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RESUMO  

A busca por informações confiáveis e que representem a situação patrimonial e financeira das 

empresas tornam as demonstrações contábeis a principal ferramenta dos usuários. Com a 

adoção das IFRS, as empresas tiveram que se adequar às mudanças introduzidas pelas novas 

normas. Nesse contexto, a auditoria externa tem papel relevante no sentido de atestar ou não 

quanto à fidedignidade das informações contábeis divulgadas pelas empresas, tornando os 

relatórios contábeis mais úteis aos usuários. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar se 

há diferença na divulgação das informações contábeis das companhias brasileiras de capital 

aberto sob o CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, quando auditadas pelas firmas 

classificadas como Big Four e as que não são auditadas por estas firmas. O estudo consistiu na 

elaboração de um check list contendo dezesseis questões quanto aos requisitos de divulgação 

do CPC 29, para os anos iniciais da adoção completa de IFRS, cujos resultados foram analisados 

com o teste Mann-Whitney. O estudo identificou que as empresas não apresentaram completa 

conformidade em nenhum dos dois grupos e apresentaram diferenças significativas no conteúdo 

de informação entre as empresas auditadas por Big Four e por não Big Four, sendo este maior 

no primeiro caso. Cabe destaque para a divulgação dos métodos e das premissas significativas 

aplicadas na determinação do valor justo, o qual apresentou maior volume de divulgação pelas 

empresas auditadas por Big Four. Este trabalho contribui, por meio de exame de informações 

qualitativas, com a verificação de diferenças de velocidade de adaptação das empresas 

auditadas por Big Four em relação à divulgação e evidenciação em notas explicativas. 
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Área temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

 

 

mailto:ncoliveira@fearp.usp.br
mailto:paulanardi@fearp.usp.br
mailto:shnakao@usp.br


 

2 
 

1 INTRODUÇÃO  

As atividades agrícolas no Brasil fazem parte de um setor da economia de grande 

importância para o desenvolvimento do país, o qual, segundo a CNA – Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil-, é responsável por quase 23% do PIB brasileiro e pela geração 

de 30% dos empregos do país; além de ser relevante em termos de exportações (FIGUEIREDO, 

SANTOS, LIMA, 2012). Embora tenha esse destaque, foi apenas com a aprovação do 

Pronunciamento Técnico CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, que houve no país a 

primeira orientação quanto ao tratamento contábil de apresentação e divulgação das 

demonstrações financeiras das entidades relacionadas com atividades agrícolas. 

Nesse sentido, Silva et al. (2013, p. 28) destacam que para este setor, as informações 

provenientes da contabilidade são capazes de contribuir para a avaliação permanente e 

sistemática da situação patrimonial das empresas, de modo a fornecer elementos para um 

melhor gerenciamento interno e para atender a demanda informacional dos usuários externos. 

O CPC 29 traz uma série de exigências a serem cumpridas pelas entidades que 

divulgam ativos biológicos e produtos agrícolas. Um dos pontos a serem destacados é o da 

mensuração a valor justo desses itens e os critérios de reconhecimento, bem como as requisições 

quanto à apresentação e evidenciação das informações em notas explicativas, ou seja, 

exigências de fatores que vão implicar na informação contábil sobre o assunto a ser divulgada 

aos usuários. 

As informações contábeis de qualidade são capazes de fornecer mais subsidio para 

análise dos stakeholders quanto à situação economica e financeira da empresa 

(BURGSTAHLER, HAIL, LEUZ, 2006); também apresentam utilidade avaliada a partir dos 

preços das ações de mercado (KOTHARI, 2001), assim como têm um papel importante na 

determinação da liquidez das empresas (SADKA, 2011; NG, 2011). A baixa qualidade da 

informação está associada com mais altos custos da dívida (CHANEY, FACCIO, PARSLEY, 

2011) e com a incerteza para os investidores sobre a situação financeira da empresa, de modo 

a elevar os custos de subscrição de ações e o risco (LEE, MASULIS, 2009). 

Em função da importância da informação contábil para as empresas, torna-se 

interessante sinalizar para o mercado se a empresa apresenta uma divulgação de qualidade. 

Nesse sentido, a auditoria independente tem um papel relevante, uma vez que é capaz de atestar 

sobre a veracidade da informação contábil quanto à realidade da empresa e do alinhamento aos 

padrões contábeis adotados pelo país, atestando a conformidade ou não com as normas vigentes 

(MAIA, FORMIGONI, SILVA, 2012). 

Além da própria realização dos trabalhos de auditoria, a qualidade do auditor também 

afeta a qualidade da informação contábil. DeAngelo (1981a) argumenta que as firmas de 

auditoria classificadas como “Big Four”, que compreende atualmente as quatro maiores firmas, 

tendem a exigir das empresas auditadas uma prática de maior conformidade em relação às 

normas vigentes, pois tendem a perder mais com alguma informação inconsistente, além de 

possuírem maior independência com seus clientes.  

Nesse sentido, em relação às exigências do CPC 29, assim como das demais normas, 

é possível esperar que haja diferenças na divulgação das empresas auditadas pelas Big Four e 

de empresas não auditadas pelas Big Four. 

As exigências em relação ao reconhecimento e mensuração de ativos biológicos 

provavelmente são o foco mais importante de qualquer trabalho de auditoria, mas a divulgação 

nas demonstrações financeiras e nas notas explicativas pode ter variações de qualidade, dado 

que eventual não conformidade de divulgação não afeta o lucro ou o balanço apurado. Assim, 

pode haver uma tendência de maior tolerância por parte de auditores com a não conformidade 

de informações em notas explicativas. 

Assim, é possível esperar que as empresas auditadas pelas Big Four apresentem maior 

qualidade de divulgação, particularmente em notas explicativas, do que as não auditadas por 
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essas firmas de auditoria. Por outro lado, também é possível que não haja diferenças em termos 

de qualidade da informação divulgada entre as empresas auditadas, dado que as exigências da 

norma contábil precisam ser cumpridas e existe uma pressão por parte de investidores e credores 

por informações transparentes e completas. 

Entretanto, ainda existe uma lacuna no conhecimento em relação ao efeito da auditoria 

sobre a qualidade da informação a respeito de ativos biológicos e produtos agrícolas, motivando 

o surgimento da seguinte questão de pesquisa: Há diferença na divulgação de informações 

contábeis de empresas brasileiras de capital aberto adotantes do CPC 29 quando 

auditadas por firmas de auditoria classificadas como Big Four? 

Assim, o objetivo proposto nesta pesquisa é identificar se há diferença na divulgação 

das informações contábeis das companhias brasileiras de capital aberto que adotam o CPC 29, 

quando são auditadas pelas firmas de auditoria Big Four (PwC, Deloite, Ernst & Young e 

KPMG), comparativamente às empresas auditadas por não Big Four.  

Para isso, utilizou-se um check list composto por dezesseis questões, que se referem 

aos principais requisitos de divulgação que trata o CPC 29, sendo um subconjunto de questões 

apresentadas por Silva et al. (2013), com adaptações para melhor atender os objetivos deste 

trabalho. A base de dados foi composta por 33 empresas que contém em seus balanços ativos 

biológicos. Verificaram-se as demonstrações financeiras e as notas explicativas dessas 

empresas, observando-se atentamente os requisitos indagados no check list. 

Este trabalho contribui, ao examinar informações qualitativas extraídas das 

demonstrações financeiras (método pouco utilizado em artigos que buscam verificar a 

influência da auditoria sobre a informação contábil), com a verificação de diferenças de 

velocidade de adaptação de empresas auditadas por Big Four. Também contribui com a 

literatura a respeito da adoção de IFRS, ao examinar o processo de adaptação das empresas em 

relação à divulgação e evidenciação em notas explicativas nos primeiros períodos de adoção. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Adoção do CPC 29  

A contabilidade tem como uma de suas funções ser um elo entre empresas e usuários de 

suas informações, com a capacidade de reduzir a assimetria informacional e os conflitos de 

interesses entre as partes, além de contribuir para alocação de recursos no mercado, ou seja, 

atrair mais investimentos (PAULO, 2007). 

Dada essa importância, com um dos objetivos de melhorar a qualidade da informação 

contábil, o Brasil passou a adotar as normas internacionais de contabilidade, baseadas no 

International Financial Reporting Standards – IFRS. Uma das características das novas normas 

é o aumento da discricionariedade permitida aos responsáveis pela elaboração das 

demonstrações contábeis, a qual pode ser utilizada com o objetivo de melhor divulgar a 

realidade econômica e financeira da empresa, ou mesmo ser aplicada de maneira oportunista, 

na busca de interesses particulares, interferindo negativamente na qualidade e transparência das 

informações (DECHOW, 1994). 

Nesse contexto de adoção das normas internacionais, houve a criação no Brasil de uma 

norma voltada para Ativo Biológico e Produto Agrícola – CPC 29-, com novidades a respeito 

do tratamento, mensuração qualitativa e quantitativa, por meio dos processos que o ativo sofre 

em seu ciclo de vido, de modo a possibilitar melhorias na informação contábil divulgada desse 

setor de empresas para o mercado de capitais e demais usuários. A título de exemplo, pode-se 

citar a possibilidade de mensuração dos ativos a valor justo em determinados momentos de seu 

ciclo de vida. 

O CPC 29 permite, em certas circunstâncias, o uso do custo histórico e do valor justo 

para registro dos ativos, o que vem causando certas dúvidas com relação aos benefícios 

informacionais e as desvantagens do uso de cada um das formas de mensuração. Algumas 
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pesquisas consideram que o uso do valor justo é capaz de gerar mais informações aos usuários 

(STURGUESS, 1994), enquanto outras apresentaram a reflexão de que o método de 

mensuração ao valor justo pode ser utilizado de modo a refletir uma informação desejada pela 

empresa, mesmo que não próxima à sua realidade econômica e financeira (DVORAKOVA, 

2006). Essa situação pode ocorrer pela decisão oportunista da empresa, ou mesmo pela falta de 

esclarecimentos detalhados na aplicação da norma, abrindo margem para uso o de suas regras 

(HERBOHN, 2006; PIRES, RODRIGUES, 2007; WILLIAMS, WILMSHURST, 2009; 

FISHER, MORTENSEN, WEBBER, 2010; ARGILÉS, GARCIA-BLANDON, MONLLAU, 

2011; RECH, PEREIRA, 2012; SILVA FILHO, MARTINS, MACHADO, 2013). Fisher, 

Mortensen e Webber (2010) identificaram preocupações da empresa quanto ao reconhecimento 

de ganhos e perdas que não foram, de fato, realizados, bem como a discricionariedade na 

aplicação de modelos de fluxo de caixa descontados, em função das premissas que se fazem 

necessárias na aplicação do conceito do valor justo. 

Adicionalmente, sobre a questão da mensuração e divulgação a valor justo, Rech et al. 

(2011, p.15) observam que, embora seja complexo esse processo de mensuração, ele apresenta 

significativa importância para a utilidade da informação contábil aos usuários, mas que nas 

demonstrações contábeis entregues à CVM até fevereiro de 2011, mais de 80% não apresenta 

informações suficientes de modo a permitir prever efeitos futuros e para tomada de decisão dos 

usuários. Nessa linha, outro ponto destacado por Fioravante et al. (2010) é que os profissionais 

de contabilidade devem estar preparados para explicar aos investidores as oscilações do valor 

justo bem como toda a evolução dos ativos biológicos, em especial dos ativos biológicos das 

empresas listadas na BMF&BOVESPA. 

Além desse ponto, com o advento do CPC 29, houve um estímulo, não apenas para as 

grandes empresas, mas também para que as pequenas e médias empresas passem a adotar as 

diretrizes contábeis emitidas pelo IASB, bem como apresentarem uma quantidade de 

informações que auxiliem os usuários na avaliação das demonstrações financeiras e de sua 

posição patrimonial (SILVA et al. 2013). Nesse sentido, a norma traz uma série de pontos que 

devem ser tratados pelas empresas em suas notas explicativas, cujo tema foi desenvolvido no 

trabalho de Wanderley, Silva e Leal (2011), os quais, diante das diretrizes propostas pelo CPC 

29, entendem que as empresas poderiam realizar com maior qualidade seus relatórios 

financeiros.  

Portanto, uma vez que o CPC 29 aumenta o nível de exigência em relação aos critérios 

de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos biológicos (THEISS et al., 2014) e 

que as decisões devem ser tomadas com base em informações produzidas com valor justo por 

meio de bases confiáveis para que possam, efetivamente, ser úteis para refletir a situação 

patrimonial e o desempenho da entidade (SILVA et al. 2013), mas que, por outro lado, a 

discricionariedade da norma pode permitir uso oportunista da mesma, os usuários da 

informação contábil poderiam ficar mais confortáveis com essa informação se a mesma 

passasse pelo crivo de terceiros, como uma auditoria externa independente, a qual tem a 

possibilidade de garantir a qualidade das demonstrações contábeis, uma vez que tem como 

procedimentos a verificação, o questionamento e a confrontação das decisões e escolhas 

contábeis das empresas na aplicação do CPC 29. 

 

2.2 Papel da Auditoria na Qualidade da Informação Contábil 

Um dos objetivos da contabilidade é a geração de informações para o mercado, de 

modo que os usuários possam analisar o comportamento econômico e financeiro da empresa e 

ter mais suporte para decisões de investimentos. Todavia, essa informação pode vir com erros 

ou ser manipulada para atender objetivos ilícitos da empresa para, por exemplo, garantir 

recursos financeiros ou qualquer outro interesse particular. Diante desse risco, os usuários da 

informação contábil poderiam confiar mais na qualidade das informações se as mesmas 
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passassem por um processo de confirmação de terceiros, os quais não teriam relações ou 

interesses conflitantes com a empresa que gera a informação. Esse é o papel desenvolvido pelas 

auditorias independentes. 

A auditoria independente tem a capacidade de analisar e garantir que as informações 

contábeis prestadas pelas empresas representam fidedignamente, ou não, a realidade da mesma, 

por meio de seus procedimentos de verificação, comprovação, recálculos, análise de 

documentos, entre outros. Dessa maneira, a auditoria pode atuar de modo a reduzir a assimetria 

de informações entre empresas e usuários, uma vez que uma auditoria de qualidade auxilia em 

demonstrações contábeis precisas, livres de fraudes erros (BRAUNBECK, 2010; EVANS 

JUNIO, SCHWARTZ, 2014). Assim, diz-se que os auditores independentes atuam como 

intermediários da comunicação entre empresas e usuários (HEALY, PALEPU, 2001), 

auxiliando na transparência das informações por meio de investigações parciais e conhecimento 

técnico (BORTOLON, SARLO NETO, SANTOS, 2013). 

No contexto da adoção das normas internacionais, o auditor independente pode 

melhorar o conteúdo informacional (BARTH, LANDSMAN, LANG, 2008), comparando as 

exigências e o atendimento a elas pelas empresas quanto à qualidade da informação contábil 

gerada, atestando essa veracidade por meio de um relatório publicado junto às demonstrações 

contábeis. Nesse sentido, alguns estudos comprovaram que quanto maior a qualidade da 

auditoria, maior será a qualidade da informação contábil das empresas auditadas 

(BRAUNBECK, CARVALHO, 2012). Por exemplo, Zhou (2007) analisou a relação entre 

assimetria de informações e o aumento da divulgação de informações contábeis quando da 

adoção, pelas empresas chinesas, de novas normas de auditoria, identificando que houve uma 

redução da assimetria de informação. Sami e Zhou (2008) investigaram a melhoria na 

divulgação contábil quando da implementação de um conjunto de normas de auditoria e 

identificaram: a) um aumento da qualidade e da quantidade de informações, portanto, uma 

melhora no ambiente informacional; b) redução de gerenciamento de resultados; c) melhora na 

disponibilidade de informações aos investidores. 

Nesta linha de estudos, Santos, Ponte e Mapurunga (2014), também encontraram 

evidências de que existe forte associação entre o nível de conformidade às IFRS quanto à 

evidenciação e o fato da empresa ser auditada por Big Four, bem como com o tamanho da firma 

de auditoria. No mesmo sentido, Wallace, Naser e Mota (1994) e Maia, Formigoni e Silva 

(2012), também afirmam que empresas auditadas por grandes firmas de auditoria são mais 

suscetíveis a fornecer mais informação em seus relatórios do que em relação as que não 

auditadas por firmas menores, ou seja, as não Big Four.  

Uma explicação para isso está pautada em DeAngelo (1981a), que afirma que as firmas 

de auditoria Big Four tendem a perder mais com alguma informação inconsistente, além de 

possuírem maior independência com seus clientes, fazendo com que eles tenham uma prática 

maior em relação à conformidade às normas vigentes. Nessa linha, diversas outras pesquisas 

consideram que a qualidade dos serviços de auditoria pode ser influenciada, entre outros fatores, 

pelo tamanho da empresa de auditoria (DEANGELO, 1981b; FRANCIS, YU, 2009; 

HUSSAINEY, 2009; DIMITOPOULOS et al., 2013). 

Nesse contexto, ao considerar às peculiaridades e especificidades da norma CPC 29 

quanto à mensuração e reconhecimento de ativos biológicos e produtos agrícolas, alguns pontos 

devem ser avaliados, como: a) existência de distintos tipos de negócios, como a produção de 

gado para abate e a plantação de eucaliptos, que possuem níveis de investimentos e tempo para 

obtenção de benefícios futuros diferentes, de modo que em alguns casos há necessidade de mais 

estimativas, por vezes subjetiva, para determinação do fluxo de benefício do negócio a valor 

presente; b) regiões em que a empresa está instalada, devendo-se atentar para o impacto no 

negócio e nas estimativas de valores proveniente de variações climáticas; c) a região em que a 

empresa negocia seus ativos, que pode ter mais ou menos facilidade na determinação do valor 
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de mercado de seus ativos. Assim, em função dessas características do negócio, as empresas de 

agronegócios podem tornar-se passíveis de apresentarem relatórios com problemas de 

conformidade plena da informação com as normas contábeis, sendo que se espera que a atuação 

da auditoria externa, com ênfase para Big Four, tenha a possibilidade de atestar quanto à 

qualidade ou não das demonstrações financeiras dessas empresas. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se a base de dados Economática para 

filtrar as empresas que continham a conta “Ativos Biológicos” em seus balanços patrimoniais, 

sendo a amostra final composta por 33 empresas. 

Em seguida, foram identificadas as empresas encarregadas de realizar as auditorias 

independentes nas respectivas entidades que compõem a amostra, conforme Apêndice (Tabela 

3 – 2010 e Tabela 4 - 2011). As empresas de auditoria consideradas como Big Four são: 

PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young e KPMG. 

Foi elaborado um check list com base no CPC 29 e no trabalho de Silva et al. (2013). 

O questionário que compõe o check list contém 16 perguntas, todas relacionadas com diversos 

pontos do CPC 29. Foram analisadas 33 empresas de capital aberto, sendo todas elas com ações 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período de 2010 e 2011. 

O período de 2010 e 2011 corresponde às duas primeiras divulgações com adoção 

plena de IFRS no Brasil. Esse período foi selecionado com o objetivo de avaliar o processo de 

adaptação inicial à mudança de normatização. A mudança em relação à apresentação e 

evidenciação em notas explicativas foi considerada grande em função do volume de informação 

a mais que passou a ser necessário divulgar. Assim, a influência da auditoria pode ser 

determinante na conformidade da empresa em relação às exigências das normas. 

A coleta de dados ocorreu com base nas demonstrações financeiras e nas notas 

explicativas das empresas da amostra, bem como análise dos dados do balanço patrimonial e 

da demonstração de fluxos de caixa. Com esses dados, foi verificada a conformidade com o 

CPC 29. Quando há divulgação em consonância com que a norma determina, a empresa recebe 

o valor 1 (um) no referido item normativo; para os itens em que não há nenhuma evidência em 

consonância com a norma, a empresa recebe o valor 0 (zero). 

Para analisar a diferença na média de atendimentos aos pontos do check list das 

empresas auditadas por Big Four, em comparação com as auditadas por outras auditorias 

independentes, utilizou-se o teste não-paramétrico de Mann Whitney. 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

4.1 Evidenciação das Informações  

Os dados das tabelas apresentadas a seguir foram divididos da seguinte maneira: a) 

primeiro foi feita a análise das notas explicativas e das devidas demonstrações contábeis das 

empresas que possuem ativos biológicos registrados em seus balanços. Todo o esforço 

concentrou-se em observar se as empresas estavam evidenciando suas informações de acordo 

com que o CPC 29 determina; b) posteriormente a essa coleta, as empresas foram separadas em 

dois grupos. No primeiro grupo, estão as empresas que são auditadas por auditoria independente 

classificadas entre as quatro maiores do mercado (Big Four), e no segundo grupo as empresas 

que são auditadas pelas demais empresas de auditoria independente existentes no mercado. 

O quadro 1 apresenta os resultados baseados na verificação do check list referente ao 

ano de 2010, contendo um total de 21 empresas auditadas por Big Four e 12 empresas auditadas 

por outras firmas de auditoria independente. 
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2010 

Questões do Check List 

Auditadas por Big 

Four* 

Auditadas por não Big 

Four** 

Sim Não Sim Não 

1) Há divulgação de ganho ou perda do período? 10 48% 11 52% 5 42% 7 58% 

2) Há descrição de cada grupo de ativos biológicos? 17 81% 4 19% 9 75% 3 25% 

3) Há distinção entre os ativos biológicos? 7 33% 14 67% 1 8% 11 92% 

4) Há divulgação da natureza das atividades envolvendo 

cada grupo de ativos biológicos? 
18 86% 3 14% 5 42% 7 58% 

5) Há divulgação de mensurações ou estimativas não 

financeiras de quantidade físicas? 
10 48% 11 52% 1 8% 10 83% 

6) Há informações sobre o método e as premissas 

significativas aplicadas na determinação do valor justo de 

cada grupo de produto agrícola no momento da colheita e 

de cada grupo de ativos biológicos? 

19 90% 2 10% 5 42% 7 58% 

7) Há divulgação do valor justo menos a despesa de venda 

do produto agrícola colhido durante o período, 

determinado no momento da colheita? 

5 24% 16 76% 0 0% 12 100% 

8) Há informação sobre a existência e o total de ativos 

biológicos cuja titularidade legal seja restrita? 
1 5% 20 95% 1 8% 11 92% 

9) Há divulgação do montante de ativos biológicos dados 

como garantia de exigibilidades? 
5 24% 16 76% 2 17% 10 83% 

10) Há informações sobre o montante de compromissos 

relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de 

ativos biológicos? 

5 24% 16 76% 0 0% 12 100% 

11) Há divulgação das estratégias de administração de 

riscos financeiros relacionadas com a atividade agrícola? 
15 71% 6 29% 2 17% 10 83% 

12) Há conciliação das mudanças no valor contábil de 

ativos biológicos entre o início e o fim do período 

corrente? 

20 95% 1 5% 7 58% 5 42% 

13) Há divulgação separada do total da mudança no valor 

justo menos a despesa de venda dos ativos biológicos 

decorrentes de mudanças físicas e de alterações de preços 

no mercado, incluído no resultado? 

5 24% 16 76% 0 0% 12 100% 

14) A entidade mensura ativos biológicos pelo custo, 

menos qualquer depreciação e perda no valor recuperável 

acumuladas? 

2 10% 19 90% 6 50% 6 50% 

15) Há menção de ativos biológicos previamente 

mensurados pelo custo, menos qualquer depreciação e 

perda de valor recuperável que se tornaram mensuráveis 

pelo valor justo? 

0 0% 21 100% 0 0% 12 100% 

16) Existe subvenção governamental? 0 0% 21 100% 0 0% 12 100% 

Quadro 1: Pontuação das empresas no check list de questões quanto às exigências de divulgação do CPC 29 

para 2010. 

Nota: O atendimento ao item implica em 1, caso contrário, zero. * 21 empresas auditadas por Big Four; ** 12 

empresas auditadas por não Big Four. 

 

No quadro 2, cujos dados referem-se ao ano de 2011, houve uma mudança em relação 

às companhias de auditoria independente para algumas empresas. Com base nessa mudança, 

houve 25 empresas auditadas por Big Four e 8 empresas foram auditadas pelas demais 

companhias presentes no mercado. 
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2011 

Questões do Check List 

Auditadas por Big 

Four* 

Auditadas por não Big 

Four** 

Sim Não Sim Não 

1) Há divulgação de ganho ou perda do período? 17 68% 8 32% 3 38% 5 63% 

2) Há descrição de cada grupo de ativos biológicos? 21 84% 4 16% 4 50% 4 50% 

3) Há distinção entre os ativos biológicos? 24 96% 1 4% 4 50% 4 50% 

4) Há divulgação da natureza das atividades envolvendo 

cada grupo de ativos biológicos? 
17 68% 8 32% 1 13% 7 88% 

5) Há divulgação de mensurações ou estimativas não 

financeiras de quantidade físicas? 
11 44% 14 56% 3 38% 5 63% 

6) Há informações sobre o método e as premissas 

significativas aplicadas na determinação do valor justo de 

cada grupo de produto agrícola no momento da colheita e 

de cada grupo de ativos biológicos? 

17 68% 8 32% 2 25% 6 75% 

7) Há divulgação do valor justo menos a despesa de venda 

do produto agrícola colhido durante o período, 

determinado no momento da colheita? 

10 40% 15 60% 1 13% 7 88% 

8) Há informação sobre a existência e o total de ativos 

biológicos cuja titularidade legal seja restrita? 
3 12% 22 88% 0 0% 8 100% 

9) Há divulgação do montante de ativos biológicos dados 

como garantia de exigibilidades? 
0 0% 25 100% 0 0% 8 100% 

10) Há informações sobre o montante de compromissos 

relacionados com o desenvolvimento ou aquisição de 

ativos biológicos? 

13 52% 12 48% 1 13% 7 88% 

11) Há divulgação das estratégias de administração de 

riscos financeiros relacionadas com a atividade agrícola? 
4 16% 21 84% 0 0% 8 100% 

12) Há conciliação das mudanças no valor contábil de 

ativos biológicos entre o início e o fim do período 

corrente? 

22 88% 3 12% 5 63% 3 38% 

13) Há divulgação separada do total da mudança no valor 

justo menos a despesa de venda dos ativos biológicos 

decorrentes de mudanças físicas e de alterações de preços 

no mercado, incluído no resultado? 

2 8% 23 92% 0 0% 8 100% 

14) A entidade mensura ativos biológicos pelo custo 

menos qualquer depreciação e perda no valor recuperável 

acumuladas? 

2 8% 23 92% 3 38% 5 63% 

15) Há menção de ativos biológicos previamente 

mensurados pelo custo, menos qualquer depreciação e 

perda de valor recuperável que se tornaram mensuráveis 

pelo valor justo? 

0 0% 25 100% 0 0% 8 100% 

16) Existe subvenção governamental? 0 0% 25 100% 0 0% 8 100% 

Quadro 2: Pontuação das empresas no check list de questões quanto às exigências de divulgação do CPC 29 

para 2011. 

Nota: O atendimento ao item implica em 1, caso contrário, zero. * 25 empresas auditadas por Big Four; ** 8 

empresas auditadas por não Big Four. 

 

De modo geral, por meio dos quadros 1 e 2 foi possível perceber que, na maioria dos 

itens do check list (em 12 questões), as empresas auditadas por Big Four apresentaram mais 

informações, se comparadas com as auditadas por outras firmas de auditoria. 

Para o ano de 2010, pode-se observar que, para a pergunta 12, as empresas auditadas 

por companhias Big Four divulgaram de forma mais significativa, ou seja, 95% do total. Já as 

empresas que são auditadas pelas demais companhias de auditoria, obteve-se 58% do total.  

Para as empresas que não são auditadas por Big Four, na pergunta 2 houve um total de 

75% de respostas significativas para essa questão. Para essa mesma pergunta, o percentual das 

empresas auditadas por Big Four foi de 81%. Já para ano de 2011, observou-se uma mudança, 

pois para as empresas que são auditadas por Big Four, na pergunta 3, foram as empresas que 
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divulgaram de forma mais significativa (96%) os requisitos que tratam o CPC 29. Para a mesma 

pergunta tivemos 50% para o outro grupo de empresas, ou seja, as que são auditadas pelas 

demais empresas de auditoria. 

Nas empresas que são do grupo de não auditadas por Big Four, para a pergunta 12 

apenas 63% do total das empresas divulgando de forma significativa. Para a mesma pergunta, 

88% das empresas auditadas por Big Four responderam de forma significativa. 

Com relação às questões 15 e 16, pode-se observar que, nos dois anos de coleta de dados 

(2010 e 2011), não houve divulgação tanto para empresas auditadas por Big Four quanto para 

as empresas não Big Four. 

As questões do check list em 2010 que apresentaram maior evidência de diferenças entre 

os dois grupos de empresas, auditadas e não auditadas por Big Four, foram: a) informação sobre 

métodos e premissas aplicadas à determinação do valor justo; b) divulgação de estratégias da 

administração quanto aos riscos financeiros relacionados ao negócio; c) divulgação do valor 

justo menos a despesa de venda do produto agrícola; d) divulgação de mensuração e estimativas 

não financeiras. Sendo que esses quesitos representam os pontos que permitem 

discricionariedade da norma, de modo a ser utilizado de maneira subjetiva pela empresa e até 

ocasionar em dúvidas quanto a realidade dessa informação, conforme abordado pelos trabalhos 

de Fisher, Mortensen e Webber (2010), Argilés, Garcia-Blandon e Monllau (2011), Rech e 

Pereira (2012) e Silva Filho, Martins e Machado (2013). Além desses pontos, outros que 

apresentaram maior evidenciação em empresas auditadas por Big Four foram: e) distinção entre 

ativos biológicos; f) divulgação da natureza das atividades envolvendo cada grupo de ativo 

biológico. 

Em 2011, praticamente todas as questões apresentaram maior evidência média nas 

empresas auditadas por Big Four, de modo que, cabe destacar o comportamento das evidências 

de um período para o outro. Por exemplo, deve-se observar as questões do check list que 

envolvem os aspectos subjetivos da norma, portanto passíveis de manipulação, como: a) 

divulgação de mensuração ou estimativas não financeiras de quantidades físicas (questão 5); b) 

informações sobre o método e as premissas significativas aplicadas na determinação do valor 

justo de cada grupo de produto agrícola no momento da colheita e de cada grupo de ativos 

biológicos (questão 6) e c) divulgação das estratégias de administração de riscos financeiros 

relacionadas com a atividade agrícola questão 11). Nas questões 6 e 11 do check list houve uma 

queda na evidenciação para empresas auditadas e não auditadas por Big Four, enquanto que, 

para a questão 5 houve um aumento na evidenciação de empresas auditadas por não Big Four. 

Todavia, os resultados, no geral, indicam que as empresas que são auditadas por Big Four 

cumprem um maior número dos requisitos de divulgação. 

 

4.2 Teste Estatístico – Mann Whitney 

Tendo em vista o tamanho reduzido da amostra de empresas que operam habitualmente 

com ativos biológicos e também o fato de as variáveis estudadas não seguirem uma distribuição 

normal ou qualquer outra distribuição clássica (F, t, 2), faz-se necessária a adoção de um teste 

não-paramétrico. 

Foi avaliada a possibilidade de se usar os testes Qui-quadrado e o teste Mann-Whitney. 

Ambos são testes que avaliam amostras qualitativas. Porém, para este trabalho, o teste de Mann-

Whitney apresentou-se mais apropriado, uma vez que a amostra contém um número reduzido 

de empresas. De acordo com Fávero et al. (2009), o teste não-paramétrico Mann-Whitney é 

uma alternativa adequada para o teste paramétrico t, quando este não puder ser utilizado com 

duas amostras independentes. A hipótese nula é a de que as duas populações possuem a mesma 

distribuição, e a hipótese alternativa afirma haver diferenças entre as duas populações. 

Assim foi aplicado o teste de Mann-Whitney, que permitiu a comparação entre os 

grupos de empresas que são auditadas por companhias de auditoria separadas por Big Four e 
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não Big Four, quanto à divulgação dos requisitos propostos pelo CPC 29. Os resultados do teste 

estão apresentados nas tabelas 1 e 2 e referem-se aos anos de 2010 e 2011. 

 
Tabela 1: Teste de Mann-Whitney para 2010 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

Mann-Whitney U 118,5 87 94,5 70,5 87 64,5 96 121,5 

Wilcoxon W 196,5 165 172,5 148,5 165 142,5 174 352,5 

Z -0,33 -1,51 -1,59 -2,61* -1,75*** -2,98* -1,81*** -0,41 

  9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 

Mann-Whitney U 117 96 57 79 96 74 126 126 

Wilcoxon W 195 174 135 145 174 305 204 204 

Z -0,48 -1,81*** -2,98* -2,30** -1,81*** -2,30** 0,00 0,00 

Sendo: * significante a 1%; ** significante a 5%; *** significante a 10%. 

 
Tabela 2: Teste de Mann-Whitney para 2011 

 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

Mann-Whitney U 69,5 66 54 44,5 93,5 57 72,5 88 

Wilcoxon W 105,5 102 90 80,5 129,5 93 108,5 124 

Z -1,51 -1,92** -3,11* -2,70* -0,32 -2,11** -1,41 -1,01 

  9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 

Mann-Whitney U 100 60,5 84 74,5 92 70,5 100 100 

Wilcoxon W 136 96,5 120 110,5 128 395,5 136,0 136,0 

Z 0,00 -1,94** -1,19 -1,60 -0,81 -1,99** 0,00 0,00 

Sendo: * significante a 1%; ** significante a 5%; *** significante a 10%. 

 

Considerando um nível de significância de 5%, observa-se que, para as perguntas 4, 6, 

11, 12 e 14, há diferença significativa no ano de 2010. Para as demais perguntas, conclui-se que 

não há diferença significativa no nível de divulgação entre os dois grupos. Enquanto que em 

2011, há diferença significativa para as perguntas: 2, 3, 4, 6, 10 e 14. 

Com relação a questão 5, o fato de não ter apresentado diferença significativa em 2011 

se comparado com 2010, corrobora a análise anterior, de que as empresas auditadas por não Big 

Four tiveram um aumento informacional nesse item, já não mais representando uma diferença 

estatísticas se comparada com aquelas auditadas por Big Four. 

A questão 6 foi significante a 1% em 2010, mas a 5% em 2011, sendo que o fator que 

implicou nessa mudança de significância foi que o número de empresas auditadas por Big Four 

que divulgaram essa informação reduziu. 

Duas questões que apresentaram diferenças nos dois anos verificados chamam a 

atenção: as questões 6 e 14. A questão 6 trata das informações sobre o método e as premissas 

significativas aplicadas na determinação do valor justo. É uma informação relevante a ser 

divulgada em notas explicativas, pois a transparência da divulgação passa necessariamente 

pelos critérios de mensuração que foram aplicados. Se essa divulgação não é feita, abre-se 

margem para a desconfiança de investidores e credores a respeito da credibilidade da 

informação a respeito dos ativos biológicos. 
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A questão 14 trata da divulgação da mensuração de ativos biológicos pelo método de 

custo amortizado. Uma parcela maior de empresas auditadas por não Big Four apresenta a 

mensuração a custo, com diferença estatisticamente significante para as auditadas por Big Four, 

muito embora esse não seja o método preferido pela norma CPC 29. Essa diferença sugere que 

as empresas auditadas por não Big Four ainda não haviam conseguido se adaptar às mudanças 

exigidas em termos de mensuração a valor justo, dado que a mensuração anterior à adoção de 

IFRS era pelo método de custo. 

No geral, verificou-se que as empresas auditadas ou não por Big Four que compuseram 

a amostra não apresentaram conformidade plena às normas IFRS em relação à apresentação e 

evidenciação em notas explicativas. Verificou-se também que as empresas que são auditadas 

por Big Four apresentaram mais evidências quanto às exigências de divulgação do CPC 29. 

Contudo, essa diferença foi menor em 2011, o que pode significar que, em 2010, com a 

mudança das normas de contabilidade no Brasil e a novidade na aplicação do CPC 29, as 

auditorias maiores encontravam-se mais bem preparadas para atender a essas novas exigências 

informacionais, provavelmente pela presença internacional em países que já adotavam normas 

semelhantes ao conteúdo do CPC 29. Todavia, as demais auditorias conseguiram melhorar sua 

atuação no período seguinte, após um ano de experiência. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho buscou observar as informações que estão sendo apresentadas aos 

usuários das demonstrações finaceiras, especificamente das empresas que possuem ativos 

biológicos em seus balanços. 

Toda a coleta de dados e a tabulação foi no sentido de avaliar o nível de divulgação 

que as empresas estão fornecendo e se essas empresas possuem alguma diferença quando estão 

sendo auditadas por firmas classificadas por Big Four e não Big Four. 

O trabalho consistiu em uma análise das demonstrações financeiras divulgadas, 

incluindo as notas explicativas, de 33 empresas de capital aberto com ações negociadas na Bolsa 

de Valores de São Paulo. Foi utilizado um check list, que a princípio foi extraído do trabalho 

de Silva et al. (2013), com alguns requisitos referentes ao CPC 29. Porém, para atender melhor 

aos objetivos deste trabalho, foram realizadas algumas alterações no referido check list. A coleta 

foi realizada para os dois primeiros anos de adoção plena de IFRS no Brasil, com o objetivo de 

avaliar os aspectos de adaptação inicial das companhias ao volume de informação a ser 

prestada, o que pode sofrer influência das firmas de auditoria. 

Após toda a coleta de dados, as empresas foram separadas em dois grupos: as que são 

auditadas por firmas de auditoria Big Four, e no outro grupo, pelas demais firmas de auditoria 

presentes no mercado. 

Ao observar os dados, verificou-se que as companhias auditadas ou não por Big Four 

não apresentaram conformidade plena de suas demonstrações em relação à divulgação e 

evidenciação com o pronunciamento CPC 29. 

Em relação às diferenças entre as empresas auditadas por Big Four e não Big Four, 

existem alguns requisitos que não foram atendidos como a Norma determina, havendo uma 

maior aderência ao CPC 29 pelas empresas que são auditadas pelas firmas de auditoria Big Four 

para os anos pesquisados. 

Após a aplicação do teste Mann Whitney, podemos observar que existem diferenças 

significativas em algumas perguntas. Portanto, conclui-se que há diferenças relação às empresas 

quando são auditadas por firmas de auditoria Big Four ou quando são auditadas por firmas não 

Big Four. Na análise de dados, pode-se observar que 5 perguntas do questionário (4, 6, 11,12 e 

14) apresentaram diferença significativa em 2010. Em 2011, foram 4 perguntas (3, 4, 6 e 14) 

que apresentaram diferença significativa. Se não houvesse diferença na qualidade de 
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informação entre as empresas não Big Four, não haveria nenhuma questão com diferença 

significativa. 

Os resultados confirmam trabalhos anteriores (PALMER, 2008; MAIA, 

FORMIGONI, SILVA, 2012; SANTOS, PONTE, MAPURUNGA, 2014), no aspecto de que a 

qualidade na informação apresentada pelas empresas auditadas por Big Four é maior em relação 

às que não foram auditadas por Big Four. 

Entretanto, o trabalho contribui, por meio da verificação de dados qualitativos 

envolvendo divulgação e evidenciação em notas explicativas, no aspecto de velocidade de 

adaptação das companhias auditadas por Big Four. Empresas auditadas por Big Four 

apresentaram uma adaptação mais rápida às mudanças impostas pela adoção de IFRS. Além 

disso, os resultados sugerem que a adoção de IFRS é um processo de aprendizagem, pois as 

empresas auditadas por não Big Four apresentaram menores diferenças no segundo ano de 

análise. 

Para futuras pesquisas, o estudo pode ser ampliado em termos de análise temporal e 

para os demais Pronunciamentos Técnicos, avaliando a participação das empresas de auditoria 

independentes com relação aos requisitos determinados pelos Pronunciamentos Técnicos, para 

que assim seja possível avaliar o nível de aderência e se as empresas de auditoria estão 

influenciando a busca pela qualidade das informações que chegam aos usuários dessas 

informações. 
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APÊNDICE  

 
Tabela 3 - Empresas analisadas e as respectivas firmas de auditoria em 2010. 

2010 

Empresas  Big Four    Empresas  Não Big Four  

Brasilagro  PwC   JBS BDO 

Sao Martinho  PwC   Marfrig Alimentos  BDO 

Duratex PwC   WLM  BDO 

Itausa Investimentos  PwC   CIA Estadual de Distrib 

Ener Elet-CEEE-D 

BDO 
Celulose Irani  PwC   

Fibria Celulose PwC   Trevisa Investimentos  BDO 

Karsten  PwC   Encorpar BDO 

Rasip Agro Pastoril. Ernst & Young   Wembley  BDO 

Cosan  Ernst & Young   Renar Macas.  Russell Bedford Brasil 

Eucatex  Ernst & Young   Minupar Participacoes  DRS Auditores 

Suzano Holding Ernst & Young   Cia Melhoramentos de 

Sao Paulo 

Audimar 
Suzano Papel e Celulose Ernst & Young   

Randon Ernst & Young   
Metisa  

Horwath Bendoraytes 

Aizenman & CIA SLC Agricola  KPMG   

BRF – Brasil Foods  KPMG   Fabrica Tecidos Carlos 

Renaux  

  

Actus Auditores 

Independentes S/S 

  Minerva KPMG   

Tereos Internacional Deloitte        

Battistella  Deloitte        

Brasil Ecodiesel  Deloitte        

Klabin Deloitte        

Ferbasa Deloitte        

 

Tabela 4 - Empresas analisadas e as respectivas firmas de auditoria em 2011. 

2011 

Empresas  Big Four    Empresas  Não Big Four  

Brasilagro  PwC   Minerva BDO 

Sao Martinho  PwC   Marfrig Alimentos  BDO 

Duratex PwC   Renar Macas BDO 

Itausa Investimentos  PwC   Eucatex GrantThornton 

Fibria Celulose  PwC   Minupar Participacoes DRS Auditores 

Karsten  PwC   Cia Melhoramentos de 

Sao Paulo  

Audimar 
Rasip Agro Pastoril. Ernst & Young   

Cosan  Ernst & Young   
Metisa  

Horwath Bendoraytes 

Aizenman & CIA Suzano Holding  Ernst & Young   

Suzano Papel e Celulose  Ernst & Young   
Fabrica Tecidos Carlos 

Renaux   

Actus Auditores 

Independentes S/S  
Randon  Ernst & Young   

SLC Agricola  KPMG   

BRF – Brasil Foods  KPMG   

  JBS KPMG   

WLM  KPMG   

  

CIA Estadual de Distrib 

Ener Elet-CEEE-D  

KPMG 
 

 

Trevisa Investimentos  KPMG  

Celulose Irani Deloitte  

Encorpar Deloitte   

Wembley  Deloitte    

Tereos Internacional  Deloitte        

Battistella  Deloitte        
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