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RESUMO  

 

Este trabalho tem como objetivo verificar se o nível de compliance das empresas brasileiras 

com a disclosure requerido sobre o Ativo Imobilizado (IAS 16 / CPC 27) aumentou desde a 

adoção do IFRS no Brasil, principalmente após a vigência da OCPC 07. Foi realizado um 

checklist contendo os 21 itens de divulgação requeridos pela norma, tomando todas as 

empresas brasileiras não financeiras listadas na BM&FBovespa com dados sobre o 

Imobilizado divulgados simultaneamente nas Notas Explicativas das Demonstrações 

Financeiras Padronizadas dos exercícios de 2010 e de 2014. Foram realizadas análises tanto 

do índice geral de disclosure do Imobilizado como por categoria e item de divulgação 

requerida, tomando tanto as empresas como um todo como agrupadas por setor. A análise 

gráfica da correlação entre a materialidade da informação e o nível de disclosure revela que o 

nível de disclosure tende a crescer com o aumento da materialidade da informação, mas 

apenas até determinado ponto, a partir do qual o nível de divulgação se estabiliza. Por outro 

lado, a apuração de uma maior correlação entre o nível de disclosure e a materialidade da 

informação entre 2010 e 2014 sugere que o grau de materialidade do imobilizado ganhou 

maior influência na decisão das empresas sobre o quanto informar sobre esse ativo. Os testes 

de diferença de média indicam que o nível de disclosure das empresas sobre o imobilizado em 

2014 é estatisticamente superior ao de 2010, ao nível de significância de 1%, independente do 

parâmetro utilizado para se estabelecer a materialidade da informação. Esses resultados 

oferecem suporte para se concluir por uma melhoria no nível de evidenciação do imobilizado 

pelas empresas brasileiras ao longo do tempo. 

 

Palavras-chave: Compliance; Disclosure; Ativo Imobilizado; CPC 27; OCPC 07. 

 

mailto:edilene.santos@fgv.br


 
 

 

Área Temática do evento (IC): Contabilidade para Usuários Externos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A adoção de International Financial Reporting Standards (IFRS) no Brasil em 2010 

trouxe consigo expectativas de grande revolução na contabilidade brasileira, principalmente 

no que se refere à transparência da informação.  

No entanto, vários estudos sobre o nível de disclosure das empresas na era do IFRS, 

tanto no Brasil como ao redor do mundo, têm verificado um baixo nível de compliance das 

empresas com as exigências de divulgação das normas internacionais (Street & Gray, 2002; 

SEC, 2011; Santos, Ponte & Mapurunga, 2014a). Por exemplo, um estudo realizado por 

Santos et al. (2014a) sobre o nível de compliance das empresas com o disclosure requerido 

por vários CPCs no ano de adoção inicial do IFRS no Brasil concluiu que, na melhor das 

hipóteses, as empresas brasileiras evidenciaram apenas cerca de 33% das informações 

requeridas pelo IFRS. 

Ao mesmo tempo, várias discussões conduzidas por reguladores e standard setters ao 

redor do mundo concluíram por estar ocorrendo entre as empresas um fenômeno denominado 

como um “disclosure overload” (IFRS, 2013), caracterizado pela perversa combinação de 

Notas Explicativas volumosas e com excesso de informações não relevantes, mas ao mesmo 

tempo carentes de informações úteis para os usuários (SEC, 2011; EFRAG, 2012; FASB, 

2012; IFRS, 2013). 

Como observam Santos, Ponte, Mapurunga, & Ribeiro (2015), em praticamente todos 

os fóruns de discussão mundiais atuais que têm buscado soluções para melhorar a qualidade 

do disclosure nos relatórios financeiros das empresas, uma melhor aplicação do conceito de 

materialidade da informação sempre tem emergido como uma forma de proporcionar um 

disclosure mais efetivo (EFRAG, 2012; IFRS, 2013). 

Essas discussões mundiais também se refletiram no Brasil, culminado com a edição no 

final de 2014 da Orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 07 (OCPC 07), que 

reuniu e jogou ênfase sobre orientações relativas a políticas de evidenciação a serem 

observadas pelas empresas, principalmente no que se refere à atenção ao conceito de 

materialidade (ou relevância) da informação a ser divulgada. 

Nesse contexto, com a publicação pelas empresas das primeiras demonstrações 

financeiras sob a vigência da OCPC 07, este trabalho se propõe a investigar se o nível de 

compliance das empresas brasileiras com a disclosure requerido pelo IFRS aumentou desde 

sua adoção inicial no Brasil, particularmente no que se refere ao Ativo Imobilizado (IAS 16 / 

CPC 27). 

Para tal, com o apoio de um checklist dos itens de divulgação requeridos pelo IAS 16 

(CPC 27), este estudo apurará o nível de compliance de todas as empresas brasileiras não 

financeiras listadas na BM&FBovespa com os requisitos de divulgação do IAS 16 (CPC 27), 

utilizando para suas análises instrumentos de estatística descritiva e teste de diferença de 

média. 

Este artigo está estruturado em seis seções, incluindo esta introdução. A seção 2 

discutirá o referencial teórico, a seção 3 a metodologia adotada para realizar a pesquisa, a 

seção 4 a análise dos resultados encontrados, a seção 5 apresentará as conclusões principais e 

a seção 6 as referências bibliográficas utilizadas no estudo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 



 
 

 

2.1.  Teoria do Disclosure e Estudos Anteriores 

 

A fim de entender os motivos que levam as empresas a divulgarem as informações de 

forma voluntária, alguns pesquisadores desenvolveram modelos analíticos que estabelecem a 

relação entre o disclosure das informações contábeis e suas consequências. Dentre os modelos 

desenvolvidos, destaca-se o de Verecchia (2001), que agrupou os estudos sobre disclosure em 

três categorias:  

a. Divulgação baseada em associação: examina efeitos do disclosure no mercado; 

b. Divulgação baseada em eficiência: examina arranjos eficientes de divulgação que 

seriam preferidos incondicionalmente; 

c. Divulgação baseada em julgamento: analisa-se a discricionariedade que os gestores 

exercem na divulgação das informações. 

Segundo Dye (2001), as empresas tendem a divulgar apenas as informações que lhes 

são favoráveis, e essa divulgação voluntária é vista como “um caso especial da teoria dos 

jogos”, pela qual o disclosure só ocorre quando o benefício gerado pela divulgação é superior 

aos seus custos. 

Assim, a divulgação obrigatória tem como objetivo obrigar as empresas a divulgarem 

também informações desfavoráveis a elas ou cujos benefícios não superem seus custos, mas 

que são úteis aos usuários da informação e à transparência do mercado.  

Nesse sentido, a adoção de um padrão internacional único, mundialmente comparável e 

com elevado nível de transparência pode contribuir para melhorar a transparência mundial dos 

relatórios financeiros, diminuindo a assimetria de informação entre os usuários (Dye, 2001; 

Healy & Palepu, 2001). 

No entanto, a adoção obrigatória de um padrão internacional não significa um padrão 

uniforme de evidenciação nem entre empresas nem entre países. De fato, é amplamente 

reconhecido que o IFRS, sendo um padrão baseado em princípios e não em normas rígidas, 

deixa amplo espaço para julgamento profissional, permitindo que aflorem na prática real das 

empresas os mesmos incentivos associados à divulgação voluntária, bem como os efeitos das 

tradições, cultura e nível de enforcement institucional de cada país (Meek & Gray, 1989; 

Salter & Niswander, 1995; Zarzeski, 1996; Jaggi & Low, 2000; Street & Gray, 2002; Hope, 

2003a;  Hodgdon et al., 2008; Nobes, 2011, 2013;  Glaum et al., 2013). 

No Brasil, poucos trabalhos foram realizados sobre o nível de disclosure obrigatório das 

empresas na era do IFRS, destacando-se o referido estudo de Santos et al. (2014a), que 

analisou o nível de disclosure do conjunto das normas (incluindo o Imobilizado) no ano de 

adoção do IFRS, mas não analisou a relação entre o nível de evidenciação e a materialidade 

da informação a ser divulgada. A seguir, Santos et al (2015) analisaram a relação entre o nível 

de disclosure e o grau de materialidade da informação para várias normas sobre Ativos 

(incluindo Imobilizado), mas também estudaram apenas os relatórios do ano de adoção do 

IFRS (2010).  

Outros estudos no Brasil abordaram o tema do disclosure sob IFRS, mas focando em 

normas e/ou setores específicos, como: Impairment (Ponte, De Luca, Sousa, & Cavalcante, 

2011); Subvenções e Assistências Governamentais (Loureiro, Gallon & Luca, 2011); 

Instrumentos Financeiros (Mapurunga, Ponte, Coelho e Meneses, 2011) e Informação por 

Segmento (Mapurunga, Ponte & Holanda, 2014; Souza & Neto, 2014).  

Especificamente em relação ao Imobilizado, na literatura internacional, destacam-se 

dois estudos: o de Bauman (2013) compara os itens de disclosure requeridos para o 

Imobilizado pelo U.S. GAAP e pelo IFRS, concluindo que o disclosure sob IFRS é mais 

completo, deixando as empresas americanas em desvantagem informacional em comparação 

às que adotam IFRS; e o de Setyadi,  Rusmin, Tower e Brown (2009), que analisa o nível de 



 
 

 

compliance de 160 empresas listadas na Indonésia com o disclosure requerido para o 

Imobilizado, Depreciação e Estoque.  

Na literatura brasileira, foram identificados no portal de periódicos da Capes quatro 

estudos principais que analisaram o conteúdo das Notas Explicativas sobre o Imobilizado: um 

que analisou as políticas de depreciação antes e depois da adoção do IFRS (Talles & Salotti, 

2015), e três que analisaram o nível de evidenciação (Reis, Anjos, Sediyama & Lélis, 2013; 

Kaveski, Carpes & Kann, 2013; Viviani, Hall, Beck & Klan, 2014). No entanto, esses estudos 

que analisaram o nível de evidenciação focaram sua análise em apenas um setor [siderúrgico 

(Reis et al, 2013) ou de bens industriais (Viviani et al, 2014)], ou apenas nas empresas 

listadas no segmento novo mercado da BM&FBovespa (Kaveski et al, 2013).    

Assim, não foi encontrado nenhum estudo que abrangesse a totalidade das empresas 

listadas na BM&FBovespa e que tenha analisado a evolução do nível de evidenciação do 

Imobilizado entre a adoção inicial do IFRS no Brasil (2010) e a vigência inicial da OCPC 07 

(2014), e sua relação com a materialidade da informação, para o que este estudo pretende 

contribuir. 

 

2.2. Nível de Disclosure e Materialidade da Informação 

 

Em relação à divulgação de itens de disclosure requeridos por uma norma, o IAS 1 

(2009, § 31) [CPC 26] deixa claro que “uma entidade não precisa fornecer uma informação 

específica requerida por uma norma se essa informação não for material”, e a Estrutura 

Conceitual (2010, § A27) destaca que uma informação é material “se a sua omissão ou sua 

divulgação distorcida puder influenciar as decisões que os usuários tomam com base na 

informação contábil-financeira acerca da entidade específica que reporta a informação”. 

Uma implicação direta desse conteúdo normativo é que um estudo sobre o nível de 

compliance das empresas com a divulgação requerida por uma norma dificilmente pode ser 

analisado de forma abrangente se essa análise estiver dissociada da análise da materialidade 

da informação a ser divulgada. 

 

De fato, Santos et al (2015) observam que em praticamente todos os fóruns de 

discussão mundiais atuais que têm buscado soluções para melhorar a qualidade do disclosure 

nos relatórios financeiros das empresas, uma melhor aplicação do conceito de materialidade 

da informação sempre tem emergido como uma forma de proporcionar um disclosure mais 

efetivo. Por exemplo, em um fórum de discussão do IFRS, Paul Lee observou que “the 

concept of materiality and the lack of its appropriate application is a key contributor to the 

excessive disclosures in financial reports” (IFRS 2013, p.7); e, em um discussion paper sobre 

disclosure, o EFRAG (2012, p. 16) concluiu que “there was broad consensus that the 

application of materiality thresholds is a root cause of the disclosure issue, if not the main 

one”. 

Por outro lado, estudos sobre a relação entre o nível de divulgação e a materialidade da 

informação a ser divulgada enfrentam uma dificuldade prática, uma vez que a materialidade 

da informação é um conceito inerentemente subjetivo, que envolve julgamento profissional. 

Ou seja, fica difícil a um observador externo identificar que parâmetro cada empresa utilizou 

para distinguir, no momento de decidir que informação divulgar, a informação requerida que é 

imaterial (e, portanto, não há que ser divulgada) da informação requerida material (cuja 

omissão ou má representação pode afetar a decisão do usuário da informação). 

Alguns estudos buscaram identificar que parâmetros quantitativos as empresas 

geralmente utilizam para distinguir a informação material da imaterial. No entanto, não há 

consenso nem sobre que base usar para comparação (podendo variar entre a receita total, o 



 
 

 

ativo total, o total do patrimônio líquido ou o lucro gerado com operações continuadas) nem 

sobre qual limite percentual separa a informação material da não material (Chewning, Pany & 

Wheeler, 1989; Chewning & Higgs, 2002; Eilifsen and Messier, 2013). Eilifsen e Messier 

(2013) até chegaram a identificar benchmarks entre as empresas de auditoria (entre 2% e 10% 

do lucro antes do imposto de renda, entre 0,5% e 2% do ativo ou da receita, e entre 1% e 5% 

do patrimônio líquido), mas esses autores investigaram apenas a materialidade em relação a 

erros de reconhecimento e mensuração, não abordando os parâmetros de materialidade usados 

para fins de decidir o nível de evidenciação. Por outro lado, Libby, Nelson e Hunton (in press) 

observam que os auditores tendem a ser mais lenientes em relação a erros ou ausência de 

evidenciação requerida do que o são em relação a erros de reconhecimento e mensuração.   

Considerando essas dificuldades, seguindo Santos et al. (2014b; 2015) e Santos 

(2015), este trabalho analisa a evolução do nível de compliance das empresas brasileiras com 

o disclosure requerido pelo IAS 16 (CPC 27), considerando três parâmetros alternativos de 

materialidade da informação: (1) é material a informação sobre o Imobilizado cuja 

representatividade em relação ao ativo total da empresa for superior a 2,5%; (2) superior a 

5%; e (3) superior a 10% do ativo total. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como empírico-analítica descritiva, pois busca mensurar o 

nível de compliance das empresas brasileiras com a divulgação requerida pelo IAS 16 (CPC 

27) nas Notas Explicativas de 2014 (após a introdução da OCPC 07) versus nas de 2010 (ano 

da adoção inicial do IFRS no Brasil). 

 

3.1.  Amostra e Dados 

 Primeiramente foram obtidas as Notas Explicativas (NEs) das Demonstrações 

Financeiras Padronizadas (DFPs) de 2010 e de 2014, disponíveis no site da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), de todas as empresas não financeiras listadas na 

BM&FBOVESPA, totalizando 380 empresas em 2010 e 356 empresas em 2014. 

A seguir foi verificada a aplicabilidade ou não do IAS 16 / CPC 27 a uma empresa 

específica. Considerou-se que essa norma é aplicável a todas as empresas que possuíam um 

saldo não zero na conta Ativo Imobilizado no Balanço Patrimonial Consolidado do ano em 

questão, conforme o banco de dados Economática. As empresas que apresentavam saldo zero 

nessa conta foram excluídas da amostra. Após exclusão das empresas cujas Notas 

Explicativas não estavam disponíveis, a amostra foi reduzida para 326 empresas em 2010 e 

291 empresas em 2014. 

Por fim, para fins da análise da evolução dos níveis de compliance das empresas com os 

itens de evidenciação requeridos pela norma entre os anos de 2010 e 2014, foi realizada uma 

compatibilização entre as amostras de 2010 e de 2014, constituindo uma nova amostra, 

composta apenas pelas 233 empresas que evidenciaram informações sobre o Imobilizado nos 

dois exercícios. 

 

3.2.  Construção do Checklist de Itens de Divulgação Requeridos 

Para mensurar o grau de disclosure de uma empresa específica, foi efetuada a leitura de 

cada Nota Explicativa para verificar se a empresa atendeu ou não aos itens de divulgação 

requeridos. Para isso, foi desenvolvido um checklist com os itens de divulgação requeridos 

pelo IAS 16 (CPC 27), descritos nos parágrafos 73 [itens (a) a (e) e subitens (i) a (ix)] e 74 

[itens (a) a (d)]. O checklist foi estruturado em três categorias (informações básicas, 

conciliação e outras) e 22 itens de divulgação requerida, conforme descrito na Tabela 1, 



 
 

 

apresentada na seção 4.1.1. O subitem (iv) do item (e) do parágrafo 73, que trata da 

evidenciação de aumentos ou reduções por reavaliação, foi excluído porque a reavaliação de 

ativos não é atualmente permitida pela legislação brasileira, resultando em um total de 21 

itens de divulgação requerida. 

O banco de dados do nível de compliance das empresas no exercício de 2014 foi 

construído para este estudo, e para os dados relativos ao exercício de 2010 foi utilizado o 

banco de dados construído pelo estudo de Santos et al. (2014a), após exclusão dos itens 

requeridos pelo ICPC 10, incluídos na pesquisa sobre disclosure do exercício de 2010, mas 

não abordados na presente investigação. 

 

3.3.  Critérios de Apontamento do Checklist 

Durante o processo de preenchimento do checklist, foi verificado que várias empresas 

não deixam claro em suas Notas Explicativas se um item de divulgação requerido pela norma 

lhes é ou não aplicável. Com isso, nos casos de ausência de uma informação requerida, muitas 

vezes não é possível identificar com certeza se o item em questão não foi divulgado porque 

não é aplicável à empresa, ou se houve a transação, mas a empresa não divulgou a informação 

requerida, não cumprindo a norma. Por outro lado, as normas não indicam formalmente que 

as empresas precisam explicitar que um item de divulgação não lhes é aplicável. Assim, a 

decisão de explicitar ou não a não aplicabilidade de um item à empresa fica sujeita ao 

julgamento da administração. 

Para tratar essa ambiguidade de interpretação, seguindo metodologia utilizada por 

Santos (2015), foi criado o código “Não Informado” (NI), para uso nos casos em que não é 

possível verificar se a ausência de informação sobre um item de divulgação requerida se deve 

a sua não aplicabilidade (NA), ou ao não cumprimento da norma (NN).  

Os códigos atribuídos no apontamento do grau de cumprimento da norma estão 

descritos a seguir: 

1. S (Sim): O código é utilizado quando a empresa divulga a informação requerida pela 

norma. 

2. NA (Não se Aplica): O código é utilizado quando a empresa declara nas Notas 

Explicativas que aquele item de divulgação não lhe é aplicável ou que o item 

requerido em questão não é material. 

3. NN (Não Divulgado): Esse código é utilizado quando a empresa não divulga 

determinado item, e é possível verificar que esse item lhe é aplicável, seja mediante 

informação contida na própria nota explicativa, seja mediante valor apresentado em 

conta específica do Balanço Patrimonial ou da Demonstração do Resultado. 

4. NI (Não Informado): Utiliza-se este código quando a empresa não deixa claro se o 

item requerido que ela não divulgou lhe é ou não aplicável, omitindo a informação. 

A utilização do código NI mostrou-se bastante pertinente devido à grande incidência de 

ausência de informações claras sobre a aplicabilidade ou não de um item de divulgação a uma 

empresa, pois permite estabelecer uma diferença entre uma não aplicabilidade clara e uma 

omissão de informações sobre a não aplicabilidade. 

 

3.4.  Critérios para Mensuração do Índice de Compliance com o IAS 16 (CPC 27) 

Seguindo Santos et al. (2014), foram estabelecidos dois critérios alternativos para medir 

o grau de compliance com a divulgação requerida pelo IAS 16 (CPC 27) por empresa, um 

mais estrito (índice 1) e outro mais tolerante (índice 2). Contemplando a introdução do código 

NI, já especificado, os índices 1 e 2 foram calculados utilizando as equações (1) e (2) usadas 

por Santos (2015), como segue: 
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Onde: 

ΣS = somatório do número de itens divulgados pela empresa (S); ΣNA = somatório do 

número de itens considerados não aplicáveis à empresa (NA); ΣNI = somatório do 

número de itens para os quais a empresa não divulgou qualquer informação, não sendo 

possível verificar com certeza se o item em questão é ou não aplicável à empresa (NI). 

A utilização desses dois critérios alternativos permite controlar a sensibilidade dos 

resultados à interpretação do pesquisador quanto ao silêncio de uma empresa em relação à 

aplicabilidade ou não de um item de divulgação a ela.  

O índice 1 se mostra mais estrito, pois pune as empresas que poderiam estar encobrindo 

uma informação relevante, induzindo o usuário a esperar que o item não lhes é aplicável, 

quando na verdade o é. Mas esse índice também assume o risco de punir erroneamente as 

empresas que omitiram apenas as informações que não lhes eram aplicáveis. 

Já o índice 2 adota um critério mais tolerante, reconhecendo que as empresas não são 

obrigadas a explicitar que um item de divulgação requerida que não lhes é aplicável. Por isso, 

assume-se que, se uma empresa nada mencionou sobre um item de divulgação, nem foi 

possível estabelecer que esse item lhe era aplicável, este item é considerado não aplicável. 

Este índice é mais tolerante, pois corretamente não pune as empresas que omitiram apenas as 

informações que não lhes são aplicáveis; por outro lado, assume o risco de considerar que 

todas as informações omitidas pelas empresas não lhe são aplicáveis, quando podem existir 

informações omitidas que deveriam ter sido divulgadas e não foram (Santos et al., 2014). 

Como o banco de dados do grau de compliance das empresas no exercício de 2010 não 

utilizou o apontamento NI, considerando como não divulgação (NN) toda ausência de 

informação sobre itens para os quais a empresa não apontou claramente sua não 

aplicabilidade, as comparações com os resultados de 2010 só puderam ser efetuadas 

utilizando-se o índice 1.  

 

 

3.5.  Análise dos Dados 

Numa primeira análise, o grau de compliance das empresas brasileiras com a 

evidenciação requerida pelo IAS 16 (CPC 27) foi apresentado tanto no geral, como por 

categoria e item de divulgação, tomando a amostra completa, composta por 332 empresas em 

2010 e 291 empresas em 2014.  

A seguir, para proporcionar maior precisão na comparação do nível de disclosure entre 

os dois anos analisados, foram tomadas apenas as 233 empresas que evidenciaram 

informações sobre o Imobilizado tanto em 2010 quanto em 2014. 

Diante da atual discussão mundial sobre o uso do conceito de materialidade na decisão 

sobre que informação evidenciar, este trabalho analisa a evolução do nível de disclosure das 

empresas vis a vis a materialidade da informação divulgada.  

Num primeiro momento é efetuada uma análise da relação entre a materialidade da 

informação e o nível de disclosure, usando gráficos e o índice de correlação de Person. 

(1) 

(2) 



 
 

 

Como a materialidade da informação a ser divulgada é uma questão de julgamento da 

administração, para verificar se houve ou não melhoria no índice de disclosure entre 2010 e 

2014, além dos testes de diferença de média efetuados para toda a amostra, sem considerar a 

materialidade da informação, são empreendidos testes usando três parâmetros alternativos 

para estabelecer a materialidade da informação sobre o Imobilizado: (1) excluindo da análise, 

como não materiais, os dados das empresas cujo Imobilizado representa menos de 2,5% do 

seu Ativo Total; (2) considerando 5% como parâmetro para estabelecer a materialidade da 

informação sobre o imobilizado; e (3) considerando 10%.  

Para testar a hipótese de melhoria do nível de compliance das empresas com os itens de 

divulgação requeridos pelo IAS 16 (CPC 27) foi utilizado o teste t de Student. O elevado 

número de observações (466) permitiu a aplicação do teorema do limite central para assumir a 

distribuição normal dos dados, sem necessidade de se empreenderem testes de normalidade. 

 

4. RESULTADOS 

 

Para análise dos resultados, num primeiro momento são apresentados os níveis de 

divulgação por categoria e item de divulgação requerida, utilizando a amostra completa (326 

empresas para 2010 e 291 para 2014). A seguir é apresentada a análise da evolução do nível 

de disclosure entre 2010 e 2014, considerando apenas a amostra de empresas com dados tanto 

para 2010 como para 2014 (233 empresas). 

 

4.1.  Análise por Categoria e Item de Divulgação  

 

Na Tabela 1 estão apresentados os resultados do checklist, que mostra tanto o índice 

geral de disclosure de cada ano quanto os índices por categoria e item divulgação requerida, 

identificando a frequência observada de cada apontamento (S, NN, NA e NI).  

Pode ser observado que o índice geral de disclosure do Imobilizado dobrou desde a 

adoção do IFRS no Brasil, passando de um índice médio de divulgação de 26% das 

informações requeridas pelo IAS 16 (CPC 27) em 2010 para 52% em 2014, isso adotando-se 

um critério estrito de interpretação da aplicabilidade de um item de divulgação a uma 

empresa. Nota-se que o índice de divulgação melhorou nas três categorias, com destaque para 

as categorias Conciliação e Outras, em que o índice de 2014 é 3,5 vezes o de 2010, e em 

quase todos os itens de divulgação requeridos. 

A categoria Informações Básicas continua sendo a mais divulgada, passando de uma 

divulgação média de 56% das informações requeridas em 2010 para 77% em 2014. No 

entanto, nesta categoria ainda merece atenção a divulgação das perdas por impairment 

acumuladas que, embora tenha melhorado significativamente, ainda permanece relativamente 

baixa, em torno de 50% se adotada uma interpretação estrita da aplicabilidade deste item à 

empresa (índice 1). Mas se for adotada uma interpretação mais condescendente, assumindo 

que se a empresa não informou nada sobre perdas por impairment acumuladas no imobilizado 

é porque ela não teve perdas, o índice de divulgação sobe para 80% (índice 2). 

 

  



 
 

 

Tabela 1:  

Checklist por Categoria e Item de Divulgação: 2010 x 2014 

 
 

A divulgação da Conciliação do Imobilizado mais do que triplicou de 2010 para 2014, 

aumentando de uma média de 13% para 45% (índice 1), mas seu índice de divulgação ainda 

continua baixo. Itens como informação sobre a depreciação reconhecida no resultado ou como 

custo de ativos e variações cambiais geradas pela conversão das demonstrações contábeis da 

moeda funcional para a moeda de apresentação melhoraram significativamente, sendo 

divulgados em 2014 por 84% e 73%, respectivamente, das empresas em que esses itens são 

aplicáveis. No entanto, alguns itens da conciliação têm seus índices de divulgação bastante 

sensíveis à interpretação de se o silêncio da empresa em relação a esses itens significa não 

divulgação ou não aplicabilidade. Por exemplo, o índice de divulgação do item 10 sobe de 8% 

para 96% se for considerado que todas as empresas que nada mencionaram sobre esse item 

não reclassificaram nenhum imobilizado para “Mantidos para Venda”, e o índice do item 11 

sobe de 23% para 98% se se assumir que empresas que tiveram combinações de negócios e 

nada informaram sobre se essa combinação implicou ou não na aquisição de imobilizado, não 

tiveram aquisição de imobilizado por combinação de negócios. É digno de nota que nenhuma 

empresa tenha sido identificada como tendo divulgado perdas por impairment reconhecidas 

ou revertidas diretamente no Patrimônio Líquido em 2014. 

S NN NA S NN NA NI

Categorias N. N. N. Item Bloco N. N. N. N. Item Bloco Item Bloco

1
Critérios de mensuração utilizados para determinar o valor 

contábil bruto
317 9 0 97% 279 12 0 0 96% 96%

2 Métodos de depreciação utilizados 292 34 0 90% 270 21 0 0 93% 93%

3 Vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas 277 49 0 85% 266 25 0 0 91% 91%

4 Valor contábil bruto 198 128 0 61% 250 41 0 0 86% 86%

5 Depreciação acumulada no início do período 158 168 0 48% 189 102 0 0 65% 65%

6 Depreciação acumulada  no final do período 190 135 1 58% 245 46 0 0 84% 84%

7 Perdas por impairment acumuladas no início do período 9 229 88 4% 16 4 259 12 50% 80%

8 Perdas por impairment acumuladas no fim do período 9 229 88 4% 17 3 259 12 53% 85%

9 Adições 202 125 0 62% 250 31 1 9 86% 89%

10
Ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos 

em um grupo classificados como mantidos para venda
13 308 5 4% 23 1 7 260 8% 96%

11 Aquisições por meio de combinações de negócios 18 308 0 6% 45 1 98 147 23% 98%

12
Perdas por impairment reconhecidas ou revertidas diretamente 

no Patrimônio Líquido
12 226 88 5% 0 0 139 152 0% 0%

13  Perdas por impairment de ativos, reconhecidas no resultado 19 204 103 9% 33 7 229 22 53% 83%

14
Reversão de perda por impairment de ativos, apropriada no 

resultado
7 229 88 3% 15 0 247 29 34% 100%

15 Depreciação (reconhecida no resultado ou como custo de ativos) 34 292 0 10% 244 45 1 1 84% 84%

16

Variações cambiais líquidas geradas pela conversão das 

demonstrações contábeis da moeda funcional para a moeda de 

apresentação, incluindo a conversão de uma operação 

estrangeira para a moeda de apresentação da entidade

27 299 0 8% 61 2 207 21 73% 97%

17 Existência de ativos cuja titularidade é restrita 55 270 1 17% 96 0 8 187 34% 100%

18 Valores contábeis de ativos cuja titularidade é restrita 49 276 1 15% 80 16 8 187 28% 83%

19
Valor dos gastos reconhecidos no valor contábil de um item do 

ativo imobilizado durante a sua construção
28 298 0 9% 184 6 98 3 95% 97%

20
Valor dos compromissos contratuais advindos da aquisição de 

ativos imobilizados
18 307 0 6% 11 0 1 279 4% 100%

21

Valor das indenizações de terceiros por itens do ativo 

imobilizado que tenham sido desvalorizados, perdidos ou 

abandonados, incluído no resultado

1 325 0 0% 0 0 0 291 0% 0%

Índice Geral de compliance com a evidenciação requerida 26% 52% 81%

Conci- 

liação
13% 45% 81%

Outras 9% 32% 76%

Itens de divulgação, conforme IAS 16

Infor- 

mações 

Básicas

56% 77% 85%

Checklist
2010 2014

Índice 1 Índice 1 Índice 2



 
 

 

De forma semelhante ao observado para a categoria Conciliação, a divulgação da 

categoria Outras Informações também mais do que triplicou de 2010 para 2014, aumentando 

de uma média de 9% para 32% (índice 1), mas ainda continuando baixa. Observa-se grande 

melhoria na divulgação dos gastos na construção do Imobilizado (de 9% para 95%), mas, 

embora tenha melhorado, a divulgação da existência e dos valores contábeis de ativos cuja 

titularidade é restrita (itens 17 e 18) ainda é em torno de 30% apenas. 

Durante a coleta de dados foram observadas várias incongruências de dados e 

peculiaridades, dentre os quais se destacaram: 

a) Saldo zero na conta Imobilizado em Curso, mas existência de valor nas Notas 

Explicativas. Observou-se que 85 empresas não apresentaram saldo na conta 

“Imobilizado em Curso” no banco de dados Economática, mas apresentaram saldo 

em contas como “Imobilizações em andamento” (e outros nomes derivados) em 

suas Notas Explicativas. Isso ocorre porque essas empresas não tiveram o cuidado 

necessário ao incluir seus dados no plano de contas das Demonstrações Financeiras 

Padronizadas, determinado pela CVM, que prevê uma conta específica para esses 

casos. Esse comportamento dificulta significativamente a análise pelo usuário, 

revelando uma incongruência entre os dados apresentados no Balanço Patrimonial e 

nas Notas Explicativas: pelos dados do Balanço o usuário é levado a entender que 

não houve imobilizações em andamento (o saldo dessa conta é zero), mas as Notas 

Explicativas sugerem haver um valor nessa conta.  

b) Saldo na conta “Impairment” da Demonstração do Resultado, mas afirmação 

nas Notas Explicativas de que “não houve impairment”. Muitas empresas 

divulgam em suas Notas Explicativas que não houve perdas por impairment, mas é 

verificado, no banco de dados Economática, saldo na conta “Impairment” da 

Demonstração do Resultado.  

c) Contradição ao longo das Notas Explicativas. Como exemplo, uma empresa 

inicialmente divulgou que "A recuperação dos investimentos no ativo imobilizado 

foi testada em 2014, não sendo identificados ajustes para refletir perda no valor 

recuperável", mas nas páginas seguintes apresentou saldo na conta “Provisão para 

Perdas”. 

d) Notas Explicativas genéricas, que apenas reproduzem o texto da norma, sem 

explicitar os valores da empresa. Em alguns casos o imobilizado não tem seus 

valores demonstrados nas Notas Explicativas, ficando apenas o texto “padrão” à 

disposição do usuário. Ou até divulgam os valores, mas não divulgam a 

movimentação das contas, comprometendo o nível de disclosure e gerando 

assimetria informacional. 

 

4.2. Análise da Evolução do Nível de Disclosure entre 2010 e 2014 

 

4.2.1. Estatística Descritiva Geral  

A Tabela 2 apresenta um resumo da estatística descritiva dos índices de disclosure do 

imobilizado e da materialidade dessa informação, tomando-se as 233 empresas que 

divulgaram informações sobre o Imobilizado tanto no ano de 2010 como no de 2014. Para 

esta amostra, apurou-se um índice de disclosure um pouco maior que o observado para a 

amostra maior analisada na seção anterior, passando de 26% para 30% em 2010 e de 52% 

para 57% em 2014 (índice 1). 

Como pode ser verificado, a materialidade da informação sobre o imobilizado (a 

representatividade do Imobilizado em relação ao Ativo Total da empresa) se manteve 



 
 

 

constante ao longo dos anos (em torno de 25% entre 2010 e 2014, com desvio padrão 

semelhante entre os anos), sugerindo que a melhoria observada nos índices de disclosure não 

pode ser atribuída a um aumento na materialidade da informação. 

 

Tabela 2: 

Estatística Descritiva do Nível de Disclosure e da Materialidade da Informação  

Estatística 

Descritiva 

2010 2014 

Mat. Índice 1 Mat. Índice 1 Índice 2 

Média 26% 30% 25% 57% 86% 

Mediana 23% 30% 21% 60% 100% 

Desvio Padrão 24% 13% 24% 18% 22% 

Máximo 99% 76% 99% 89% 100% 

Mínimo 0% 0% 0% 0% 0% 

 

A Figura 1 mostra a distribuição de frequência em quartis para o índice 1 nos dois anos 

analisados. No eixo x estão apresentados os quartis do nível de disclosure e no eixo y, o 

número de empresas cujo índice de disclosure se encontra em determinado quartil.  

 

 

 
 

Figura 1. Distribuição de frequência do nível de Disclosure do Índice 1 

 

A Figura 1 reforça os resultados da Tabela 2, revelando uma migração de várias 

empresas para um índice de divulgação superior, sendo que 73 empresas (91 menos 18, 

representando cerca de 30% das empresas) deixaram o mais baixo quartil de disclosure, 

migrando para quartis superiores.  

Em 2010 39% (91 de 233 empresas) das empresas divulgaram de 0% a 25% das 

informações requeridas pelo IFRS para o ativo imobilizado, quase 54% das empresas 

divulgaram entre 25% e 50% das informações requeridas, apenas 7% das empresas tiveram 

índice de disclosure entre 50% e 75%, e somente uma empresa (0%) divulgou mais de 75% 

das informações requeridas pelo IAS 16 (CPC 27).  

Já em 2014, apenas 8% das empresas se encontram no primeiro quartil de divulgação e 

cerca de 18% das empresas no segundo quartil. Já o terceiro quartil é o que concentra o maior 

número de empresas: 63% das empresas divulgaram entre 50% e 75% das informações 

requeridas, e 11% das empresas apresentaram um índice de disclosure de mais que 75%.  

 

4.2.2. Análise por Setor  

A Tabela 3 apresenta os índices de disclosure e o grau de materialidade do Imobilizado 

para os 19 setores de atuação, conforme classificação da Economática. 

Tabela 3:  
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Índice de Disclosure por Setor: 2010 x 2014  

Setor Nº empresas % 
2010 2014 

Mat. Índice 1 Mat. Índice 1 Índice 2 

Agro e Pesca 2 1% 73% 20% 55% 55% 76% 

Alimentos e Beb. 10 4% 33% 42% 26% 56% 82% 

Comércio 14 6% 16% 36% 20% 60% 92% 

Construção 18 8% 3% 28% 3% 50% 83% 

Eletroeletrônicos 5 2% 13% 28% 12% 55% 95% 

Energia Elétrica 28 12% 21% 32% 20% 48% 76% 

Máquinas Indust 5 2% 29% 33% 29% 69% 92% 

Mineração 3 1% 28% 42% 29% 70% 93% 

Minerais não Met. 3 1% 39% 33% 37% 67% 94% 

Outros 59 25% 22% 31% 19% 53% 83% 

Papel e Celulose 5 2% 58% 32% 54% 66% 86% 

Petróleo e Gás 4 2% 31% 36% 34% 55% 85% 

Química 7 3% 37% 27% 44% 64% 99% 

Siderur. & Metalur. 18 8% 32% 31% 34% 62% 89% 

Software e Dados 2 1% 6% 31% 4% 56% 94% 

Telecomunicações 2 1% 16% 26% 47% 57% 94% 

Têxtil 24 10% 39% 27% 34% 60% 88% 

Transporte Serviç. 10 4% 34% 23% 29% 54% 88% 

Veiculos e peças 14 6% 39% 24% 39% 66% 92% 

Total  233 100% 30% 31% 30% 59% 88% 

 

Em 2010, o menor índice de disclosure foi apresentado pelas empresas do setor de Agro 

e Pesca, com uma divulgação média de 20% das informações requeridas e o maior grau de 

divulgação foi apresentado pelos setores de Alimentos e Bebidas e Mineração, ambos com 

42%. Já em 2014, o pior nível de divulgação foi apresentado pelo setor de Energia Elétrica, 

com 48%, ficando o setor de Mineração novamente com o primeiro lugar no disclosure, mas 

divulgando agora 70% das informações requeridas pelo IAS 16 (CPC 27).   

Nota-se que a materialidade da informação (aqui medida pela representatividade do 

Imobilizado em relação ao Ativo Total da empresa) não parece ter sido um critério 

consistentemente usado entre os setores para se determinar o quanto divulgar sobre o 

imobilizado. De fato, tomando-se os setores com imobilizado mais representativo em 2014, o 

imobilizado é mais representativo no setor de Agro e Pesca (materialidade de 55%), que 

apresentou um nível de disclosure abaixo da média (55%), mas o segundo setor com 

imobilizado mais representativo, o setor de Papel e Celulose (materialidade de 54%), está 

entre os setores com maior nível de disclosure (66%). 

 

4.2.3. Análise da Correlação entre a Materialidade da Informação e o Nível de Disclosure  

As figuras 2 e 3 relacionam o nível de materialidade da informação com o nível de 

disclosure. No eixo x são apresentados os decis da materialidade do imobilizado, contendo 

cerca de 23 empresas cada (233 empresas no total) e no eixo y a evolução da média do nível 

de disclosure (índice 1) por decil, ou do nível de materialidade, dependendo da linha 

analisada.  

Confirmando-se os resultados anteriores, nota-se que em 2014 o nível de disclosure 

apresenta-se consistentemente maior que o de 2010 para cada nível de materialidade da 

informação: por exemplo, empresas cujo imobilizado representava cerca de 1% dos seus 

ativos (segundo decil) apresentaram um nível de disclosure de cerca de 26% em 2010 e de 

cerca de 47% em 2014; e empresas cujo imobilizado representava cerca de 54% dos seus 



 
 

 

ativos (nono decil) apresentaram um nível de disclosure de cerca de 33% em 2010 e de cerca 

de 63% em 2014. 

 

 
 

Figura 2. Disclosure x Materialidade no ano de 2010 

 

 
 

Figura 3. Disclosure x Materialidade no ano de 2014 

 

Nota-se que, nos dois anos analisados, para baixos níveis de materialidade da 

informação, o nível de disclosure tende a aumentar conforme aumenta a materialidade da 

informação, mas apenas até determinado ponto, a partir do qual o nível de divulgação 

permanece mais ou menos constante, pouco respondendo a aumentos no grau de 

materialidade da informação. No entanto, comparando-se os gráficos é possível perceber uma 

maior correlação entre o grau de materialidade da informação e o nível de evidenciação de 

informações sobre o imobilizado em 2014 em comparação a 2010. O coeficiente de 

correlação entre o grau de materialidade do imobilizado e o nível disclosure sobe de 3,6% em 

2010 para 29,2% em 2014.  

Esses resultados sugerem uma evolução positiva na qualidade do disclosure sobre o 

imobilizado pelas empresas brasileiras, já que ao longo do tempo o grau de materialidade do 

imobilizado tem tido maior influência na decisão das empresas sobre o quanto informar sobre 

o imobilizado.  

 

4.2.4. Testes de Diferença entre Médias para Parâmetros Alternativos de Materialidade 

0% 1% 4% 
10% 

19% 
26% 

33% 
42% 

54% 

74% 

0%

20%

40%

60%

80%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N
ív

e
l d

e
 D

is
cl

o
su

re
 o

u
 

M
at

e
ri

al
id

ad
e

 

Decis (23 empresas cada) com base na materialidade 

Disclosure Materialidade

0% 1% 3% 
10% 

17% 
24% 

31% 
39% 

54% 

75% 

0%

20%

40%

60%

80%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10N
ív

e
l d

e
 D

is
cl

o
su

re
 o

u
 

M
at

e
ri

al
id

ad
e

 

Decis (23 empresas cada) com base na materialidade 

Disclosure Materialidade

r = 0,0362 

r = 0,2918 



 
 

 

Para testar a hipótese de que o índice de disclosure das empresas sobre o imobilizado 

aumentou desde a adoção do IFRS no Brasil em 2010, foi realizado o teste t de Student de 

diferença entre médias, para diferentes parâmetros de materialidade da informação, como 

apresentado na Tabela 4.  

Tabela 4 

Teste t (p-value) 

Parâmetros Alternativos 

de Materialidade N Média 

Teste t 

(p-value) 

Sem materialidade       

2010 233 0,30 
0,000*** 

2014 233 0,57 

Materialidade = 2,5%       

2010 182 0,32 
0,000*** 

2014 178 0,61 

Materialidade = 5%       

2010 168 0,32 
0,000*** 

2014 166 0,62 

Materialidade = 10% 

  

  

2010 151 0,32 
0,000*** 

2014 152 0,62 

Nota: *, **, *** indicam que a diferença entre as médias do nível de disclosure dos anos de 2010 e de 2014 é 

estatisticamente significativa ao nível de 10%, 5% e 1%, respectivamente.   

Conforme indicado na Tabela 4, a média do índice de divulgação das empresas sobre o 

imobilizado em 2014 é estatisticamente superior à de 2010, ao nível de significância de 1%, 

independente do parâmetro utilizado para se estabelecer a materialidade da informação. Ou 

seja, para os diferentes graus de materialidade considerados, a chance de as médias serem 

iguais em 2010 e 2014 é de 0%. Com isso, rejeita-se a hipótese nula, sendo possível afirmar 

que o nível de evidenciação sobre o imobilizado apresentado pelas empresas brasileiras em 

2014 é significativamente maior que o apresentado em 2010, indicando que a implantação do 

IFRS tem se tornado cada vez mais eficaz no aumento da transparência das empresas 

brasileiras. 

Se não for considerada a materialidade da informação, o nível de disclosure das 

empresas aumenta de 30% em 2010 para 57% em 2014; já quando são excluídas como não 

materiais as empresas cujo imobilizado representa menos que 2,5% do seu ativo total, a média 

do disclosure sobe para 32% em 2010 e para 61% em 2014. Mesmo aumentando o parâmetro 

de corte da materialidade da informação sobre o imobilizado para 5% e 10%, os resultados 

permanecem semelhantes aos apurados quando se usa 2,5% como parâmetro de corte da 

materialidade. Esses resultados sugerem que a partir do ponto em que o imobilizado 

representa 2,5% do ativo das empresas, o nível de grau de divulgação das empresas sobre seu 

imobilizado permanece o mesmo, em cerca de 32% em 2010 e em cerca de 62% em 2014. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar se o nível de compliance das empresas 

brasileiras com o disclosure requerido sobre o Ativo Imobilizado (IAS 16 / CPC 27) 



 
 

 

aumentou desde a adoção do IFRS no Brasil, principalmente após a vigência da OCPC 07, 

que reuniu e reforçou orientações e políticas de evidenciação a serem observadas pelas 

empresas, principalmente a atenção à materialidade da informação a ser divulgada. 

Para isso, foi realizado um checklist contendo os 21 itens de divulgação requeridos pelo 

IAS 16 (CPC 27), tomando todas as empresas brasileiras não financeiras listadas na 

BM&FBovespa com dados sobre o Imobilizado divulgados simultaneamente nas Notas 

Explicativas das Demonstrações Financeiras Padronizadas dos exercícios de 2010 e de 2014 

(233 empresas em cada ano). 

Dentro do atual contexto de discussão mundial sobre as políticas de disclosure, no qual 

se considera a aplicação adequada do conceito de materialidade da informação como um 

caminho para a solução do fenômeno de disclosure overload, a análise da evolução do grau de 

disclosure do imobilizado foi realizada vis a vis a materialidade da informação, aqui 

mensurada pela representatividade do Imobilizado em relação ao Ativo Total da empresa.  

A análise gráfica da correlação entre a materialidade da informação e o nível de 

disclosure sobre o imobilizado revela que, nos dois anos estudados, para baixos níveis de 

materialidade da informação, o nível de disclosure tende a crescer conforme aumenta a 

materialidade da informação, mas apenas até determinado ponto, a partir do qual o nível de 

divulgação alcança um platô, permanecendo mais ou menos constante, independentemente de 

aumentos no grau de materialidade da informação. De fato, o gráfico de 2010 mostra que a 

partir do ponto em que o imobilizado representa 10% do ativo total da empresa o nível de 

divulgação passa a ser de em torno de 33% das informações requeridas, independentemente 

de esse imobilizado representar 10% ou 75% do ativo total da empresa. O mesmo 

comportamento é observado em 2014, exceto que o nível de materialidade para se alcançar o 

platô de divulgação cai para 3% e o platô de divulgação sobe para cerca de 60% das 

informações requeridas. Ou seja, o peso do imobilizado sobre o ativo total das empresas não 

parece ter sido um fator forte o suficiente para que as empresas brasileiras divulgassem mais 

que 60% das informações requeridas pela norma em 2014. 

Esses resultados sugerem que, ou esses outros 40% de informações requeridas ausentes, 

são relevantes para os usuários e não estão sendo disponibilizados por deficiências no nível de 

enforcement institucional do mercado brasileiro, ou os agentes envolvidos na divulgação 

(preparadores, auditores e reguladores) não consideram que a ausência dessas informações 

prejudica as decisões dos usuários. A confirmação da primeira hipótese sugeriria uma 

necessidade de incrementar o nível enforcement institucional do mercado brasileiro; já em se 

confirmando a última hipótese, seria o caso de se aproveitar o atual momento de rediscussão 

das políticas de divulgação do IFRS para excluir da norma a exigência de divulgação dessas 

informações. 

Por outro lado, a apuração de uma maior correlação entre o nível de disclosure e a 

materialidade da informação entre 2010 e 2014 (de 3,6% para 29%) aponta para uma melhoria 

na qualidade da evidenciação das empresas brasileiras sobre o imobilizado, uma vez que o 

grau de materialidade do imobilizado tem sido levado mais em conta na decisão das empresas 

sobre o quanto informar sobre esse ativo.  

Os testes de diferença de média efetuados para diferentes parâmetros de materialidade 

da informação também oferecem suporte para se concluir por uma melhoria no nível de 

evidenciação do imobilizado pelas empresas brasileiras ao longo do tempo. De fato, o nível 

médio de disclosure das empresas no ano de 2014 (cerca de 62%) é quase o dobro do nível 

identificado em 2010 (cerca de 32%), estatisticamente significante ao nível de 1%, 

independente do parâmetro utilizado para se estabelecer a materialidade da informação. 

Este trabalho pretende ter contribuído para subsidiar a atual discussão mundial sobre as 

políticas de evidenciação adotadas pelo IFRS, ora em processo de revisão, oferecendo 



 
 

 

evidências sobre o nível de disclosure do imobilizado praticado pelas empresas brasileiras. 

Além disso, tendo investigado os primeiros relatórios financeiros produzidos sob a vigência 

da OCPC 07 em comparação com os produzidos no primeiro ano de vigência do IFRS no 

Brasil, os resultados deste estudo oferecem subsídios para se entender a evolução do processo 

de consolidação da implantação do IFRS no Brasil, bem como para se avaliar a eficácia da 

introdução da OCPC 07 sobre as práticas de disclosure das empresas. 

 

Ao focar apenas no disclosure obrigatório sobre o imobilizado (IAS 16 / CPC 27), abre-

se a oportunidade de estudos sobre os demais CPCs, para que se possa ter um entendimento 

mais abrangente sobre a evolução do nível de disclosure obrigatório praticado pelas empresas 

brasileiras. 

Esses resultados sofrem da limitação inerente à subjetividade do conceito de 

materialidade da informação e à dificuldade de o investigador externo ter acesso aos 

parâmetros utilizados pelos diversos agentes envolvidos na informação contábil para 

distinguir que evidenciação requerida pela norma é ou não material a ponto de influenciar a 

decisão do usuário. Essa limitação é também uma oportunidade para pesquisas que utilizem 

outras metodologias (como experimentos, ou surveys, por exemplo) para se abordar o 

problema de quais parâmetros são utilizados pelos diversos stakeholders para determinar que 

informação requerida é suficientemente material para ser divulgada. 
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