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RESUMO 
As empresas distribuidoras de energia elétrica no Brasil estão obrigadas a apresentar dois 
tipos de demonstrações financeiras – DFs, a Societária (exigida pela CVM) e a Regulatória 
(exigida pela ANEEL), com diferenças significativas, principalmente na forma de 
classificação de seus itens de infraestrutura. Dentro desse contexto, o presente estudo tem por 
objetivo verificar se alguma das duas DFs apresenta maior qualidade informacional que a 
outra, através da característica do conservadorismo contábil (incondicional). Em outras 
palavras, verificar o impacto da regulação na qualidade da informação contábil, pela 
perspectiva do conservadorismo. Para tanto, foi utilizado o índice proposto por Gray (1980), 
para comparar esta característica nos dois tipos de DFs. Este indicador foi calculado para 
informações de 82 distribuidoras de energia elétrica, nos anos de 2010 e 2011, que possuíam 
as demonstrações no site da ANEEL. Além disso, foram aplicados testes de diferença de 
médias, para verificar se o padrão regulatório apresenta lucro reduzido (conservador) em 
relação ao societário, com significância de 1%. Os resultados mostram, de maneira geral, que 
as DFs Regulatórias se apresentaram mais conservadoras, quando comparadas com as DFs 
Societárias. Esse comportamento pode ser explicado especialmente pelas motivações e 
expectativas por parte dos usuários dessas informações. As demonstrações regulatórias são 
destinadas para ANEEL, que faz uso dessa informação para definição de tarifas justas aos 
consumidores, por outro lado, as demonstrações societárias são destinadas aos investidores e 
credores dessas empresas, que sempre esperam bons resultados com números contábeis que 
reportem uma situação econômico-financeira sólida das distribuidoras de energia elétrica. 
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Demonstrações Financeiras Regulatórias; Distribuidoras de Energia Elétrica. 
 
Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos 
 
 



 2 

1 INTRODUÇÃO 
 É indiscutível a necessidade de que a informação financeira prestada pelas empresas 
tenha qualidade suficiente para ser útil aos usuários. Essa qualidade é avaliada através das 
demonstrações financeiras. Algumas agências reguladoras, como no caso da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), exigem prestações de contas específicas das empresas 
sob seu controle. Em função dessa particularidade, no setor de energia elétrica são exigidas 
demonstrações financeiras regulatórias, com regras diferentes das demonstrações societárias. 
 Daí surge a indagação sobre qual tipo de demonstração financeira (DF) apresenta 
melhor qualidade informacional. Assim, o tema desse trabalho é a avaliação do aspecto do 
conservadorismo na qualidade das informações contábeis prestadas pelas distribuidoras de 
energia elétrica, através da comparação entre as DF’s societárias e regulatórias dos anos de 
2010 e 2011, cadastradas no site da ANEEL.   

Como as demonstrações regulatórias são usadas pela ANEEL como base para a 
regulação das empresas, em especial para a definição das tarifas que serão cobradas dos 
usuários, pode-se supor que essas demonstrações sejam mais conservadoras do que aquelas 
apresentadas diretamente ao mercado.  

Isso pode ocorrer especialmente pelas motivações e expectativas por parte dos 
usuários dessas informações em torno de cada tipo de demonstração financeira. As 
demonstrações regulatórias são destinadas para ANEEL, que por princípio deve defender o 
interesse da população em pagar preços justos pelo serviço de distribuição de energia elétrica 
e também busca a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, isto é, 
as empresas não devem reportar prejuízos, mas também não podem auferir lucros anormais. 
Logo, sua perspectiva tende a ser mais conservadora. Por outro lado, as demonstrações 
societárias são destinadas aos investidores e credores dessas empresas, que sempre esperam 
bons resultados com números contábeis que reportem uma situação econômico-financeira 
sólida das distribuidoras de energia elétrica. Sendo assim, as expectativas em torno das 
demonstrações societárias criam motivações para um comportamento menos conservador. 

Nesta mesma linha de pesquisa o estudo de Suzart et al (2012) comparou os números 
contábeis societários e regulatórios em relação aos retornos (ROE e ROA), concluindo que (i) 
em média, o lucro regulatório foi inferior ao societário; (ii) em média, o patrimônio líquido e 
o ativo total, societário e regulatório, foram estatisticamente iguais; e, (iii) as normas 
societárias alteraram os retornos com maior intensidade. Assim sendo, o presente artigo 
avança no tema na medida em que procura verificar uma das características da qualidade 
informacional das DFs, no caso o conservadorismo. 

Neste contexto, o presente artigo apresenta a seguinte questão de pesquisa: Qual a 
diferença, em termos de conservadorismo contábil, entre as DFs Regulatórias e Societárias 
das Distribuidoras de Energia Elétrica em operação no Brasil? 

Dessa forma, o objetivo principal do presente estudo é comparar conservadorismo 
contábil nas DFs Regulatórias e Societárias das Distribuidoras de Energia Elétrica em 
operação no Brasil. Em outras palavras, procura-se verificar o efeito da regulação na 
qualidade da informação contábil, pela perspectiva do conservadorismo. 
 Esse artigo está dividido em cinco partes, incluindo a presente introdução. Na seção 
seguinte faz-se a fundamentação teórica, com o embasamento sobre a teoria positiva da 
contabilidade e os dois tipos de conservadorismo, bem como uma caracterização do setor 
elétrico brasileiro, e ainda as bases das demonstrações societárias das concessões (ICPC 01 e 
OCPC 05), as normas das demonstrações regulatórias (resoluções da ANEEL), e, por fim, 
apontam-se algumas características das demonstrações financeiras regulatórias, em 
comparação com as societárias.  A terceira seção apresenta a metodologia desta pesquisa.  A 
quarta seção traz os resultados e suas discussões. Por fim, há a conclusão do trabalho, com 
suas limitações e sugestões para pesquisas futuras, e as referências. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Teoria Positiva da Contabilidade e Conservadorismo 
 Na literatura contábil, o tema qualidade das informações é amplamente discutido e as 
quatro principais características consideradas em sua avaliação são a relevância, a 
tempestividade, o conservadorismo e o gerenciamento de resultados. 
 No presente trabalho, optou-se por analisar o conservadorismo contábil, pois é o 
aspecto que mais se relaciona com a comparação entre os dois tipos de DF’s de apresentação 
obrigatória para as empresas de energia elétrica. 
 Com a influênica do trabalho de Ball e Brown (1968), que passou a relacionar as 
informações contábeis com as reações do mercado, Watts e Zimmerman (1978) publicaram as 
bases da Teoria Positiva da Contabilidade. 
 Em Watts e Zimmerman (1990), os autores ressaltam que a abordagem positiva tem 
como objetivo explicar e predizer a prática contábil, principalmente através do uso de 
hipóteses e verificações empíricas de padrões e regularidades publicados nas informações 
contábeis.  Segundo Lopes e Iudícibus (2012, p. 20), "define-se como positiva a teoria que 
tem por finalidade fornecer subsídios para explicar e predizer determinados fenômenos. [...] 
essa denominação provém da economia e é utilizada em sentido oposto ao significado de 
teoria normativa". 
 Sendo assim, o presente trabalho se insere nesse tipo de teoria, uma vez que se vale de 
informações obtidas nas demonstrações contábeis das empresas de energia elétrica, para 
explicar o tipo de escolha por elas feita, comparando o conservadorismo das DF’s societárias 
e as regulatórias. 
 O conservadorismo, em sua definição originária, foi oficialmente excluído das normas 
brasileiras, uma vez que se tornou incompatível com a neutralidade que agora se requer.  
Segundo o Pronunciamento Conceitual Básico do CPC, "subavaliações de ativos e 
superavaliações de passivos [...] são incompatíveis com a informação que pretende ser 
neutra".  Essa era a definição mais antiga de conservadorismo, traduzida por escolher opções 
que minimizassem ativos e receitas, e maximizassem passivos e despesas, fazendo com que a 
entidade fosse preservada de uma distribuição inadequada dos lucros, ou mesmo de seu 
reconhecimento.  É uma avaliação assimétrica, que considera sempre o pior cenário. 

Ainda que excluído dos pronunciamentos oficiais, na visão de Lopes e Martins (2012, 
p. 73), "o conservadorismo é uma das características mais importantes do corpo de práticas e 
procedimentos da contabilidade". Continuaria presente de forma indireta, na medida em que, 
por exemplo, a regra de mensuração dos estoques continua sendo "pelo valor de custo ou pelo 
valor realizável líquido, dos dois o menor" (CPC 16, 2009, p. 4).  

Basu (1997) também cita essa regra como exemplo do ainda presente 
conservadorismo. O autor, em 1997, propôs nova definição para o conservadorismo, 
associando-o à assimetria informacional e à prevalência de resposta dos mercados (através do 
preço das ações comercializadas em bolsas de valores) às más notícias do que àquelas 
favoráveis às empresas.   
 De acordo com Beaver e Ryan (2005) e Ball e Shivakumar (2005),  o conservadorismo 
é considerado na literatura contábil como sendo de dois tipos: condicional, também chamado 
de ex post ou news dependent, e incondicional, ou ex ante ou news independent.   
 Segundo Beaver e Ryan (2005), no conservadorismo condicional, os valores contábeis 
são diminuídos em circunstâncias suficientemente adversas, mas não aumentados em 
circunstâncias favoráveis.  Segundo Coelho (2007, p. 136), esse conservadorismo "se refere à 
possibilidade de antecipar o reconhecimento contábil de perdas econômicas – portanto, ainda 
não realizadas – à luz de estimativas realizadas pela gerência com base em eventos atuais de 
cunho negativo". 
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 Já no conservadorismo incondicional, há a geração de goodwill não reconhecido, 
através de procedimentos contábeis que acabam por subavaliar o patrimônio, quando no 
reconhecimento de ativos e passivos.  Um exemplo é o reconhecimento de uma depreciação 
mais acelerada do que a depreciação econômica do ativo. Há uma dificuldade em avaliar 
certos tipos de ativos e passivos e determinar seus efeitos na receita futura (BEAVER; 
RYAN, 2005, p. 270). 
 Já para Ball e Shivakumar (2005, p. 89), há duas definições distintas, mas relacionadas 
de conservadorismo. Uma definição se refere a um viés contábil em relação a divulgar valores 
a menor para o patrimônio líquido, e, portanto, para o lucro líquido.  A outra definição é um 
viés equivalente condicional em empresas com perdas econômicas recentes.   

O primeiro tipo, incondicional, é uma resposta assimétrica para a incerteza, uma vez 
que de uma gama de possíveis valores, escolhe-se o menor, e não o valor esperado; isto se 
relaciona ao princípio da prudência.  Os autores afirmam ainda que a distinção entre os dois 
tipos de assimetria, condicional e incondicional, é fundamental para compreender o papel do 
conservadorismo nas operações com a empresa. Apenas o conservadorismo condicional pode 
aumentar essa eficiência, sendo o incondicional ineficiente – quando o viés é desconhecido – 
ou, no máximo, neutro – quando o viés é conhecido (BALL; SHIVAKUMAR, 2005, p. 90).  
 Segundo Beaver e Ryan (2005, p. 270) o conservadorismo incondicional é "uma fonte 
primária (embora não a única) de goodwill não reconhecido, que constitui uma forma de 
'folga contábil' que antecipa a aplicação do conservadorismo condicional, a não ser que a 
notícia seja suficientemente ruim para consumir essa folga".  Ou seja, o conservadorismo 
incondicional precede o condicional, uma vez que atua no reconhecimento de ativos e 
passivos.  O modelo proposto pelos autores também captura o fato de que o conservadorismo 
condicional redefine as bases de custos dos ativos líquidos, e, dessa forma, afeta o 
conservadorismo incondicional posterior.  Assim, os autores demonstram que há um efeito 
recíproco entre os dois tipos de conservadorismo. 
 Basu (2005, p. 312) sintetiza que "um maior conservadorismo incondicional reduz o 
conservadorismo condicional subsequente, pois quanto mais uma despesa em dinheiro é 
debitada imediatamente, menos sobra para que possa ser contabilizada a menor depois".  Mas 
a diferença fundamental apontada por Basu (2005) é que, enquanto o conservadorismo 
incondicional utiliza apenas informações já conhecidas do ativo, o condicional utiliza, e, 
portanto, também revela, informações sobre quando o ativo é recebido em períodos futuros. O 
momento do reconhecimento em relação aos dois tipos de conservadorismo implica numa 
importante diferenciação.  
 Para o propósito do presente artigo, de comparar a qualidade informacional de 
demonstrações societárias e regulatórias, em relação ao conservadorismo incondicional, será 
utilizado um índice proposto por Gray (1980), para comparar o conservadorismo em 
diferentes países, usando como base o "modelo europeu".  

No Brasil, Santos e Calixo (2010) usaram o inverso desse índice de conservadorismo, 
para comprovar que as padronizações impostas pela Lei 11.638/2007 implicaram em 
resultados superiores aos apurados pela norma anterior. Santos e Cia (2009) também 
verificaram através do índice de conservadorismo de Gray que a harmonização internacional 
trouxe um aumento de 9,5% nos lucros divulgados pelas empresas abertas brasileiras.  
Grecco, Gerson e Formigoni (2009) usaram o modelo adaptado do índice de Gray e 
concluíram que as mudanças nas práticas contábeis adotadas no ano de 2008 trouxeram um 
maior nível de conservadorismo às demonstrações contábeis das companhias abertas 
brasileiras. 
 O artigo de Gray (1980) investiga a relação entre conservadorismo e características 
nacionais dos países estudados (no caso, França, Alemanha Ocidental e Reino Unido, entre 
1972 e 1975).  O critério de comparação foi um "índice de conservadorismo", tendo como 
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indicador a diferença entre os lucros divulgados por uma empresa e os lucros ajustados 
calculados de acordo com o "método europeu".  A fórmula proposta por Gray (1980, p. 67) é: 
 
 
 
 
 
Onde:  RA = lucros ajustados 
 RD = lucros divulgados 

 Um índice maior que um significa que a empresa é "otimista" em relação ao valor de 
comparação, enquanto que um índice menor ou igual a um é "pessimista" ou "conservador". 

Esse índice indica as diferentes atitudes em relação à mensuração dos lucros. Em sua 
pesquisa inicial, Gray concluiu que estatisticamente há diferenças entre o nível de 
conservadorismo entre os países estudados, e que as empresas francesas e alemãs eram 
significativamente mais conservadoras do que aquelas do Reino Unido. Além disso, definiu 
uma "área neutra" entre os valores de 0,95 e 1,05 (Gray, 1980, p. 68), onde não se podia 
afirmar ou não a presença de conservadorismo nas empresas. 
 Assim, na presente pesquisa será utilizado o índice de Gray (1980), para analisar o 
conservadorismo incondicional. As comparações serão feitas em relação às divulgações 
contábeis societárias e regulatórias das distribuidoras de energia elétrica, dos anos de 2010 e 
2011. 
 
2.2 Regulação e Setor Elétrico 
 A Teoria da Regulação está ligada ao tipo de intervenção que o Estado propõe a 
determinados setores econômicos. Em um dos primeiros artigos especificamente sobre o 
tema, Stigler (1971, p. 3) afirma que os temas centrais da Teoria da Regulação são 
basicamente os benefícios e encargos da regulação e seus efeitos sobre a alocação de recursos. 
Em artigo de 1983, o mesmo autor afirma que o motivo pelo qual o estado regula algumas 
atividades está menos relacionado com o bem estar social do que no interesse particular dos 
vários participantes do cenário político (STIGLER, 1983, p. 540). 
 Já Fiani (1998), aponta a teoria do bem estar como a base da regulação nos anos 1970, 
e da intervenção do Estado na economia, quando as falhas do mercado não mais permitiam 
um interesse comum.  Assim, a regulação pode ser "definida como a ação do Estado que tem 
por finalidade a limitação dos graus de liberdade que os agentes econômicos possuem no seu 
processo de tomada de decisões" (FIANI, 1998, p. 1). 
 No Brasil, a regulação da economia "remonta às origens do Estado brasileiro", tendo 
como exemplo mais antigo o Convênio de Taubaté, de 1906, que regulava a produção do café 
(RAMALHO, 2009, p. 126). Mas, ainda de acordo com Ramalho (2009), é a partir das 
Emendas Constitucionais nº 5 a 9, de 1995, permitindo a oferta de serviços públicos por 
empresas não-estatais, que surgem as agências reguladoras como hoje se conhece. A primeira 
foi justamente a ANEEL, de 1996.  Essas primeiras agências tinham como objetivo "tanto o 
monitoramento da qualidade dos serviços bem como o cumprimento de metas definidas nos 
contratos [...], quanto o estabelecimento de preços referenciais e tarifas, criando quase-
mercado em ambientes de mercados monopolistas" (RAMALHO, 2009, p. 145). 
 Assim, as agências reguladoras surgiram num momento de privatização dos serviços 
públicos, principalmente através de concessões, e da consequente necessidade de manter sob 
algum controle estatal o fornecimento de serviços essenciais à população.  Mais recentemente, 
desde a primeira década do século XXI, essas agências vêm buscando uma proteção maior da 
sociedade, não só através do controle de tarifas, mas também em relação à qualidade dos 
serviços prestados e da transparência na gestão financeira das empresas concessionárias. 
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 O setor elétrico brasileiro é composto por empresas geradoras, transmissoras, 
distribuidoras e comercializadoras.  A ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica – é o 
órgão responsável pelo controle, tanto em relação ao serviço prestado, quanto em relação aos 
preços cobrados e ao desenvolvimento do setor. É o chamado Ambiente de Contratação 
Regulada. Há também um Ambiente de Contratação Livre, um mercado livre de energia 
elétrica, também regulado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), mas 
não sob controle de preços da ANEEL, onde os agentes comercializam de acordo com o 
mercado, como nos setores não regulados. 
 A maioria das distribuidoras de energia elétrica é concessão (57%). No site da 
ANEEL, em relação às distribuidoras, estão listadas 63 concessionárias, das quais três não 
têm nenhuma informação cadastrada, e quatro não apresentaram as DF´s regulatórias (em 20 
de novembro de 2012); e 48 permissionárias de serviço público, das quais há informação 
sobre 26 delas, com as outras 22 sem nenhum documento incluso.  Portanto, apesar do total de 
111 empresas, como para a presente pesquisa é necessária a comparação entre a DF societária 
e a regulatória, foram consideradas apenas as empresas que apresentaram ambas as DF´s, e 
que totalizam 82 distribuidoras (56 concessionárias e 26 permissionárias).  No site da 
ANEEL, constam apenas as DF´s de 2011, com dados comparativos de 2010, devido à 
obrigatoriedade ter se dado a partir daquele exercício (ANEEL, Resolução Normativa nº 
396/2010, art. 20).   
 Nesse trabalho optou-se por analisar as empresas distribuidoras de energia elétrica, 
pois são as que lidam diretamente com o consumidor final, e, devido ao caráter do serviço 
público essencial que prestam, são as mais visadas pelo controle regulatório, principalmente 
devido à necessidade de determinação das tarifas a serem cobradas da população. 
 A tarifa praticada por cada companhia – que desde 1993 não é mais igual para todo o 
país (lei nº 8.631/93) – é o valor unitário medido em reais por quilowatt-hora (R$ / kWh), e é 
estabelecida pela ANEEL, a partir dos relatórios contábeis e financeiros das empresas, bem 
como de seus desempenhos operacionais. A tarifa é composta por cinco tipos de cobrança: 
compra de energia, transmissão, distribuição, encargos setoriais e tributos. 
 Até o final de 2012, havia dez encargos setoriais, que correspondiam a cerca de 11% 
da conta de energia elétrica.  Com a Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.805, de 14 de setembro de 2012, um dos encargos (a Reserva 
Global de Reversão – RGR) foi extinto para as distribuidoras (art 21, inciso I), nas cobranças 
a partir de 1º de janeiro de 2013.  A Conta de Consumo de Combustíveis – CCC foi absorvida 
pela Conta de Desenvolvimento Energético – CDE (art. 23, inciso III), que foi reduzida em 
aproximadamente 75% devido a aportes da União. 
 Além disso, com a aproximação do vencimento do prazo do contrato de concessão de 
muitas empresas de energia elétrica, e a prorrogação dos mesmos por mais 30 anos (máximo), 
e com o início, em 2012, do terceiro ciclo da "revisão tarifária periódica", foram feitas 
modificações em relação a amortização e depreciação dos ativos, que não são mais 
permitidos, recebendo as empresas uma indenização, calculada pela ANEEL pelo "valor novo 
de reposição".  Isso afetou diretamente as tarifas, uma vez que as mesmas não terão mais que 
remunerar ativos não amortizados ou não depreciados, pois haverá indenização do governo 
pelos mesmos.  Com isso, o governo espera que a tarifa seja reduzida em cerca de 20%. 
 
2.3 Demonstrações Financeiras Societárias e Regulatórias 
 Desde 2008, através das modificações feitas pela Lei 11.638/2007, que o Brasil se 
inclui no movimento internacional de padronização das demonstrações contábeis:  

art. 177, § 5o  As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se 
refere o § 3o deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões 
internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores 
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mobiliários. (BRASIL, 2007, art. 177). 

 As normas publicadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e 
homologadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – para que tenham força de lei – 
trazem ao ordenamento brasileiro as regras definidas pelo IASB – International Accounting 
Standards Board (Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade) para as demonstrações 
contábeis, adaptadas a algumas especificidades brasileiras. 
 Quando da adoção no Brasil das IFRS (International Financial Reporting Standards), 
a agência reguladora ANEEL considerou que algumas premissas usadas nas novas normas 
não estavam de acordo com o que se espera de empresas que terão suas tarifas ao consumidor 
final de forma regulada. Assim, pela Resolução Normativa nº 396, de 23 de fevereiro de 2010, 
foi estabelecida pela ANEEL a contabilidade regulatória das empresas do setor de energia 
elétrica, levando em consideração, entre outros motivos, 

a necessidade de manutenção das informações contábeis referentes à composição 
dos ativos vinculados à concessão, permissão e autorização de energia elétrica, 
sujeitos à reversão, para fins de atendimento às atividades de fiscalização e 
prestações de informações dos investimentos no setor elétrico, face às eminentes 
alterações propostas com vistas à convergência das práticas contábeis brasileira às 
normas internacionais de contabilidade, aprovadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC (ANEEL, 2010, p.1) 

 Nessa resolução, o artigo 7º institui as Demonstrações Contábeis Regulatórias, 
reforçando que exigem, além de notas explicativas específicas, também nota com a 
conciliação entre resultados societários e regulatórios, "bem como a conciliação entre os 
saldos apresentados dos grupos e subgrupos de contas que compõe o balanço patrimonial 
societário e o regulatório, com as devidas explicações" (ANEEL, 2010, art. 7º § 2º).  Ou seja, 
além da Demonstração Regulatória do Resultado do Exercício – DRRE, e do Balanço 
Patrimonial Regulatório – BPR, já constantes do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico 
(Resolução ANEEL nº 444, de 26 de outubro de 2001), passaram a ser exigidas notas 
explicativas regulatórias e notas de conciliação. 
 Também nessa Resolução Normativa nº 396, foi determinada data de publicação das 
DF´s societárias e regulatórias, como sendo "até 30 de abril do ano subseqüente" no "sítio 
eletrônico" da empresa (ANEEL, 2010, art. 9º), bem como a criação de local no site da 
própria ANEEL, denominado Central de Informações Econômico-Financeira do Setor 
Elétrico (CIEFSE), onde "deverão constar até 30 de abril do ano subseqüente ao encerramento 
do exercício social, as Demonstrações Contábeis - Societária e Regulatória - quando for o 
caso, encerradas a partir do ano de 2011." (ANEEL, 2010, art. 10). 
 A principal divergência entre normas da ANEEL e do CPC diz respeito à classificação 
dos ativos imobilizados. A RN 396, em seu art. 2º § 2º, traz isso de forma explícita: "o 
registro contábil pela transferência do ativo imobilizado em curso para o ativo imobilizado em 
serviço, quando da sua entrada em operação, ocorrerá somente para fins da contabilidade 
regulatória, pois na contabilidade societária a transferência ocorrerá para a conta de resultado 
'Custo de Construção'" (ANEEL, 2010, art. 2º § 2º). 
 Posteriormente, através do Despacho nº 4.991, de 29 de dezembro de 2011, a ANEEL 
tornou mais clara a anulação dos efeitos da aplicação da ICPC 01 – Contratos de Concessão: 
"os efeitos da aplicação da ICPC 01 deverão ser anulados para fins regulatórios. Para suportar 
os lançamentos contábeis necessários ao atendimento das normas societárias, a ANEEL 
previu a criação de contas contábeis em registro suplementar após o 4º grau, sendo algumas 
contas retificadoras" (ANEEL, 2011, art. 7º).  Além disso, trouxe também mudanças à DRE, a 
fim de que "espelhe a estrutura tarifária, segregando em resultado antes e após os custos 
gerenciáveis, permitindo análise comparativa entre o resultado obtido e a tarifa concedida." 
(ANEEL, 2011, art. 5º). 
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 A mudança trazida pela ICPC 01, e que alcançou as concessões de serviços públicos a 
entidades privadas, como são as distribuidoras de energia elétrica, foi a reclassificação da 
infraestrutura utilizada nos serviços prestados, que não mais pode ser registrada como ativo 
imobilizado da empresa, "porque o contrato de concessão não transfere ao concessionário o 
direito de controlar o uso da infraestrutura de serviços públicos" (ICPC 01, item 11).  O 
concessionário teria apenas o acesso "para operar a infraestrutura para a prestação dos 
serviços públicos em nome do concedente" (idem).  Essa diferenciação na propriedade do 
bem imóvel é que impede seu registro como imobilizado, para fins societários. 
 A ICPC 01, reforçada pela OCPC 05, determina que, se o concessionário tem direito 
por contrato (ou seja, executável por lei) de receber algum ativo financeiro do poder 
concedente, o ativo deve ser classificado como financeiro. Caso o concessionário tenha 
autorização para cobrar dos usuários pelo serviço público prestado, o ativo deve ser 
reconhecido como intangível. 
 Essas mudanças não foram reconhecidas pela ANEEL, e, portanto, não podem ser 
utilizadas nas demonstrações regulatórias. Brugni, Rodrigues e Cruz (2011, p.11), 
comparando os dois modelos de demonstrações, fazem os seguintes comentários: 

é possível afirmar que a principal característica que fundamenta a criação da 
contabilidade regulatória é a impossibilidade de registro dos chamados ativos e 
passivos regulatórios por parte das concessionárias. [...] Estas duas rubricas 
objetivam registrar a variação, positiva (ativo) ou negativa (passivo) dos custos não 
gerenciáveis (conhecida como Parcela A da estrutura tarifária) com relação ao 
último reajuste tarifário anual até que se proceda o mecanismo de reajuste tarifário e 
assim as empresas possam baixar suas contas, confrontando com os aumentos ou 
diminuições ajustadas pelas tarifas.  

No presente trabalho, analisa-se a qualidade da informação contábil das duas 
demonstrações financeiras, tendo como foco o conservadorismo contábil, ou seja, comparar o 
nível de conservadorismo das duas, de maneira a perceber se existe influência das escolhas do 
órgão regulatório na qualidade das informações contábeis. 
 
3 METODOLOGIA 
 De acordo com Gil (1996, p. 45-47), as pesquisas podem ser classificadas segundo 
dois grandes critérios: objetivos e procedimentos técnicos. Em relação aos objetivos, a 
presente pesquisa é do tipo descritiva, uma vez que esse tipo busca descrever características 
de determinada população ou fenômeno, ou estabelecer relações entre variáveis.  O que é feito 
nesse artigo é avaliar a qualidade da informação, através da análise do conservadorismo 
contábil, das DF´s societárias e regulatórias, dos anos de 2010 e 2011, das distribuidoras de 
energia elétrica em operação no Brasil. 
 Em relação aos procedimentos técnicos, o método utilizado é a pesquisa documental, 
na qual há a análise direta de documentos "brutos", que ainda não receberam tratamento 
analítico, como é o caso das demonstrações financeiras das empresas. Outros documentos 
analisados são aqueles referentes à normatização em si, como as regulações da ANEEL, ICPC 
01, OCPC 05, e legislação. Também foi feita uma pesquisa bibliográfica, em normas, artigos 
e teses a respeito do conservadorismo e suas principais modelagens.  Esse tipo de pesquisa é 
feito a partir de material já elaborado. 
 Além disso, quanto à abordagem utilizada, classifica-se, de acordo com Martins e 
Theóphilo (2009), como empírico-positivista, pois apresenta técnicas de coleta, tratamento e 
análise de dados marcadamente quantitativos e onde a validação da prova científica é buscada 
através de testes dos instrumentos, graus de significância e sistematização das definições 
operacionais. Já o processo de amostragem é não probabilístico, pois parte-se de um universo 
naturalmente restrito, já que as empresas foram escolhidas a partir da listagem das bases de 
dados da ANEEL e da Economática. 
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 Assim, na prática, foi feito o levantamento das demonstrações financeiras societárias e 
regulatórias, do ano de 2011 (com as informações de 2010 apresentadas para efeito de 
comparação), das empresas distribuidoras de energia elétrica, disponíveis na página na 
internet da ANEEL.   

Nesse site, há a "Central de Informações Econômico-Financeiras do Setor Elétrico" 
(CIEFSE), onde estão depositadas as DF´s obrigatórias das empresas do setor elétrico, tanto 
as societárias quanto as regulatórias, encerradas desde 2011.  
 Como já foi comentado na fundamentação teórica desse trabalho, no site da ANEEL, 
em relação às distribuidoras, estão listadas 63 concessionárias, das quais sete não têm 
informação regulatória cadastrada (em 20 de novembro de 2012); e 48 permissionárias de 
serviço público, das quais há informação apenas sobre 26 delas.  Portanto, foram consideradas 
as DF´s de 82 empresas (56 concessionárias e 26 permissionárias), dos anos de 2010 e 2011. 
 Para os dados relativos às demonstrações financeiras societárias, utilizou-se a base de 
dados Economática, separando as empresas por setor e selecionando aquelas correspondentes 
à classificação de "energia elétrica".  

Como dito anteriormente, para análise dos dados foi utilizado o índice de 
conservadorismo proposto por Gray (1980), para analisar comparativamente o 
conservadorismo incondicional, ou seja, para comparar o nível de conservadorismo das duas 
DFs para os anos de 2010 e 2011, sendo os dados societários usados como a base de 
comparação, para apurar o conservadorismo nas demonstrações regulatórias. Assim, 
procurou-se confirmar se as demonstrações regulatórias são, portanto, mais conservadoras que 
as societárias. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Onde:  RS = Resultado Societário 
 RR = Resultado Regulatório 

  
Um índice maior que 1,05 significa que a empresa é "otimista" em relação ao valor de 

comparação, enquanto que um índice menor que 0,95 que a empresa é "pessimista" ou 
"conservadora". Além disso, utilizou-se uma "área neutra" entre os valores de 0,95 e 1,05, 
onde não se podia afirmar ou não a presença de conservadorismo nas empresas. 

Para verificar a significância estatística do indicador de Gray (1980), utilizou-se um 
teste de diferença de médias para amostras emparelhadas ou pareadas, com apoio do SPSS 
18.0. O propósito foi verificar se existem indícios de diferença significativa entre os 
resultados societário (RS) e regulatório (RR), ou seja, se a média do resultado societário (RS) é 
igual a média do resultado regulatório (RR). Assim sendo, as hipóteses do teste são: H0: RS – 
RR = 0 e H1: RS – RR ≠ 0. 

Segundo Siegel e Castellan Jr. (2006), os testes para amostras emparelhadas são 
aplicados quando o pesquisador deseja estabelecer se dois tratamentos são diferentes ou se um 
tratamento é melhor/maior do que o outro (no caso da presente pesquisa, dois padrões 
contábeis diferentes). No caso da presente pesquisa, deseja-se testar se o tratamento dado pela 
regulação às informações contábeis gera impacto significativo, tendo como base o resultado 
(lucro). 

A escolha do teste para amostras emparelhadas depende da avaliação do pressuposto 
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básico de que as variáveis (no caso os resultados societário e regulatório) tenham distribuição 
normal. Para testar o referido pressuposto foi utilizado o teste de Komolgorov-Smirnov, tendo 
como referência um nível de significância de 1%. A análise prévia dos dados indica que os 
resultados contábeis não apresentaram distribuição normal. Nesse caso, foram utilizados os 
dois testes não-paramétricos mais indicados para o caso de duas amostras emparelhadas: teste 
não-paramétrico dos “Sinais” e teste não-paramétrico de “Wilcoxon”. 

O teste não-paramétrico dos sinais, de acordo com Siegel e Castellan Jr. (2006), é 
aplicado onde se quer determinar, para cada par de observações, qual é maior. No uso do teste 
se deseja estabelecer se duas condições ou tratamentos são significativamente diferentes, onde 
cada “sujeito”, para cada par combinado de observações, é seu próprio controle. No caso da 
hipótese nula ser verdadeira espera-se que o número de pares em que a variável depois do 
tratamento for maior é o mesmo que o número de pares em que a variável depois do 
tratamento é menor. 

O teste não-paramétrico de “Wilcoxon”, segundo descrito por Siegel e Castellan Jr. 
(2006), além da informação sobre a direção das diferenças dentro dos pares, ainda considera a 
magnitude das diferenças, ou seja, quando a diferença entre as duas condições é maior, essa 
tem um maior peso do que um par onde a diferença é menor. No caso da hipótese nula ser 
verdadeira espera-se que a soma das diferenças de pares positivas seja praticamente igual à 
soma das diferenças de pares negativas. 
 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 Numa análise preliminar, percebe-se que em 2010 das 82 empresas analisadas 30 
apresentam resultados regulatórios inferiores aos resultados societários. Já para o ano de 
2011, este número sobe para 50 distribuidoras de energia elétrica. Observa-se ainda que 
apenas 24 empresas em 2010 e 11 empresas em 2011, apresentam resultados regulatórios 
superiores aos societários. Ressalta-se, ainda, que 26 empresas apresentaram este 
comportamento em ambos os períodos. Tem-se, portanto, o primeiro indício de que possa 
existir um impacto da regulação nos resultados reportados. 

Para analisar comparativamente o conservadorismo incondicional foram calculados os 
índices de conservadorismo, de acordo com a proposição de Gray (1980), para as 82 
distribuidoras de energia elétrica, sendo 56 concessionárias e 26 permissionárias. 
 O índice original do artigo de Gray (1980), como já foi visto acima na fundamentação 
teórica, relacionava lucros ajustados com lucros divulgados, servindo o primeiro de base de 
comparação para a "atitude" da empresa em relação a um valor tomado como mais "neutro".  
Assim, a empresa seria "otimista", "neutra" ou "conservadora" (= "pessimista"), de acordo 
com o resultado do índice.  Nesse trabalho, os dados societários foram usados como a base de 
comparação, para apurar o conservadorismo nas demonstrações regulatórias.  Gray, em seu 
trabalho pioneiro, já verificara que em países com normatizações mais fortes (tradição 
romanística ou da code law), as demonstrações contábeis são mais conservadoras.  Assim, 
procurou-se confirmar se as demonstrações regulatórias, e, portanto, mais rígidas que as 
societárias, são mais conservadoras em relação a essas.  Eis o resultado desta análise na 
Tabela 1: 

Como foram obtidas as informações dos anos de 2010 e 2011 de 82 empresas, foram 
calculados 164 índices de conservadorismo, já que a comparação é feita por empresa por ano.  
Agrupando-os de acordo com as três faixas de classificação propostas por Gray (1980, p. 68), 
concluiu-se que apenas 34,76% das demonstrações foram feitas de forma conservadora (57 
DFs). Ainda 15,24% da amostra, ou seja, 25 demonstrações financeiras regulatórias 
demonstraram um "otimismo" das demonstrações regulatórias em relação às societárias.  A 
metade da amostra (82 DFs) ficou na faixa de neutralidade, não se podendo afirmar se houve 
ou não lançamentos conservadores.   
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Tabela 1: Resultado dos cálculos do Índice de Conservadorismo de Gray 

Fonte: elaborada pelos autores. 
  

Esse resultado foi bastante influenciado pelas 49 DFs que mostravam não haver 
diferença entre os resultados societários e regulatórios, obtendo, consequentemente, um índice 
de conservadorismo igual a um. Isso aconteceu porque 19 empresas apresentaram as DFs 
societárias e regulatórias iguais para ambos os anos (totalizando 19 x 2 = 38 DFs), e nove 
apresentaram igualdade no ano de 2010 e duas no ano de 2011, perfazendo as 49 DFs 
mencionadas. Note que essas empresas simplesmente apresentaram a planilha da DRE 
regulatória com as colunas de valores societários e regulatórios iguais, e valores zero na 
coluna de ajustes.  Também não há explicação para essa igualdade nas notas explicativas 
regulatórias.  
 Retirando as 49 DFs cujos resultados societário e regulatório estavam iguais, tem-se os 
seguintes resultados apresentados na Tabela 2: 
 

Tabela 2: Resultado Adicional do Índice de Conservadorismo de Gray 
 

 
 
 
 
Fonte: elaborada pelos autores. 
  

Com os novos valores, totalizando 115 índices de conservadorismo (164 - 49 = 115), 
ficou demonstrada uma tendência de as empresas serem mais conservadoras em suas 
demonstrações regulatórias em comparação com as societárias (usadas como base), com cerca 
de 50% se utilizando desse tipo de “prudência”. Cerca de 30% permaneceram neutras, 
enquanto que 21,74% (25 DFs) se mostraram otimistas. Nesse cenário, há uma nítida 
tendência ao uso do conservadorismo nas demonstrações a serem apresentadas à agência 
reguladora. 

Como dito anteriormente, na metodologia, para corroborar estatisticamente estes 
resultados, foram aplicados os testes não-paramétricos de diferença de médias dos Sinais e de 
Wilcoxon. A Tabela 3 mostra os resultados para os referidos testes. 

Com base nestes resultados percebe-se que em média o valor dos resultados 
societários são superiores aos valores dos resultados regulatórios, visto que o valor média da 
diferença RS – RR é positiva. Além disso, o resultado dos testes dos Sinais e de Wilcoxon 
mostram significância estatística para esta diferença, visto que os p-valores são menores que 
0,01. Isso quer dizer que as médias dos resultados societários e regulatórios são 
estatisticamente diferentes a 1% de significância, fazendo com que a H0 de que RS – RR = 0 
possa ser rejeitada. 

 
 
 
 
 
 

societária como base - qtde de DFs regulatórias:

conservadoras:  IC < 0,95 neutras:  0,95< IC <1,05 otimistas:  IC > 1,05

57 82 25

34,76% 50,00% 15,24%

societária como base - qtde de DFs regulatórias:

conservadoras:  IC < 0,95 neutras:  0,95< IC <1,05 otimistas:  IC > 1,05

57 33 25

49,57% 28,70% 21,74%
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Tabela 3: Resultado dos testes de diferença de médias 
Testes Teste do Sinais Teste de Wilcoxon

Valor Médio de RS  – RR 

Valor da Estatística Z 4,217 4,601

p-valor <0,01 <0,01

Diferenças Negativas 35 -

Diferenças Positivas 80 -

Empates 49

Rank Médio - Difs Negativas - 48,26

Rank Médio - Difs Positivas - 62,26

≈ R$ 136.700,00

 
 
Por fim, percebe-se que o número de diferenças positivas no teste dos Sinais e Rank 

médio das diferenças positivas no teste de Wilcoxon são maiores que os mesmos valores 
referentes às diferenças negativas. Isso significa que não só os valores médios são diferentes 
como também em média os resultados societários são maiores que os resultados regulatórios 
(RS > RR). 

Com base nestes resultados, pode-se confirmar que realmente existem diferenças 
significativas entre os lucros societários e regulatórios, sendo os regulatórios inferiores aos 
societários. Com isso, tem-se a confirmação estatística de que as informações regulatórias são 
mais conservadoras que as informações societárias, mostrando assim impacto significativo da 
regulação na evidenciação do lucro. 
 
5 CONCLUSÃO 
 Os setores de distribuição e transmissão de energia elétrica brasileiros estão 
submetidos a uma dupla regulação em relação à forma de apresentação de suas demonstrações 
financeiras. É preciso ter uma DF societária, obrigatória para as empresas com capital aberto, 
e ainda uma DF regulatória, obrigatória para a ANEEL. Daí, uma pergunta razoável é se 
alguma delas possui mais qualidade contábil que a outra. 
 Procurou-se fazer, então, essa avaliação de qualidade através da característica do 
conservadorismo incondicional, já que, como as DFs regulatórias são usadas como base para a 
determinação das tarifas a serem cobradas dos consumidores finais, seria possível imaginar 
que fossem elaboradas com maior “prudência”. 

Comparando as informações dos dois padrões contábeis (regulatório e societário) 
observou-se que há indícios para se afirmar que as informações regulatórias podem ser 
consideradas mais conservadoras do que informações societárias. Isso porque cerca de 50% 
das demonstrações regulatórias foram feitas de forma mais conservadora, além do que os 
resultados regulatórios se mostram significativamente inferiores aos resultados societários. 

Esse comportamento pode ser explicado especialmente pelas motivações e 
expectativas por parte dos usuários dessas informações. As demonstrações regulatórias são 
destinadas para ANEEL, que por princípio deve defender o interesse da população em pagar 
preços justos pelo serviço de distribuição de energia elétrica e também busca a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, isto é, as empresas não devem reportar 
prejuízos, mas também não podem auferir lucros anormais. Logo, sua perspectiva tende a ser 
mais conservadora. Por outro lado, as demonstrações societárias são destinadas aos 
investidores e credores dessas empresas, que sempre esperam bons resultados com números 
contábeis que reportem uma situação econômico-financeira sólida das distribuidoras de 
energia elétrica. Sendo assim, as expectativas em torno das demonstrações societárias criam 
motivações para um comportamento menos conservador. 
 Assim, a pergunta do trabalho, em relação a diferenças na qualidade informacional 
entre DFs societárias e regulatórias, foi respondida, levando em consideração apenas o 
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conservadorismo incondicional, que demonstrou que as DFs regulatórias parecem ser mais 
conservadoras.  

Para futuros estudos, seria interessante verificar esta e outras características da 
qualidade da informação contábil, tais como relevância e gerenciamento de resultado, porém 
para isso será necessário aguardar mais períodos com a publicação de informações em ambos 
os padrões. 
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