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RESUMO 
Com a adoção das normas internacionais no Brasil, houve alteração na forma de contabilização 

dos investimentos em joint venture. Essas alterações são oriundas da adoção obrigatória a partir 

de janeiro de 2013 da IFRS 11 e 12, cujo objetivo é melhorar a qualidade dos demonstrativos 

financeiros, reduzindo assim, a assimetria informacional. Neste contexto, esta pesquisa teve 

como objetivo investigar se a eliminação de escolhas para a contabilização dos investimentos 

em joint venture, com a adoção da IFRS 11 e da IFRS 12, reduziu a assimetria informacional 

das empresas listadas na BM&FBovespa. Esta pesquisa é classificada como descritiva, 

documental e com abordagem quantitativa, utilizando a técnica de regressão múltipla OLS para 

a análise dos dados. Como resultados há indícios de que a eliminação de escolhas para a 

contabilização dos investimentos em joint venture com a adoção da IFRS 11 e 12 no Brasil, não 

reduziu a assimetria informacional. Os resultados desta pesquisa corroboram com visão de 

Gordon e Gallery (2012) evidenciando que nem sempre a eliminação das escolhas contábeis 

produz informações de melhor qualidade, pois uma consequência não prevista pelos 

normatizadores pode ser o fato de os preparadores dos demonstrativos contábeis estarem sendo 

forçados a utilizar o mesmo método para contabilização de eventos e transações que, em sua 

essência, são diferentes. Essa pesquisa possibilita a reflexão sobre o método mais adequado 

para a contabilização dos investimentos em joint venture, levando em consideração as 

características do mercado brasileiro. 
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Área temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

1 INTRODUÇÃO 

O principal objetivo da contabilidade é fornecer informações econômicas e financeiras 

para que os usuários possam utilizá-las no processo de tomada de decisão (Murcia, 2009; Telles, 

2013). As normas internacionais de contabilidade (IFRS) são elaboradas com o objetivo de 

fornecer informações financeiras de maior qualidade para uma ampla gama de usuários, porém, 

com enfoque especial nos investidores e credores. Neste contexto, pode-se esperar que quanto 

maior a qualidade das informações divulgadas nos relatórios contábeis, melhores serão os 

resultados obtidos pelos usuários da informação contábil no processo de tomada de decisão, 

reduzindo, portanto, a assimetria informacional (Machado, 2011; Dima & Saccon, 2012). 

Uma das normatizações contábeis que há tempos é objeto de discussão por parte dos 

órgãos normatizadores internacionais é a que trata dos investimentos em empreendimentos 

controlados em conjunto (joint venture). A falta de consenso entre os órgãos normatizadores 
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sobre o método mais adequado para contabilização desses investimentos (se método de 

equivalência patrimonial ou consolidação proporcional) resulta em uma diversidade de práticas 

contábeis entre os países. Segundo Machado (2011) a liberdade de escolha entre o método de 

equivalência patrimonial ou consolidação proporcional foi uma forma de amenizar os conflitos 

com as empresas que adotam as recomendações do FASB ou do IASB. 

Para o IASB, a existência desse tipo de escolha pode levar a situações em que 

investimentos similares sejam contabilizados de forma diferente, da mesma forma que 

investimentos diferentes sejam contabilizados de forma similar, prejudicando a 

comparabilidade. Para Nobes (2006) um dos fatores que compromete a harmonização das 

práticas contábeis e que contribui para o surgimento de “padrões nacionais de IFRS” é 

justamente a existência de escolhas contábeis. De forma complementar, Barth, Landsman e 

Lang (2008) mencionam que as escolhas contábeis afetam a situação econômica e financeira 

da empresa, mesmo que essa escolha represente de forma fidedigna o fenômeno econômico. 

Recentemente, o IASB emitiu a IFRS 11 – Joint Arrangements, que, no Brasil, resultou 

na emissão do Pronunciamento Técnico CPC 19 (R2) – Negócios em Conjunto. O objetivo do 

IASB, ao emitir a IFRS 11, era aumentar a representação fidedigna dos investimentos em 

negócios em conjunto (joint arrangement) nas demonstrações contábeis das investidoras, 

utilizando um princípio básico (principle-based approach) para contabilização desse tipo de 

investimento, além da exigência de um nível maior de divulgação (disclosure). Como 

consequência dessas melhorias, as normas internacionais (IFRS 11) se tornaram mais próximas 

das normas contábeis americanas (USGAAP), do que com a aplicação da norma anterior (IASB, 

2011; Dima & Saccon, 2012).  

A principal alteração da IFRS 11 é a eliminação de escolhas para contabilização dos 

investimentos em negócios em conjunto classificados como joint ventures. Essa norma, emitida 

em maio de 2011 e com adoção a partir de 1º de janeiro de 2013, elimina a possibilidade de 

utilização do método de consolidação proporcional, tornando obrigatória a aplicação do método 

de equivalência patrimonial. Para Barth et al (2008), a qualidade da informação contábil 

produzida será superior, caso os órgãos normatizadores reduzam o número de escolhas 

contábeis existentes. 

A emissão da IFRS 11 faz parte de um projeto maior do IASB de revisão das normas 

relacionadas à consolidação e investimentos em negócios em conjunto. Sendo assim, esse 

projeto resultou na emissão de três novas normas (IFRS 10, 11 e 12) e na revisão de outras duas 

(IAS 27 e 28). A IFRS 12 – Disclosure of Interests in Other Entities, aumentou 

substancialmente as exigência de divulgação sobre os investimentos em negócios em conjunto, 

quando comparado com a normatização anterior. 

A decisão do IASB de eliminação do método de consolidação foi bastante polêmica, 

considerando que muitos países (e até mesmo o IASB, anteriormente a esse projeto), defendiam 

a abordagem da consolidação proporcional, como por exemplo, França, Holanda, Espanha, 

Suécia, Suíça, Brasil e Canadá (Furuta, 2005). Adicionalmente, a maior parte das pesquisas 

acadêmicas não suporta a decisão do IASB de eliminar a consolidação proporcional, já que este 

método produz informações contábeis de maior relevância para o usuário (Graham, King, & 

Morrill, 2003; Bauman, 2003; Stoltzfus & Epps, 2005; Bauman, 2007; Betancourt & Baril, 

2013). Entretanto, o IASB justifica que a exigência de divulgação adicional, pela IFRS 12, 

compensará a perda informacional da eliminação do método de consolidação proporcional. 

Neste contexto, este estudo busca responder a seguinte questão de pesquisa: “Qual o 

impacto da eliminação de escolhas para reconhecimento dos investimentos em joint 

ventures, com a adoção da IFRS 11 e 12, na assimetria informacional das empresas listadas 

na BM&FBovespa?”.  

Pode-se esperar que a adoção da IFRS 11 e, consequentemente da IFRS 12, por 

apresentarem a finalidade de melhorar a forma como os investimentos em negócios em conjunto 
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são reportados nas demonstrações contábeis, produzam informações contábeis de maior 

qualidade e, portanto, reduzam a assimetria informacional, contribuindo para o processo de 

tomada de decisão do usuário. Porém, esse resultado pode ser questionável, já que, conforme 

Dima e Saccon (2012) não há evidencias suficientes para comprovar qual o método de 

contabilização dos investimentos em joint venture é mais adequado, uma vez que os mercados 

são diferentes e que as informações financeiras são utilizadas de forma diferente. 

Considera-se que a presente pesquisa é bastante oportuna por fornecer as primeiras 

evidências sobre o impacto da adoção da nova regulamentação para os investimentos em 

negócios em conjunto e, em específico, para os investimentos em joint venture, que poderão 

ser utilizadas pelos próprios órgãos normatizadores, como o IASB, para a avaliação do pós 

implementação das normas (post implementation review). Adicionalmente, esta pesquisa 

também contribui ao levantar as primeiras evidências empíricas sobre o impacto da eliminação 

de escolhas no processo de tomada de decisão do usuário da informação contábil. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO E FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES 

2.1. Novas normas para investimentos em joint venture: IFRS 11 e 12 

A normatização contábil para investimentos em negócios em conjunto (joint 

arrangements) há muito tempo é objeto de divergência entre os órgãos normatizadores, 

especialmente em relação aos investimentos em empreendimentos controlados em conjunto 

(joint venture). A falta de consenso entre os órgãos normatizadores sobre o método mais 

adequado para contabilização dos investimentos em joint venture (método de equivalência 

patrimonial ou consolidação proporcional) resulta em uma diversidade de práticas contábeis 

entre os países. Entretanto, recentemente o IASB e o FASB se uniram em um projeto de 

convergência, buscando reduzir as diferenças entre as normas internacionais (IFRS) e as normas 

americanas (USGAAP), especialmente em alguns tópicos de maior importância, como é o caso 

dos investimentos em negócios em conjunto. 

A crise financeira de 2007/2008 evidenciou a necessidade de as demonstrações 

contábeis melhor refletirem a substância da relação entre empresas, por meio de maior 

consistência, transparência e comparabilidade na contabilização e divulgação de investimentos 

permanentes em outras sociedades. Evidenciou também a falta de transparência dos riscos que 

os investidores estão expostos, relacionados a investimentos que a empresa possui, mas que não 

estão no balanço (os denominados “off balance sheet vehicles”). 

Esse contexto incentivou o IASB a incluir na sua agenda um projeto de revisão das 

normas relacionadas à consolidação e investimentos em negócios em conjunto (joint 

arrangements). Em maio de 2011 esse projeto foi finalizado, resultando na emissão de três 

novas normas e na revisão de duas outras normas: IFRS 10 Consolidated Financial Statements 

(CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas); IFRS 11 Joint Arrangements (CPC 19 (R2) – 

Negócios em Conjunto); IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities (CPC 45 – 

Divulgação de Participações em Outras Entidades); IAS 27 Separate Financial Statements 

(CPC 35 (R2) – Demonstrações Separadas); IAS 28 Investments in Associates and Joint 

Venture (CPC 18 (R2) – Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento 

Controlado em Conjunto) 

Esse conjunto de normas, com potencial de gerar grande impacto nas demonstrações 

consolidadas das empresas investidoras (em especial a IFRS 11), entrou em vigor a partir de 1º 

de janeiro de 2013, com a adoção antecipada permitida, desde que a adoção ocorresse para o 

conjunto de normas como um todo. 

Em se tratando de negócios em conjunto, a normatização internacional que rege esse 

tipo de investimento, em que o controle é compartilhado, é a IFRS 11 – Joint Arrangements. A 

emissão da IFRS 11 substitui a IAS 31 (e a SIC 13) e representa a maior revisão feita nessa 

norma desde quando ela foi inicialmente emitida em 1990 (IASB, 2007). Negócio em conjunto 
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é definido pelo CPC 19 (R2), correlato à IFRS 11, como um negócio do qual duas ou mais 

partes têm o controle conjunto, podendo ser classificado como operações em conjunto (joint 

operations) ou empreendimentos controlados em conjunto (joint ventures). 

O objetivo do IASB, ao emitir a IFRS 11, era aumentar a representação fidedigna dos 

investimentos em negócios em conjunto nas demonstrações contábeis das investidoras, 

utilizando um princípio básico (principle-based approach) para contabilização desse tipo de 

investimento, além da exigência de um nível maior de divulgação (disclosure). 

A aplicação da IFRS 11 altera a IAS 31 em dois pontos principais, considerados pelo 

IASB como os pontos fracos da norma anterior e que estariam impedindo que os investimentos 

em negócios em conjunto fossem reportados nas demonstrações da investidora com maior 

qualidade: 

 A prática contábil conforme a IAS 31 é determinada pela existência ou não de uma 

estrutura legal, sendo que, quando da existência de uma entidade separada, 

obrigatoriamente o investimento deveria ser contabilizado como uma entidade 

controlada em conjunto, mesmo que na essência não se caracterizasse como tal. Porém, 

o IASB considera que isso nem sempre reflete os reais direitos e obrigações contratuais 

estabelecidos entre as partes e que, portanto, a forma de classificação e, 

consequentemente, reconhecimento dos investimentos em negócios em conjunto deve 

ser voltada para os direitos e obrigações estabelecidos no acordo contratual e não mais 

apenas para a existência ou não de uma estrutura legal separada, como determinado pela 

IAS 31. Com a adoção da IFRS 11 a estrutura legal do negócio não será mais o único 

fator a ser considerado para classificação dos investimentos em negócios em conjunto. 

Além desse fator, a IFRS 11 determina que as exigências para classificação e 

contabilização desses investimentos devem ser direcionadas por um princípio básico 

voltado para o reconhecimento dos reais direitos e obrigações decorrentes do acordo 

conjunto. Como consequência, um negócio em conjunto, mesmo sendo estruturado por 

uma entidade separada, poderá, conforme a IFRS 11, ser classificado como uma 

operação em conjunto (IASB, 2007; IASB, 2011). 

 A IAS 31 permitia a possibilidade de escolha do método de contabilização, quando o 

investimento em negócio em conjunto fosse classificado como entidade controlada em 

conjunto: método de equivalência patrimonial ou método da consolidação proporcional. 

Para o IASB, a existência desse tipo de escolha pode levar a situações em que 

investimentos similares sejam contabilizados de forma diferente, prejudicando a 

comparabilidade. Para resolver esse problema, com a adoção da IFRS 11, a 

possibilidade de escolhas foi eliminada, sendo obrigatório o uso do método de 

equivalência patrimonial (IASB, 2007; IASB, 2011). 

 

Para atingir o seu objetivo com a emissão da IFRS 11, em que o IASB busca melhorar 

a forma como os investimentos em negócios em conjunto são apresentados nas demonstrações 

contábeis das investidoras, é preciso propor alterações nos dois pontos acima mencionados, que 

representam as duas principais preocupações do IASB. Sendo assim, com essa finalidade, todas 

as alterações propostas pela IFRS 11 são baseadas em um princípio geral: As partes de um 

negócio em conjunto devem reconhecer seus direitos e obrigações decorrentes do acordo. 

Esse princípio deve ser utilizado como base para a classificação dos negócios em conjunto e 

consequentemente, para determinação do método de contabilização a ser utilizado. 

Em decorrência da aplicação desse princípio geral, os impactos das alterações da IFRS 

11 podem ser observados tanto em termos conceituais como práticos (Leitner-Hanetseder & 

Stockinger, 2014). Porém, destaca-se que entre as alterações propostas pela IFRS 11 e que 

podem gerar grande impacto nas demonstrações contábeis das empresas investidoras 
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(especialmente no mercado brasileiro), a mais polêmica é a eliminação do método de 

consolidação proporcional para a contabilização dos investimentos em joint ventures.  

A principal diferença entre o método da consolidação proporcional e o método de 

equivalência patrimonial é que, apesar de ambos os métodos considerarem apenas o 

reconhecimento, nas demonstrações consolidadas, dos valores de ativo, passivo, receitas e 

despesas da joint venture proporcionais à participação da investidora, o método da consolidação 

proporcional apresenta esses valores segregados, linha a linha, enquanto que o método de 

equivalência patrimonial apresenta esses valores na base líquida (ativos líquidos dos passivos 

e receitas líquidas das despesas), em uma única conta (Martins, Gelbcke, Santos, & Iudícibus, 

2013). Como consequência, ao passar do método de consolidação proporcional para o método 

de equivalência patrimonial, os valores de ativos e passivos, bem como receitas e despesas, 

serão reduzidos, já que os valores proporcionais à participação da investidora na joint venture 

deixarão de ser reconhecidos em cada conta correspondente para serem apresentados em uma 

única conta, na forma líquida (“investimentos” no caso das contas patrimoniais ou “resultado 

de equivalência patrimonial” no caso das contas de resultado). 

Conforme o Basis for Conclusion on Exposure Draft 09 – Joint Arrangements a escolha 

pelo método da consolidação proporcional poderia levar ao reconhecimento de ativos que não 

são controlados pela entidade e de passivos que não são realmente obrigações da entidade. Se 

uma investidora detém o controle conjunto de uma entidade, ela divide o controle das atividades 

dessa entidade, mas isso não significa que a investidora controla cada ativo da entidade ou tem 

uma obrigação presente com todos os passivos. Diante disso, o IASB considera que se a 

investidora utilizar o método de consolidação proporcional estará reconhecendo como ativos e 

passivos uma proporção de itens que não controla e que não tem uma obrigação presente, 

respectivamente. Assim, o reconhecimento desses valores contraria a definição de ativos e 

passivos do Framework e, portanto, não estaria representando de forma adequada a posição 

patrimonial da entidade (IASB, 2008; Dima & Saccon, 2012). 

A decisão do IASB de eliminar o método de consolidação proporcional para 

contabilização dos investimentos em joint venture é bastante polêmica considerando que muitos 

países (e até mesmo o IASB, anteriormente a esse projeto), defendiam a abordagem da 

consolidação proporcional, como por exemplo, França, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça, Brasil 

e Canadá (Furuta, 2005). Adicionalmente, a maior parte das pesquisas acadêmicas não apoia a 

decisão do IASB de eliminar a consolidação proporcional, já que este método, apesar de 

contrariar as definições de ativo e passivo do Framework, produz informações contábeis de 

maior relevância para o usuário (Graham et al, 2003; Bauman, 2003; Stoltzfus & Epps, 2005; 

Bauman, 2007; Betancourt & Baril, 2013). 

Quando do desenvolvimento da IFRS 10 – Consolidated Statements e a IFRS 11 – Joint 

Arrangements, o IASB identificou a oportunidade de complementar esse conjunto de normas, 

emitindo uma IFRS específica para regulamentação do disclosure de investimentos em outras 

sociedades: a IFRS 12 – Disclosure of Interests in Other Entities. No Brasil, essa norma se 

traduziu por meio do Pronunciamento Técnico CPC 45 – Divulgação de Participações em outras 

Entidades. Anteriormente à IFRS 12, as exigências de divulgação de investimentos em joint 

arrangements eram previstas na própria IAS 31. Porém, essas exigências de divulgação da IAS 

31 foram alvo de diversas críticas por fornecerem exigências limitadas de disclosure, já que 

não era uma norma específica para essa finalidade. Sendo assim, quando da adoção da IFRS 

11, as exigências de disclosure dos investimentos em joint arrangements passaram a ser 

determinadas pela norma específica: a IFRS 12. 

A IFRS 12 passou a exigir que as empresas que possuíssem investimentos em joint 

arrangements divulgassem um conjunto de informações adicionais, como a natureza, extensão, 

os impactos financeiros dos seus investimentos, bem como os riscos associados, que não eram 

exigidas pela IAS 31. Sendo assim, a aplicação da IFRS 11 e consequentemente, da IFRS 12, 
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aumentará consideravelmente as exigências de divulgação de informações sobre os 

investimentos em joint arrangements (Ernst&Young, 2011; KPMG, 2013). 

Uma das justificativas do IASB para eliminação da consolidação proporcional, quando 

da emissão da IFRS 11, é que o nível de exigência de disclosure da IFRS 12 compensará a 

perda informacional dessa eliminação, já que todas as informações que os investidores 

poderiam obter com o uso da consolidação proporcional poderão ser obtidas nas notas 

explicativas. Para o IASB, o aumento nas exigências de disclosure fornecerá informações de 

melhor qualidade sobre os ativos e passivos da entidade controlada em conjunto do que seria 

fornecido pela utilização do método de consolidação proporcional (IASB, 2008). 

 

2.2. Problema de Agência e Assimetria Informacional 

O problema de agência surge em decorrência da relação de agência. Conforme Jensen e 

Meckling (1976), a relação de agência pode ser definida como um contrato estabelecido entre 

duas partes em que uma ou mais pessoas (principal ou principais) contratam um terceiro 

(agente) para executar alguns serviços em seu lugar, resultando, portanto, na delegação da 

autoridade de tomada de decisão ao agente. Considerando a Teoria Econômica, ambas as partes 

(principal e agente) tenderão a agir de forma racional para maximizar a sua própria utilidade. 

Como consequência, pode-se esperar que nem sempre o agente vai agir buscando o melhor 

interesse do principal. É nesse contexto que surge o conflito (problema) de agência (Jensen & 

Meckling, 1976).  

O problema de agência resulta, portanto, do conflito entre o administrador (agente) e os 

usuários externos (principal), em decorrência do incentivo que os administradores possuem 

para expropriar os recursos da empresa para atender a seus próprios objetivos (maximizar seu 

próprio bem estar) (Jensen & Meckling, 1976).  

Considerando a estrutura cada vez mais complexa das empresas, com a segregação entre 

a propriedade e o controle, em que os proprietários da empresa não estão diretamente 

envolvidos na administração da mesma, é razoável supor que os administradores, contratados 

pelos proprietários, detenham um volume maior de informações sobre a empresa do que os 

próprios donos. Essa diferença de informação entre os administradores e proprietários é 

denominada de assimetria informacional (Nakayama, 2012). 

Entretanto, a ideia da assimetria informacional não envolve apenas a relação entre o 

principal (acionista) e o agente (administrador), pois engloba também outros participantes do 

mercado, como a relação entre os próprios investidores (Murcia, 2009). Em situações em que a 

informação não é simétrica entre todos os participantes, algumas partes poderão obter vantagens 

por meio do acesso a informações privilegiadas (insider trading), o que pode gerar problemas 

no mercado, como risco moral e seleção adversa (Akerlof, 1970). Sendo assim, quando o acesso 

às informações não é idêntico para todas as partes, como é o caso da relação entre o agente e o 

principal, surge o problema da assimetria informacional. 

Uma alternativa para tentar reduzir o problema da assimetria informacional é o que 

determina a Teoria da Sinalização. Para Varian (2003), nos mercados em que uma das partes 

não pode observar a qualidade dos bens ou serviços oferecidos pela outra parte, os agentes que 

oferecem esses bens e serviços buscarão investir na transmissão de sinais que os diferenciem 

dos demais para as outras partes. Sendo assim, a Teoria da Sinalização representa uma tentativa 

que as empresas, por exemplo, podem adotar para comunicar as suas informações privadas aos 

usuários externos, que não teriam acesso a essas informações e que, consequentemente, 

poderiam tomar decisões equivocadas. 

Nesse contexto, a divulgação de informações (disclosure), por meio das demonstrações 

contábeis, pode ser um importante mecanismo de sinalização que as empresas podem utilizar 

para transmitir ao mercado as informações sobre a sua situação econômico-financeira. Portanto, 

demonstrações contábeis de melhor qualidade, que melhor refletem a essência econômica das 
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operações da empresa, reduzem a assimetria informacional e, consequentemente, melhoram o 

processo de tomada de decisão (Dima & Saccon, 2012). Para Healy e Palepu (2001) o 

disclosure corporativo surge como um mecanismo fundamental para reduzir a assimetria 

informacional e consequentemente, amenizar os problemas de seleção adversa e risco moral. 

 

2.3. Desenvolvimento das hipóteses 

A finalidade de se divulgar informações contábeis, tanto por meio de relatórios anuais, 

demonstrações contábeis, relatórios da administração, notas explicativas e etc., é justamente 

fornecer informações aos usuários (participantes interessados) que contribua para o processo 

de tomada de decisão, para que eles possam avaliar as melhores oportunidades na alocação de 

recursos (Murcia, 2009; Telles, 2013). Sendo assim, a elaboração de demonstrações contábeis 

de melhor qualidade, que evidenciem da melhor forma os eventos econômicos e a situação 

econômico-financeira das empresas, pode reduzir a assimetria informacional entre os 

participantes do mercado e, portanto, permitir que os investidores tomem decisões da forma 

mais adequada, contribuindo para a alocação mais eficiente de recursos por parte dos 

investidores e, consequentemente, para o crescimento da economia (Murcia, 2009). 

Considerando que o objetivo principal do IASB ao emitir a IFRS 11 é melhorar a forma 

como os investimentos em negócios em conjunto são apresentados nas demonstrações contábeis 

das investidoras, pode-se esperar que a adoção da IFRS 11 produza informações contábeis de 

melhor qualidade, reduzindo, consequentemente, a assimetria informacional (Dima & Saccon, 

2012; Gassen & Sellhorn, 2006). 

A adoção da IFRS 11 reduz a possibilidade de escolhas para contabilização dos 

investimentos em joint venture. Para o IASB, a existência desse tipo de escolha pode levar a 

situações em que investimentos similares sejam contabilizados de forma diferente, 

prejudicando a comparabilidade. Sendo assim, ao eliminar a existência da possibilidade de 

escolhas para contabilização dos investimentos em joint venture, o IASB aumenta a 

comparabilidade das demonstrações contábeis e, consequentemente, reduz a assimetria 

informacional, contribuindo para a melhor tomada de decisão do usuário. Para Brochet, 

Jagolinzer e Rieldl (2013), se a adoção de uma norma de maior qualidade aumenta a 

comparabilidade das demonstrações contábeis entre as empresas, então pode-se esperar que o 

benefícios de informações privilegiadas (private information benefits) reduzirão, diminuindo, 

consequentemente, a assimetria informacional. 

Vale mencionar também que a adoção da IFRS 11 e consequente eliminação de escolhas 

para contabilização dos investimentos em joint venture deve ser acompanhada da adoção da 

IFRS 12 - Disclosure of Interests in Other Entities. A adoção da IFRS 12 passou a exigir que 

as empresas com investimentos em joint venture divulgassem um conjunto de informações 

adicionais que não eram exigidos pela norma anterior (IAS 31). Sendo assim, a adoção da IFRS 

11 e consequentemente da IFRS 12, aumentará consideravelmente as exigências de divulgação 

de informações sobre os investimentos em joint arrangements (Ernst&Young, 2011; KPMG, 

2013), podendo-se esperar, portanto, uma redução da assimetria informacional. Diante desse 

contexto, a seguinte hipótese poderia ser desenvolvida: A eliminação de escolhas para 

contabilização dos investimentos em joint venture, com a adoção da IFRS 11 e 12, reduz a 

assimetria informacional. 

Por outro lado, também pode ser esperado que a eliminação de escolhas, com a adoção 

da IFRS 11 não reduza a assimetria informacional, ao considerar que nem sempre a eliminação 

de escolhas é adequada. Ao eliminar a possibilidade de escolha entre métodos alternativos, 

limita-se também a possibilidade de que os gestores adotem o método contábil que melhor 

reflita a essência da transação, considerando a realidade econômica em que a empresa está 

inserida. Sobre esse aspecto, Gordon e Gallery (2012) mencionam que enquanto os regulares 

buscam aumentar a probabilidade de que eventos similares sejam contabilizados de forma 
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semelhante, por meio da eliminação de escolhas, uma das consequências não previstas pode ser 

o fato de os preparadores das demonstrações contábeis estarem sendo forçados a utilizar o 

mesmo método de contabilização para eventos e transações que, na essência, são diferentes.  

Por essa perspectiva, a eliminação de escolhas também pode estar prejudicando a 

comparabilidade, em algumas situações, ao não permitir que determinados eventos e transações 

sejam registrados pela forma que melhor represente a essência da operação. Sendo assim, a 

eliminação da possibilidade de escolhas estaria impossibilitando que as demonstrações 

contábeis divulgadas reflitam de forma adequada a essência do investimento na joint venture e 

a correta posição patrimonial da entidade. Consequentemente, não estariam transmitindo a 

informação da melhor forma possível para o usuário, o que poderia levar a um aumento na 

assimetria informacional. 

O caso da possibilidade de escolha entre métodos alternativos para contabilização de 

investimentos em joint venture pode ser um exemplo de que nem sempre a eliminação de 

escolhas contábeis é algo positivo (Betancourt & Baril, 2013). Considerando a complexidade e 

a variabilidade de operações realizadas por meio da formação de joint ventures, dificilmente 

um único método de contabilização representará da melhor forma a essência de todos os tipos 

de investimentos em joint venture. Em algumas situações, principalmente quando a joint 

venture é uma extensão das atividades operacionais da empresa, o uso do método de 

consolidação proporcional pode ser o mais adequado. Entretanto, em outros casos, o uso do 

método de equivalência patrimonial pode representar melhor a essência do negócio (Bauman, 

2003). 

Conforme Reklau (1977), em decorrência da diversidade e complexidade dos negócios 

em joint ventures, a substância econômica e operacional desses negócios pode variar 

consideravelmente e, portanto, não é adequado que todos os investimentos em joint ventures 

sejam reconhecidos da mesma forma. O autor comenta que o método de contabilização que 

melhor reflete a substância econômica e operacional do negócio em joint venture depende de 

vários fatores, como o controle e propriedade, a forma da organização, a natureza e as dívidas 

da joint venture, bem como as condições financeiras das partes investidoras (Reklau, 1977). 

Nesse cenário, ao impossibilitar a representação fidedigna dos investimentos em joint 

venture e, consequentemente, que as demonstrações contábeis reflitam da melhor forma as 

operações das entidades, a adoção da IFRS 11 e da IFRS 12, poderia prejudicar a qualidade 

informacional divulgada ao usuário e, portanto, não reduzir (ou aumentar) a assimetria 

informacional entre os participantes do mercado. 
 

3 METODOLOGIA 

3.1 Enquadramento metodológico 

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa classifica-se como descritiva, pois se propõe a 

investigar a redução da assimetria informacional das empresas listas na BM&FBovespa, 

descrevendo assim características dessas empresas após a adoção da IFRS 11 e 12 (Gil, 2010). 

No que tange a abordagem do problema a pesquisa caracteriza-se como quantitativa, por 

verificar a relação entre as variáveis de pesquisa, através de testes estatísticos descritivos e por 

meio de técnicas analises multivariadas (Richardson, 2008). Em relação aos procedimentos 

técnicos, esta pesquisa caracteriza-se como documental, pela análise de dados contábeis e de 

mercado (Martins & Theóphilo, 2009).  

 

3.2 Determinação da amostra 

A amostra utilizada nessa pesquisa é composta por todas as empresas do mercado de 

capitais brasileiro, listadas na BM&FBovespa, que apresentavam a característica desejada para 

viabilização da presente pesquisa. Sendo assim, o primeiro passo para determinação da amostra 

foi o levantamento do número de empresas listadas na BM&FBovespa. 
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A partir de um total de 505 empresas listadas na BM&FBovespa, o segundo passo foi 

identificar quais dessas empresas possuíam investimentos em joint venture e que, portanto, 

poderiam ser impactas pela adoção da IFRS 11. Como a IFRS 11 foi emitida em maio de 2011, 

com aplicação a partir de 1º de janeiro de 2013, mas com a adoção antecipada permitida, foi 

necessário expandir o período de análise para além do período de transição (2013), com a 

finalidade de possibilitar a inclusão de todas as empresas que operam no mercado brasileiro que 

passaram pela transição da IFRS 11, ou de forma obrigatória (que adotaram apenas no ano de 

2013) ou de forma antecipada (empresas que adotaram a IFRS 11 no próprio ano de emissão da 

norma, ou ainda, no ano de 2012). Sendo assim, o período de análise estabelecido para 

determinação da amostra foi de 2010 a 2013, já que antes de 2010, com raras exceções, todas 

as empresas do mercado brasileiro com investimentos em joint venture utilizavam o método de 

consolidação proporcional. No total foram analisados 1.976 relatórios (Demonstrações 

Financeiras Padronizadas – DFP): 475 demonstrações em 2010; 494 demonstrações em 2011; 

502 demonstrações em 2012 e 505 demonstrações em 2013. 

Com base nessa análise foi possível identificar 132 empresas de capital aberto que 

operam no mercado brasileiro que foram impactadas, de alguma forma, pela adoção da IFRS 

11. Conforme mencionado anteriormente, a adoção da IFRS 11 pode gerar diversos impactos 

nas demonstrações contábeis da investidora, sendo que, o principal deles é a alteração do 

método de contabilização para investimentos em joint venture. Como o objetivo desse trabalho 

é justamente verificar se a eliminação de escolhas para contabilização dos investimentos em 

joint venture produz informações contábeis de melhor qualidade para a tomada de decisão do 

usuário, reduzindo, consequentemente, a assimetria informacional, a amostra de 132 empresas 

identificadas deverá ser reduzida para compor apenas as empresas que foram afetadas única e 

exclusivamente pela eliminação de escolhas (transição do método de consolidação proporcional 

para o método de equivalência patrimonial). As empresas que tiveram outros impactos, como 

por exemplo, a alteração da classificação dos investimentos para controlada integral ou 

operações em conjunto, foram excluídas. 
Tabela 1 – Determinação da amostra utilizada 

DETERMINAÇÃO DA AMOSTRA 

Empresas que passaram pela transição 132 

(-) Empresas que alteraram a classificação para joint operations (11) 

(-) Empresas que alteraram a classificação para controlada integral (2) 

(-) Empresas com alteração mista (16) 

(-) Não reapresentaram (impacto imaterial) (21) 

(=) Empresas que alteração o método 82 

(-) Empresas que foram impactadas por outras normas (23) 

(-) Empresas sem dados disponíveis para todas as variáveis (11) 

(=) Amostra utilizada 48 

 

Conforme pode ser observado na tabela 01, com a finalidade de dar maior robustez aos 

resultados da presente pesquisa, as empresas que apresentaram outro tipo de impacto além da 

eliminação de escolhas para contabilização dos investimentos em joint venture, ou ainda, que 

apresentaram efeito imaterial quando da alteração do método, foram eliminadas da amostra. 

Sendo assim, foram identificadas 82 empresas que foram impactadas de forma significativa 

pela eliminação de escolhas com a adoção da IFRS 11. Dessas 82 empresas, destaca-se que 5 

adotaram a IFRS 11 de forma antecipada (4 empresas em 2011 e 1 empresa em 2012), sendo 

que as demais empresas (77) adotaram apenas no ano de 2013 (adoção obrigatória). 

Por fim, dois outros ajustes necessários para se obter a amostra final. Primeiramente, a 

eliminação das empresas que no ano de adoção da IFRS 11 também adotaram outras normas 
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que produziram impactos significativos, como é o caso do CPC 33 (R1) – Benefícios a 

empregados (IAS 19). Sendo assim, das 82 empresas acima mencionadas, 23 foram excluídas 

por apresentarem impacto significativo de outra norma. Esse ajuste foi necessário para isolar o 

efeito da eliminação de escolhas para contabilização dos investimentos em joint venture. Por 

fim, outras 11 empresas foram eliminadas por não possuírem todos os dados disponíveis para 

todas as variáveis. Portanto, a amostra final utilizada é composta por 48 empresas que operam 

no mercado brasileiro e que apresentavam as características necessárias para a realização do 

presente trabalho. 

  

3.3 Técnica de Tratamento dos dados e Modelo Empírico 

Para atender aos propósitos desta pesquisa a técnica utilizada é a Regressão Múltipla 

OLS (Ordinary Least Summ of Square). A escolha dessa técnica encontra-se adequada, 

considerando que a presente pesquisa busca estudar a relação entre variáveis. Para Fávero, 

Belfiore, Silva e Chan (2009) destacam que a aplicação da técnica de regressão linear é indicada 

quando se busca compreender, avaliar e mensurar a influência de variáveis explicativas sobre 

uma única variável dependente que representa o fenômeno que se deseja estudar. Como o 

objetivo da presente pesquisa é avaliar a influência da eliminação de escolhas com a adoção da 

IFRS 11 e, consequentemente, da IFRS 12, no comportamento de uma variável dependente 

(assimetria informacional) e, considerando que a variável dependente é uma variável métrica 

(quantitativa), justifica-se a adequação da utilização da técnica de regressão linear múltipla para 

responder a questão de pesquisa proposta nesse trabalho, em detrimento das outras técnicas 

multivariadas. 

Como proxy para mensurar a assimetria informacional, o presente estudo utiliza a 

variável bid-ask spread. Essa variável é frequentemente utilizada na literatura, principalmente 

na área de contabilidade e finanças, que buscam mensurar o comportamento da assimetria 

informacional (Gassen & Sellhorn, 2006; Muller, Riedl & Sellhorn, 2008; Dumontier & 

Maghraoui, 2007; Lim, Yeo & Liu, 2003; Lu & Trabelsi, 2013). 

Conforme Lu e Trabelsi (2013) o indicador de bid-ask spread é uma das proxies mais 

adequadas para medir a assimetria informacional, já que essa variável indica justamente a 

assimetria informacional entre os investidores insider e outsider no mercado de ações. O bid-

ask spread é a diferença entre o preço de venda da ação (ask) e o preço de compra (bid). Sendo 

assim, quanto menor for a assimetria informacional entre os agentes do mercado, menor será a 

diferença entre os preços do vendedor (ask) e do comprado (bid), já que esses agentes teriam 

acesso às mesmas informações. Para Gassen e Sellhorn (2006), a medida do bid-ask spread é, 

possivelmente, a métrica mais direta e consistente para mensuração da assimetria 

informacional, já que as expectativas diferentes de potenciais compradores e vendedores é 

refletida diretamente nos preços de oferta e compra das ações. 

Nesse contexto, utilizando como variável dependente o bid-ask spread, para responder 

a questão de pesquisa proposta nesse trabalho, apresenta-se o seguinte modelo empírico: 

𝐵𝐼𝐷_𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷 𝑖

= 𝛼 + 𝛽1𝑃𝑂𝑆𝑇𝑖 + 𝛽2𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸𝑖 + 𝛽3𝑇𝑅𝐴𝐷𝐼𝑁𝐺𝑖 + 𝛽4𝑆𝑇𝐷_𝑅𝐸𝑇𝑖 

+ 𝛽5𝐹𝑅𝐸𝐸𝐹𝐿𝑂𝐴𝑇𝑖 + 𝛽6𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑆𝑖 +  𝜀 
Onde: 

BID_SPREAD: valor médio diário do indicador de bid-ask spread para o período pré-adoção e 

para o período pós-adoção (post), sendo que o indicador de bid-ask spread diário é calculado 

pela diferença entre o preço de venda (ask) menos o preço de compra (bid), dividido pela média 

entre o preço de venda (ask) e o preço de compra (bid). Após o cálculo do bid-ask spread diário 

é calculada a média para o período pré e pós-adoção da IFRS 11 e, consequentemente, da IFRS 

12. 

POST: variável dummy igual a 0 para o período pré-adoção e 1 para o período pós-adoção; 
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PRICE: logaritmo natural do preço de fechamento da ação no encerramento do período anual; 

TRADING: é logaritmo natural do volume médio de negociação, expresso em milhares de 

dólares, durante o período pré e pós-adoção; 

STD_RET: é o desvio padrão dos retornos das ações, calculados pela média dos valores diários 

durante o período pré e pós-adoção. 

FREEFLOAT: percentual de ações em circulação mensuradas no encerramento do período 

anual, para o período pré e pós-adoção.  

ASSETS: logaritmo natural do Ativo Total; 

 

O modelo proposto apresenta seis variáveis explicativas que podem influenciar o 

comportamento da variável dependente (bid-ask spread). Dessas seis, uma é qualitativa (POST) 

e as outras cinco são quantitativas (price, trading, STD_RET, free float e assets). 

A variável de interesse é a adoção da IFRS 11 e, consequentemente, da IFRS 12. 

Portanto, é uma variável qualitativa. Uma estratégia utilizada para quantificar as variáveis 

qualitativas no modelo de regressão é criar variáveis artificiais conhecidas como variáveis 

binárias (dummies) ou dicotômicas (Fávero et al, 2009). Sendo assim, para que seja possível a 

inclusão dessas variáveis categóricas em modelos de regressão, as mesmas assumem valores 

numéricos como 0 para a ausência de determinado atributo ou ocorrência de um evento e 1 para 

a presença. No caso da presente pesquisa, essa variável dummy assume valor 1 para o período 

de adoção da IFRS 11 e IFRS 12 (pós adoção) e valor 0 para o período pré-adoção. 

Se o coeficiente (𝛽1) dessa variável de interesse for significante e apresentar sinal 

negativo, pode-se concluir que a eliminação de escolhas para a contabilização dos 

investimentos em joint venture, com a adoção da IFRS 11 e, consequentemente, da IFRS 12 

reduziu a assimetria informacional, corroborando para a hipótese de que essas normas 

aumentam a qualidade e comparabilidade das informações contábeis produzidas para o 

mercado. Por outro lado, se esse coeficiente apresentar sinal positivo, pode-se concluir que a 

adoção dessas normas apresentou efeito contrário, aumentando a assimetria informacional entre 

os participantes do mercado. Nesse caso, os resultados corroboram com a hipótese de que a 

eliminação de escolhas contábeis nem sempre é adequada. 

Adicionalmente, foram incluídas cinco variáveis métricas de controle: price, trading, 

STD_RETURN, free float e assets. Considera-se que todas essas variáveis podem influenciar o 

comportamento do indicador de bid-ask spread (assimetria informacional). Empresas maiores 

tendem a ser mais transparentes, apresentando, portanto, menor assimetria. Da mesma forma, a 

assimetria informacional entre os participantes do mercado é menor em empresas com maior 

proporção de ações negociáveis (Muller et al, 2008). A inclusão da variável flee float tem a 

finalidade justamente de controlar as diferenças na disponibilidade de ações negociáveis. A 

inclusão da variável trading também é importante, já que, conforme Gassen e Sellhorn (2006), 

o volume de negociação (trading) influencia a liquidez das ações das empresas, sendo que a 

disposição de negociar (maior liquidez e, portanto, maior volume de negociação) é 

inversamente proporcional à assimetria informacional. 

Por fim, destaca-se que todas as variáveis foram coletadas da base de dados Datastream 

e os testes estatísticos foram realizados por meio do software STATA®. 

 

3.4 Determinação da janela do evento 

A figura 1 demonstra a janela utilização para a determinação do período pré e pós-

adoção da IFRS 11 e, consequentemente, da IFRS 12. 
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Considera-se como a janela do evento para o período pós-adoção das normas o período 

de um mês após a divulgação da demonstração anual de 2013 (primeiro ano de adoção da IFRS 

11 e 12). Sendo assim, foi estabelecida a data de 31/12/2013 como sendo o encerramento do 

período anual para a janela do evento pós-adoção das normas. Na sequencia, foram coletadas, 

manualmente, as datas de divulgação das demonstrações anuais de 2013 de cada empresa. 

Como nem todas as empresas divulgam as demonstrações contábeis no mesmo dia foi 

necessário realizar a coleta manual dos dias de divulgação das demonstrações de cada empresa 

para garantir maior segurança aos resultados. Após a obtenção da data de divulgação da 

demonstração anual de 2013, foi considerado como período pós-adoção o período de um mês 

(exatamente 30 dias) após a divulgação. 

De forma similar, considera-se como a janela do evento para o período pré-adoção das 

normas o período de um mês após a divulgação da demonstração anual do período anterior ao 

da adoção da IFRS 11 e, consequentemente, da IFRS 12 (ou seja, a demonstração anual de 

2012). As datas de divulgação da demonstração anual de 2012 também foram coletadas 

manualmente, sendo que o período de pós-adoção foi considerando como sendo o período de 1 

mês (exatamente 30 dias) após a divulgação da demonstração anual de 2012. 

Destaca-se que, para as empresas que tiveram a adoção antecipada, foi considerado 

como janela para o período pós-adoção um mês após a divulgação da demonstração anual do 

período de adoção e, para o período pré-adoção, um mês após a divulgação da demonstração 

anual imediatamente anterior à demonstração anual do período de adoção das normas. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Estatística Descritiva 

A tabela 2 a seguir apresenta a análise da estatística descritiva (média, mediana e desvio 

padrão) das variáveis utilizadas na presente pesquisa, para os períodos pré e pós adoção da IFRS 

11 e, consequentemente da IFRS 12 
Tabela 2 – Estatística descritiva  

  

PRÉ-ADOÇÃO PÓS-ADOÇÃO 

Média Mediana Desvio Padrão Média Mediana Desvio Padrão 

BID-ASK 0,0555 0,0047 0,1382 0,0721 0,0054 0,2132 

Preço 23,5896 18,1000 25,2501 22,5873 14,6200 29,0259 

FF (%) 55,48 50,50 29,15 55,08 50,50 27,10 

Assets (R$) 60.112.158 3.878.589 194.483.269 58.356.766 3.975.028 215.786.681 

STD return 0,0330 0,0174 0,0940 0,0303 0,0208 0,0605 

Trading (US$) 29.792,43 6.453,25 53.182,69 93.317,27 5.424,47 484.676,45 

 

A análise da estatística descritiva permite algumas constatações iniciais. É possível 

verificar, por meio da análise da tabela 2 que a assimetria informacional, calculada utilizando 

como proxy o bid-ask spread, aumentou do período pré-adoção para o período pós-adoção (de 

0,0555 para 0,0721). Entretanto, observa-se que o desvio padrão também aumentou 

substancialmente, o que pode indicar que algumas empresas tenham apresentado impacto da 

adoção da IFRS 11 e da IFRS 12, de forma mais intensa que outras empresas. 

Encerramento do 

período anual de 

pré-adoção 

Encerramento do 

período anual de 

pós-adoção 

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

Divulgação 

DFP 2013 

Divulgação 

DFP 2012 

PERÍODO PÓS ADOÇÃO 

(30 DIAS) 
PERÍODO PRÉ ADOÇÃO 

(30 DIAS) 
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Adicionalmente, ao analisar as variáveis de controle, é possível perceber que a variável 

trading também aumentou significativamente durante o período. A princípio, seria esperado 

uma relação inversa entre o volume de negociações e o indicador de bid-ask spread. As demais 

variáveis de controle não apresentaram alterações significativas do período pré-adoção para o 

período pós-adoção. 

 

4.2 Resultados Empíricos 

A tabela 3 apresenta os resultados obtidos com a aplicação da técnica de regressão linear 

múltipla. 
Tabela 3 – Resultados empíricos antes da transformação Box-Cox 

Variável Dependente: BID_ASK_SPREAD Coeficiente P-value 

POST 0,0146883 0,644 

PRICE -0,002842 0,826 

TRADING -0,0267271 0,000 

STD_RETURN 0,0148527 0,943 

FREE_FLOAT -0,0449461 0,474 

ASSETS 0,0103845 0,332 

Intercepto 0,1232793 0,383 

N: 96   

R squared: 0,2971   

F statistics: 6,27; P-value: 0,0000   

   

Antes de analisar os resultados estimados pela regressão, é preciso verificar se os 

pressupostos para a aplicação dessa técnica foram atendidos. Conforme Fávero, Belfiore, 

Takamatsu e Suzart (2014), o estimador utilização na regressão é o de mínimos quadrados 

ordinários, sendo que esse estimador exige que a variável dependente, bem como os resíduos, 

apresentem distribuição normal. Sendo assim, a primeiro teste a ser feito é a normalidade dessas 

variáveis, já que a ausência de normalidade pode gerar parâmetros distorcidos. 

Para testar a normalidade dessas variáveis, foi analisado o histograma de frequência e 

os resultados do teste de Shapiro-Francia. Tanto para a variável dependente (P-value: 0,00001), 

quanto para os resíduos (P-value: 0,00001), os resultados levaram a rejeição da hipótese nula 

do teste de Shapiro Francia (sig<α), considerando um nível de significância (α) de 5%, 

indicando que esses valores não apresentam distribuição normal. Uma possível justificativa 

para que a variável dependente e, consequentemente, os resíduos, não apresentem distribuição 

normal, pode ser que a amostra utilizada na presente pesquisa é pequena. Quanto maior a 

amostra, maior a probabilidade de a variável apresentar distribuição normal. 

Para Fávero et al (2014), uma das melhores formas de maximizar a propensão de que a 

distribuição da variável dependente regrida a normalidade é fazer uma transformação nessa 

variável, para que a nova variável criada apresente a maior propensão possível de aderência à 

normalidade. Uma das formas de transformação é a transformação de Box-Cox, que busca 

resolver problemas de assimetria, tornando a distribuição da variável a mais simétrica possível. 

Portanto, os resultados da técnica de regressão foram refeitos, após a aplicação da 

transformação Box-Cox na variável dependente, conforme apresentado na tabela 4. 
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Tabela 4 – Resultados empíricos após transformação Box-Cox 

Variável Dependente: bBID_ASK_SPREAD Coeficiente P-value 

POST 0,5146011 0,597 

PRICE -0,7144927 0,074 

TRADING -1,448985 0,000 

STD_RETURN -16,6286 0,010 

FREE_FLOAT -5,966274 0,002 

ASSETS -1,911585 0,000 

Intercepto 25,65627 0,000 

N: 96   

R squared: 0,8344   

F statistics: 74,75; P-value: 0,0000   

 

Antes de analisar os resultados da regressão é preciso avaliar a adequação do modelo 

proposto. O R2, ou coeficiente de determinação, é uma medida da capacidade preditiva do 

modelo. Para esta pesquisa, o poder explicativo do modelo (R²) demonstra que o conjunto de 

variáveis explicativas utilizado explica aproximadamente 83,44% da variação da variável 

dependente. Esse valor pode ser considerado bastante satisfatório, indicando a adequação do 

modelo proposto. 

Entretanto, conforme Fávero et al (2014) para verificar a significância conjunta das 

variáveis explicativas, é utilizado o teste F. Neste caso, os resultados levam a rejeição da 

hipótese nula do teste F, ao nível de significância de 5%,  indicado que pelo menos um dos 

betas do modelo proposto é estatisticamente diferente de zero (sig =  0,0000). Sendo assim, 

pode-se concluir que o modelo proposto é significante, já que pelo menos uma das variáveis 

incluídas é estatisticamente significante para explicar o comportamento da variável dependente 

(bid-ask spread). 

Para avaliar a significância de cada variável, deve ser analisado o teste T, que avalia se 

cada parâmetro é estatisticamente diferente de zero. Por meio dessa análise, é possível perceber 

que a variável de interesse, que representa a dummy para o período de adoção da IFRS 11 e, 

consequentemente da IFRS 12, não se apresenta significativa para explicar a variação da 

variável dependente. Pode-se verificar, portanto, que a eliminação de escolhas para 

contabilização dos investimentos em joint venture, com a adoção da IFRS 11 e, 

consequentemente da IFRS 12, não reduz a assimetria informacional. Conforme observado na 

análise da estatística descritiva, houve um aumento na média da variável bid-ask spread do 

período pré para o período pós adoção da IFRS 11 e, consequentemente, da IFRS 12. 

Esse resultado contraria a hipótese inicialmente esperada que a adoção da IFRS 11 e 12, 

ao eliminar as escolhas contábeis e exigir um nível maior de disclosure, produz informações de 

maior qualidade para o usuário, reduzindo, portanto, a assimetria informacional (Dima & 

Saccon, 2012; Gassen & Sellhorn, 2006; Brochet et al 2013).  Por outro lado, conforme 

mencionado no desenvolvimento das hipóteses, esses resultados podem ser justificados ao 

considerar que nem sempre a eliminação de escolhas contábeis produz informações de maior 

relevância para o usuário. Para Gordon e Gallery (2012), quando os órgãos normatizadores 

buscam aumentar a probabilidade de que eventos similares sejam contabilizados de forma 

semelhante, por meio da eliminação de escolhas, uma das consequências não previstas pode ser 

o fato de os preparadores das demonstrações contábeis estarem sendo forçados a utilizar o 

mesmo método de contabilização para eventos e transações que, na essência, são diferentes. 

Sendo assim, no caso dos investimentos em joint venture, a eliminação do método de 

consolidação proporcional estaria impedindo que os administradores utilizassem o método que 

melhor reflete a essência do investimento. Como consequência, as demonstrações produzidas 

não estariam refletindo a real situação econômica e financeira da empresa e, portanto, poderiam 

prejudicar a tomada de decisão do usuário. 
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Adicionalmente, ao analisar a significância das variáveis de controle, verifica-se que as 

variáveis trading, STD_RET, free float e assets são estatisticamente significantes, considerando 

um intervalo de confiança de 99%, para explicar o comportamento da variável dependente (bid-

ask spread). A variável price apresenta-se significante apenas considerando um intervalo de 

confiança de 90%. Analisando o sinal dos coeficientes das variáveis, é possível perceber que, 

como esperado, empresas maiores, com um volume maior de ações em circulação e com maior 

volume de negociação, apresentam menor assimetria informacional. 

 

5 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar se a eliminação de escolhas para o 

reconhecimento dos investimentos em joint venture, com a adoção da IFRS 11 e da IFRS 12, 

reduziu a assimetria informacional das empresas listadas na BM&FBovespa. O resultado indica 

que a eliminação de escolhas para a contabilização dos investimentos em joint venture com a 

adoção da IFRS 11 e 12 no Brasil, não reduziu a assimetria informacional. 

 Esse resultado contraria a visão de que com a adoção da IFRS 11, que eliminou as 

escolhas para a reconhecimento dos investimentos em joint venture, e da IFRS 12, que passou 

a exigir das empresas a divulgação de um conjunto adicional de informações, os demonstrativos 

financeiros iriam produzir informações de melhor qualidade, aumentando a comparabilidade e 

reduzindo a assimetria informacional (Dima & Saccon, 2012; Gassen & Sellhorn, 2006; 

Brochet et al 2013).  

 No entanto, o resultado desta pesquisa corrobora com visão de Gordon e Gallery (2012), 

de que nem sempre a eliminação das escolhas contábeis produz informações de melhor 

qualidade, pois uma consequência não prevista pelos normatizadores pode ser o fato de os 

preparadores dos demonstrativos contábeis estarem sendo forçados a utilizar o mesmo método 

para contabilização de eventos e transações que, em sua essência, são diferentes. 

 Desta forma, destaca-se a importância desta pesquisa por apresentar indícios de que a 

eliminação do método de consolidação proporcional pode estar impedindo que os 

administradores utilizassem o método que melhor reflita a essência econômica do investimento, 

prejudicando assim a tomada de decisão do usuário. Adicionalmente, essa pesquisa contribui 

ao possibilitar a discussão sobre o método mais adequado para a contabilização dos 

investimentos em joint venture, levando em consideração as características do mercado 

brasileiro. 

Este trabalho buscou fornecer as primeiras evidências sobre o impacto da eliminação de 

escolhas contábeis (para essa pesquisa em específico, a eliminação de escolhas para 

contabilização de investimentos em joint venture) na tomada de decisão do usuário da 

informação contábil. As pesquisas futuras poderão trazer maior robustez aos resultados 

encontrados, ao utilizarem outras proxies para mensurar a assimetria informacional e os 

impactos no processo de tomada de decisão, como por exemplo, o erro na previsão dos analistas 

(Lilienfeld-Toal & Ruenzi, 2014). 

Adicionalmente, poderia ser utilizada ao invés da data de divulgação da demonstração 

anual (DFP) a data de divulgação da demonstração trimestral (ITR), como teste de 

sensibilidade, já que está é a primeira divulgação das informações contábeis elaboradas pelas 

novas normas. A presente pesquisa optou por utilizar a demonstração anual, por acreditar que 

esta é uma demonstração, em termos de poder informacional, mais completa do que a 

divulgação das demonstrações trimestrais. 
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