelas empresas. 

De modo geral, a análise de todos os setores econômicos que apresentaram pelo menos 
uma empresa que recebeu SAG no exercício de 2009 apontou um ISAG de 1,8%, que 
repercutiu em uma sensível variação dos índices econômicos ROA, ROE e ROS em 0,2%, 
0,4% e 0,3%, respectivamente. Quanto à variação dos índices econômicos observa-se bastante 
oscilação dependendo do setor de atuação. Em virtude do elevado ISAG, o setor que foi mais 
impactado em termos de rentabilidade em 2009 com a nova legislação contábil brasileira foi o 
setor Têxtil, com uma variação de 4,8% no ROA, 6,5% no ROE e 4,0% no ROS. Essa 
variação representativa se dá, especialmente, em virtude da variação encontrada na Grendene, 
que é a que apresenta maior variação entre as empresas estudadas, com 8,9% no ROA, 
10,73% no ROE e 8,6% no ROS. Observa-se que, além da Grendene, as empresas com maior 
variação nos três índices econômicos analisados no período de 2009, são: M. Dias (ROA 
6,2%, ROE 9,6% e ROS 5,2%) e Coelce (ROA 2,6%, ROE  7,08% e ROS 2,5%). 

Do exposto, os resultados da análise econômica e do ISAG das empresas em 2009 
apontam a alteração significativa nos resultados econômicos evidenciados na DRE e a alta 
representatividade das SAG no capital próprio das maiores empresas brasileiras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A presente pesquisa teve por objetivo analisar a qualidade na divulgação das 

informações e os efeitos econômicos decorrentes do reconhecimento das Subvenções e 
Assistências Governamentais (SAG) nas Demonstrações Contábeis das maiores empresas 
brasileiras de capital aberto. Para tanto, o nível de evidenciação foi analisado com a aplicação 
da análise de conteúdo das Notas Explicativas de 2008 e 2009, através de um check list, 
conforme as disposições de divulgação do CPC 07, e os efeitos econômicos mensurados por 
meio dos índices ROA, ROE, ROS e ISAG de 2009. 

Em linhas gerais, os resultados obtidos forneceram subsídios para afirmar que, tanto 
em 2008 como em 2009, a maioria das empresas evidenciou o recebimento de SAG nos 
relatórios contábeis – o que ratifica a realização deste estudo –, com predomínio das empresas 
dos setores de Energia, Bens de Consumo e Telecomunicações, entretanto as mesmas 
apresentam nível de evidenciação relativamente baixo, tendo atendido, em média, 30,4% em 
2008 e 33,3% em 2009, dos requisitos de divulgação do CPC 07, não sendo constatada 
relação entre a qualidade da divulgação e o segmento de listagem das empresas na 
BM&FBovespa. Além disso, no que se referem aos efeitos econômicos por conta das 
mudanças contábeis nas SAG, os resultados mostram uma variação positiva da rentabilidade e 
uma expressiva participação das SAG no capital próprio das empresas. 

De forma mais pontual, com base nas análises realizadas na amostra de 88 companhias 
abertas não-financeiras listadas no anuário Exame Melhores e Maiores 2010, selecionada para 
este estudo, foi possível inferir as conclusões a seguir. 

No que tange ao primeiro objetivo específico, constatou-se que 51,1% das empresas 
em 2008 e 52,3% em 2009 evidenciaram possuir algum tipo de SAG nas Demonstrações 
Contábeis, fato que corroboram alguns estudos empíricos anteriores que atestaram a 
relevância das SAG para as empresas brasileiras. Observou-se ainda que: (i) a maioria das 
empresas recebeu SAG oriundas da União, com destaque para os incentivos nos impostos 
federais, onde a maior parte corresponde a renúncia fiscal do Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica (IRPJ); (ii) nenhuma empresa o recebimento de SAG oriunda do governo municipal; 
e (iii) algumas empresas acumularam em um mesmo exercício o recebimento tanto de SAG 
do governo federal como do governo estadual; (iv) em termo quantitativo não monetário, os 
setores que mais receberam SAG foram Energia, Bens de Consumo, Telecomunicações e 
Siderurgia e Metalurgia, e em termo quantitativo monetário, prevaleceram as empresas dos 
setores Têxtil, Energia, Bens de Consumo, Telecomunicações e Química e Petroquímica. 

Quanto ao segundo objetivo específico, verificou-se que, de modo geral, o nível de 
atendimento dos requisitos de divulgação do CPC 07 e a qualidade informacional das Notas 
Explicativas das empresas que receberam SAG é relativamente baixo nos dois períodos 
analisados, sendo possível observar uma pequena melhora de 2008 (com 30,4%) para 2009 
(com 33,3%). Ainda foi possível notar que: (i) nenhuma empresa divulgou todos os itens 
recomendados pelo CPC 07; (ii) os itens 1, 2 e 3 requisitados pelo CPC 07 foram os que 
obtiveram melhor nível de evidenciação entre as empresas, sendo estes os únicos prescritos no 
CPC 07 (R1) (2010); e (iii) apesar das limitações da análise, não foi constatada relação entre o 
segmento de listagem das empresas e o nível de evidenciação sobre SAG das mesmas, pois 
em ambos os períodos as empresas do MT apresentaram melhor disclosure (31,6% em 2008 e 
34,4% em 2009) do que as empresas do NM (24,3% em 2008 e 27,5% em 2009). 

Com relação ao terceiro objetivo específico, em linhas gerais, os resultados da análise 
dos efeitos da nova prática de reconhecimento da SAG nos indicadores econômicos das 
empresas em 2009, demonstram um ISAG de 1,8%, e uma sensível variação dos índices 
econômicos ROA, ROE e ROS em 0,2%, 0,4% e 0,3%, respectivamente. Dessa forma, pode-
se inferir que, especialmente em alguns setores de atuação, a mudança recente nos critérios de 
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registro contábil das SAG: (i) modificou o nível de rentabilidade das empresas; (ii) 
confirmou-se significativa representatividade das SAG no capital próprio das empresas.  

Torna-se importante lembrar que a análise realizada, mesmo que embrionária, 
sinalizou importantes pontos sobre a expressividade das SAG nas empresas brasileiras, e que 
apesar do seu impacto na sua situação econômica, as empresas demonstraram baixo nível de 
evidenciação contábil e qualidade informacional insatisfatória, conforme o CPC 07 (2008), 
indicando que as empresas ainda têm um longo caminho a trilhar para aderirem à prescrição 
normativa. Por fim, cabe elucidar que apesar do rigor científico aplicado nesta pesquisa 
qualitativa, salienta-se a importância de que em estudos futuros sejam empregadas técnicas 
estatísticas robustas, a fim de discernir, com abordagem quantitativa, sobre os efeitos das 
mudanças das práticas contábeis na avaliação econômico-financeira de empresas brasileiras. 
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