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RESUMO 

Buscou-se, neste estudo, analisar o nível de disclosure das demonstrações contábeis das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) quanto ao disposto na Resolução 

CFC nº 1.272/2010. O estudo com abordagem qualitativa e documental analisou uma amostra 

de 42 EFPC classificadas entre as 50 entidades que mais receberam investimentos. Os 

resultados indicaram que os demonstrativos financeiros dessas entidades apresentam um 

déficit na qualidade do disclosure exigidos pela legislação, deixando, em alguns casos, de 

divulgar demonstrações como o Balanço Patrimonial. Confirmou-se que o Balanço 

Patrimonial é a demonstração financeira mais divulgada pelas empresas e, também, como a 

que mais atendeu aos elementos de divulgação necessários para estar em conformidade com a 

Resolução CFC nº 1.272/2010. A Demonstração do Plano de Gestão Administrativa 

consolidada, a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por plano de Benefício e a 

Demonstração do Ativo Líquido também figuraram como importantes meios de evidenciação 

de informações financeiras das entidades. Em contrapartida, relatórios como a Demonstração 

da Mutação do Ativo Líquido consolidado, a Demonstração do Plano de Gestão 

Administrativa por plano de benefícios e a Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano 

de Benefícios não tiveram a mesma representatividade que as demais. Observou-se, também, 

que quando as EFPC optam por evidenciar algum dos demonstrativos não obrigatórios, elas 

tendem a atender aos elementos intermediários determinados pela referida Resolução CFC nº 

1.272/2010 e mantém o disclosure dos demonstrativos divulgados. 

 

Palavras-chave: Entidade Fechada de Previdência Complementar; Resolução CFC nº 

1.272/2010; Disclosure. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 



 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

Investir em previdência complementar, popularmente conhecida como fundos de 

pensão, tem ganhado espaço entre os muitos colaboradores que desejam um rendimento 

previdenciário extra a longo prazo. Nascida quase que simultaneamente na Europa, Estados 

Unidos e Brasil durante o Século XIX, a previdência nacional brasileira marcou-se 

historicamente amparada pela Lei Eloy Chaves (1923) com a intenção de proteger os 

trabalhadores dos riscos laborais existentes (Souza Junior, 2002). Entretanto, é na Lei nº 

6435/1977, a qual foi substituída pela Lei nº 109/2001, que a previdência complementar se 

encontra organizada no Brasil nos moldes atuais (Souza Junior, 2002). 

A previdência complementar ficou, então, dividida em dois níveis: o das entidades 

abertas, as quais são acessíveis a qualquer pessoa que subscreva e custeie seu plano de 

benefícios, e o das entidades fechadas, acessíveis aos trabalhadores de empresas que, em 

conjunto, custeiam o plano de benefícios (Martinez, 2001; Souza Junior, 2002). 

As EFPC são entidades sem fins lucrativos que concedem planos de benefícios 

previdenciários aos participantes de uma organização ou funcionários da União, do Distrito 

Federal ou dos Municípios também chamados de patrocinadores (Alves, 2011). Seu objetivo 

consiste em proporcionar uma reserva financeira que gerará no futuro uma aposentadoria, 

com intuito de sustentar a mesma condição socioeconômica do colaborador de quando este 

estava em aptidão produtiva (Coelho & Camargos, 2012). 

Em vista disso, as EFPC também estão entre as sociedades que requerem 

acompanhamento de órgãos reguladores, entre os quais incluem-se o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e a Superintendência Nacional de Previdência Privada (PREVIC). Em 

consequência, o CFC por meio da emissão da Resolução CFC nº 1.272/2010 propôs-se a 

regulamentar o segmento de entidades fechadas de previdência complementar, determinando 

normas contábeis especificas para essas entidades (CFC, 2010). 

Dentre os elementos exigidos pela lei, salienta-se que as EFPC devem evidenciar em 

suas demonstrações uma estrutura contábil que reflita o ciclo operacional de suas atividades 

em longo prazo, retratando ativos e passivos, observando o que é exigido pelas gestões 

assistencial, previdencial e administrativa, de modo a proporcionar informações mais 

adequadas, confiáveis e relevantes (CFC, 2010). 

Diante do exposto, surge a seguinte questão: Qual o nível de disclosure das 

demonstrações contábeis das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) 

brasileiras quanto ao disposto na Resolução CFC nº 1.272/2010? Considerando a 

importância de avaliação e métodos específicos para estruturação das demonstrações 

contábeis, e as alterações que ocorreram de acordo com a norma CFC nº 1.272/2010, o estudo 

tem por objetivo analisar o nível de disclosure das demonstrações contábeis das EFPC quanto 

ao disposto na resolução supracitada. 

Destaca-se a importância de pesquisas que identificam o nível de disclosure de 

informações por parte de empresas brasileiras, por ser um tema relevante para a área contábil 

e cujos resultados podem encaminhar à busca de soluções e alternativas para melhores 

práticas de evidenciação. 

Nascimento, Frauches, Chan e Silva (2014) reconhecem que a evidenciação de 

informações proporciona maior conhecimento e confiabilidade aos participantes de fundos de 

pensão, entretanto, em sua pesquisa, identificaram uma baixa aderência às regras de 

transparência e divulgação estabelecidos nas práticas de governança corporativa. Além disso, 

Cheung, Jiang e Tan (2010) já salientavam que a evidenciação ou disclosure é de grande 

importância para a redução de assimetria informacional, assim como para redução de 

problemas de agência. 



 

  

Apesar disso, tais estudos não entram no mérito da divulgação das informações 

exigidas pelo CFC, temática que ainda carece de pesquisas que indiquem o nível de disclosure 

praticado pelas entidades fechadas de previdência complementar, havendo ainda 

contribuições a serem adicionadas a essas discussões. 

O estudo se justifica também pela necessidade de verificar se as empresas estão 

divulgando o conteúdo necessário e exigido pela legislação, e verificar, também, o nível de 

informações evidenciadas nas demonstrações financeiras disponibilizadas pelas entidades, 

estando em conformidade com as recomendações de Iudícibus (2000) de apresentar 

informações que propiciem uma base adequada para os usuários.  

O estudo encontra-se estruturado em cinco seções, sendo essa primeira introdutória, 

seguida pela seção onde estão referenciados estudos sobre a Teoria da Divulgação e trabalhos 

já desenvolvidos anteriormente e que estão relacionados à temática proposta pela presente 

pesquisa. Na terceira e quarta seções são apresentados respectivamente os procedimentos 

metodológicos, análise e discussão dos resultados. Por fim, sintetizam-se as considerações 

finais do estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Teoria da Divulgação 

A divulgação das informações de uma empresa engloba dados que são estabelecidos 

por lei e outros complementares que auxiliam os usuários na tomada de decisão (Lima, 2007). 

Portanto, quem publica informações se torna responsável pelos efeitos dos resultados, e 

seguindo esse raciocínio Cruz e Lima (2010) certificam que as informações disponibilizadas 

pela entidade podem influenciar a atitude de seus usuários, quanto a consideração do nível de 

evidenciação necessário face ao custo informacional, bem como a percepção no que se refere 

aos riscos oferecidos pela mesma. 

O disclosure, entendido nesta pesquisa como divulgação de informações, apresenta sua 

relevância para o mercado de capitais, uma vez que pode influenciar o comportamento tanto 

dos usuários quanto dos fornecedores dessas informações, pois, por um lado, afeta a 

percepção dos agentes econômicos em relação ao risco que a companhia oferece, 

influenciando no processo de alocação de recursos e estabelecimento dos preços dos títulos e, 

por outro, influencia decisões quanto ao nível de evidenciação considerando o custo do 

fornecimento dessas informações para a empresa. 

Diante da relevância da informação contábil e abrangendo outros aspectos como o 

papel da regulamentação, a contabilidade como instrumento de redução de conflitos de 

interesse, surgiu, na década de 80, a teoria da divulgação que, entre outros enfoques, visa 

essencialmente explicar a ocorrência da publicação de informações financeiras (Salotti & 

Yamamoto, 2005; Rover, Tomazzia, Murcia & Borba, 2012). 

Para Salotti e Yamamoto (2005), que realizaram um trabalho utilizando a teoria da 

divulgação na análise dos dados, é possível a partir dessa teoria, por exemplo, determinar o 

efeito sobre o preço das ações em decorrência da divulgação dos demonstrativos contábeis, 

fundamentar a divulgação de informações não exigidas e, até mesmo analisar o 

comportamento do disclosure e sua relação com o custo de capital de terceiros nas empresas. 

Em conformidade, Goulart (2003) já dizia que um disclosure é composto por 

informações quantitativas e qualitativas e essas devem evidenciar tanto as informações 

positivas quanto as negativas para clareza dos resultados da entidade. Uma informação 

negativa para a organização continuará sendo negativa após ser evidenciada, entretanto 

consiste em uma informação transparente e relevante e que serve de fundamento confiável 

para julgamentos adequados e tomada de decisões não enviesadas (Lima, 2007). 



 

  

Após se verificar os trabalhos que envolviam o processo de divulgação de informações 

contábeis, a teoria da divulgação pôde ser dividia em três categorias: (i) divulgação baseada 

em associação; (ii) divulgação baseada em eficiência; (iii) divulgação baseada em julgamento 

(Verrecchia, 2001). 

Na divulgação baseada em associação, é necessário avaliar o impacto que a não 

divulgação de informações traria para o usuário externo, uma vez que informações que não 

foram divulgadas e que são essencialmente negativas reduziria o valor da empresa, sendo 

necessária sua divulgação (Silva, Slewinski, Sanches & Moraes, 2015). Em tese, esse tipo de 

divulgação de informação analisa a relação entre o disclosure e as mudanças nas atividades 

dos investidores no mercado de capitais (assim caracterizados como usuários externos) como 

forma de maximizar suas riquezas, ou seja, é a definição dos resultados da divulgação de 

informações sobre as ações cumulativas dos investidores individuais (Verrecchia, 2001). 

Verrecchia (2001) afirma ser essencial o reconhecimento das informações que são 

preferencialmente divulgadas, analisando a relação existente entre o melhor tipo de 

divulgação e a eficiência econômica. Um exemplo natural dessa análise é o estudo da relação 

entre o custo de capital e o disclosure (Lima, 2007). Nesse contexto está configurada a 

divulgação baseada em eficiência que, conforme acrescenta Silva et al. (2015, p. 14), 

“representa a tentativa de maximizar a utilidade da divulgação para a empresa, de modo que a 

gestão de informação ruim reduza, ao máximo, o efeito negativo que sua divulgação possa 

ocasionar ao valor da empresa”. Em outras palavras, o autor retro mencionado advoga que 

essa categoria busca um padrão eficiente de divulgação de informações negativas. 

No caso da divulgação baseada em julgamento, o processo de promulgação de 

informação é tratado endogenamente, ou seja, o usuário externo é tratado como simples 

consumidor das informações e a decisão de evidenciação está concentrada fundamentalmente 

nos incentivos que as organizações recebem para a escolha do que deve ser divulgado (Salotti 

& Yamamoto, 2005). Complementarmente, Silva et al. (2015) entendem que essa categoria 

funda-se numa avaliação dos administradores sobre os níveis de prejuízos que podem ser 

gerados em decorrência da evidenciação e que isso se dá com base nos incentivos 

determinantes de divulgação ou retenção da informação. 

Embora essa revisão não tenha objetivado trabalhar os pontos específicos da teoria da 

divulgação, mas sim entender, de modo geral, as categorias que compõem essa teoria, infere-

se que o processo de divulgação de informações passa por decisões tanto internas quanto 

externas das organizações e que múltiplos aspectos devem ser considerados quanto à escolha 

do tipo de disclosure a ser realizado. 

 

2.2 Entidades Brasileiras de Previdência Complementar (EFPC) e sua legislação 

específica 

Conforme afirma Martinez (2001) a previdência complementar divide-se em aberta - 

plano de benefícios oferecidos ao público em geral; e fechada - plano de benefícios 

disponibilizados unicamente aos empregados, associados ou membros de empresas que 

patrocinam tais fundos. Uma das características que acompanham a previdência 

complementar é a faculdade, ou seja, diferentemente da previdência social, naquela o cidadão 

escolhe se deseja fazer parte e, consequentemente, contribuir ou não com o fundo (Zorzi & 

Ensslin, 2007). 

 

 

 

 

 



 

  

 

Figura 1 – Estrutura da Previdência Complementar no Brasil 

 
Fonte: Weber (2016). 

 

Em conformidade com a Lei complementar nº 109/2001, do ponto de vista da 

organização, as EFPC, que objetivam principalmente o gerenciamento e execução de planos 

de benefícios previdenciários, podem ser constituídas, com a devida autorização dos órgãos 

reguladores e fiscalizadores, por motivação do patrocinador ou instituidor que interesse em 

fixar um plano de benefícios acessórios à previdência social (Ministério da Previdência 

Social, 2015). As EFPC podem se estabelecer, quanto à sua forma jurídica, como uma 

sociedade civil ou fundação, desde que, em ambos os casos, seja sem fins lucrativos (Paixão, 

2007). 

Os regimes de previdência complementar privados têm a finalidade fundamental de 

proporcionar aos assegurados uma opção de regime de aposentadoria com valores superiores 

aos tetos dos benefícios pagos pelo governo ou atender àqueles colaboradores que não 

participam do mercado de trabalho formal, mas que querem adquirir um fundo de previdência 

(Paula & Lima, 2014). 

Diante da exigibilidade legal em produzir demonstrativos contábeis de qualidade e que 

sejam confiáveis, o CFC instituiu a Resolução nº 1.272/2010, a qual segundo o Conselho 

“estabelece critérios e procedimentos específicos para estruturação das demonstrações 

contábeis, para registro das operações e variações patrimoniais, bem como para o conteúdo 

mínimo das notas explicativas a serem adotadas” pelas EFPC (CFC, 2010, p. 2). 

Na própria resolução, o CFC (2010) tratou de submeter as EFPC aos princípios de 

contabilidade e às normas brasileiras de contabilidade (NBC), junto com suas respectivas 

interpretações e comunicados técnicos. Dessa forma, aplica-se aos fundos de pensão, como 

são chamados comumente as EFPC, a ampla gama de procedimentos contábeis que compõem 

a contabilidade brasileira. A resolução traz ainda o indicativo de respeito à autonomia do 

patrimônio nos registros contábeis, como segue: 

 
A EFPC deve elaborar a escrituração contábil respeitando a autonomia 

patrimonial de forma a identificar, separadamente, os planos de benefícios de 

natureza previdencial e assistencial por ela administrados, bem como o plano 

de gestão administrativa, para assegurar um conjunto de informações 

consistentes e transparentes (CFC, 2010, p. 4). 

 

Adicionalmente à Resolução CFC nº 1.272/2010, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar (CNPC), em 2011, emitiu sua resolução (Resolução CNPC nº 8/2011) 

referente aos registros e procedimentos contábeis a serem seguidos pelas EFPC, tendo-se, 

dessa forma, duas resoluções (uma do CFC e outra do CNPC) vigentes. 

No intuito de estabelecer a forma dos registros e procedimentos contábeis que as 

EFPC devem obedecer a Resolução CNPC nº 8/2011 também define o modelo de 



 

  

Planificação Contábil Padrão para essas entidades e orienta e dá instruções de preenchimento 

das Demonstrações Contábeis exigidas (CNPC, 2011). 

Com o objetivo de orientar e estabelecer um padrão para o registro contábil dos 

eventos ocorridos nas EFPC, a Resolução CNPC nº 8/2011 também define normas gerais a 

serem aplicadas por essas entidades no que tange aos procedimentos contábeis, entre eles, 

periodicidade de balancetes, o período abrangido pelo exercício social, forma de escrituração 

dos livros contábeis, entre outros (CNPC, 2011). 

 

2.3 Estudos anteriores 

Dada a relevância das EFPC no ambiente econômico com a oferta e gerenciamento de 

investimentos previdenciários de longo prazo, alguns autores desenvolveram estudos 

utilizando as demonstrações financeiras e, também, outras fontes, como informações de 

websites. Entretanto, tais estudos são focados especialmente na relação estabelecida entre as 

informações divulgadas pelas EFPC e os critérios de governança corporativa, sem se voltarem 

para a verificação do atendimento aos requisitos mínimos exigidos pelo CFC. Assim sendo, 

nesta seção são apresentados tais trabalhos com o intuito de contextualizar a busca de 

informações evidenciadas por essas entidades. 

Nascimento et al. (2014) desenvolveram um estudo com 77 (setenta e sete) EFPC, que 

buscou verificar a aderência dos elementos da amostra de patrocínio público ao Índice de 

Governança Corporativa (IGOV), coletando informações disponíveis no sítio das próprias 

instituições. Os autores identificaram que apenas 13 das entidades pesquisadas atenderam a 

90% de aderência ao indicador proposto na análise e indicaram, também, uma baixa aderência 

aos pressupostos de transparência de informações no que concerne à governança corporativa. 

Paula e Lima (2014) realizaram uma análise comparativa entre os elementos que 

compõem as estruturas da Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL), da 

Demonstração do Ativo Líquido (DAL) e da Demonstração das Obrigações Atuariais do 

Plano de Benefícios (DOAP), e os elementos estabelecidos pela IAS 26 – Accounting and 

Reporting by Retirement Benefit Plans com as demonstrações brasileiras. Utilizando de uma 

coleta de dados essencialmente documental – as demonstrações financeiras das EFPC que 

compuseram a amostra – os resultados indicaram que as estruturas dos elementos que 

compõem as demonstrações contábeis dos fundos de pensão se encontram, em sua maior 

parte, aderentes ao disposto na IAS 26, porém observando algumas divergências de caráter 

formal nas estruturas das demonstrações contábeis, como alguns aspectos na estrutura das DF, 

e na mensuração a valor justo dos investimentos. 

Lima, Oliveira, Ponte e Rebouças (2015) analisaram as práticas de governança 

corporativa adotadas e divulgadas pelos fundos de pensão brasileiros, utilizando uma amostra 

de 140 entidades e utilizando a técnica de análise de conteúdo para a análise de documentos 

provenientes dos websites das entidades. A partir da correlação de Spearman e do test t, os 

autores identificaram que os fundos de pensão tendem a adotar e divulgar predominantemente 

as práticas de governança corporativa impostas, e que a idade, o tamanho dos fundos em 

termos de ativo e o tipo de patrocínio são variáveis que estão correlacionadas com práticas 

voluntárias. Com isso, os autores concluíram que as práticas principalmente adotadas e 

divulgadas pelos fundos brasileiros decorrem de pressões coercitivas estabelecidas no âmbito 

da governança corporativa. 

Como pode ser observado, o estudo de Paula e Lima (2014) se destoa dos trabalhos 

desenvolvidos por Nascimento et al. (2014) e de Lima et al. (2015), buscando apresentar 

contribuição ao processo de evidenciação de informações à luz das normas contábeis, no 

intuito de verificar em que medida a elaboração das demonstrações contábeis das EFPC se 

encontra aderente aos padrões contábeis internacionais. 



 

  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Delineamentos da pesquisa 

Considerando o objetivo da presente pesquisa, que consiste em analisar nível de 

evidenciação das demonstrações contábeis das EFPC quanto ao disposto na Resolução CFC 

nº 1.272/2010, a mesma pode ser classificada como exploratória. A pesquisa exploratória visa 

aumentar o conhecimento do pesquisado em relação ao fato estudado, proporcionando um 

aprofundamento acerca de conceitos inerentes à temática proposta (Beuren, 2006). 

A pesquisa apresenta um delineamento bibliográfico e documental, tendo sido 

desenvolvido, buscando em artigos, livros e legislações, informações para discussão dos 

estudos e conceitos relacionados às entidades fechadas de previdência complementar. Além 

disso, por meio do acesso ao sítio eletrônico de cada instituição, foi investigada a divulgação 

ou não dos demonstrativos referentes ao ano de 2015, passando onde foi verificado se tais 

demonstrativos atendem ou não ao disposto na resolução. 

Quanto à abordagem do problema, a presente pesquisa classifica-se como sendo 

qualitativa, na qual predomina a descrição, compreensão e interpretação de fatos, sem focar 

em medições (Martins & Theóphilo, 2009). 

3.2 Seleção da população e amostra 
Classificada como intencional e não probabilística, para seleção e composição das 

entidades a serem analisados, foi feito o acesso ao portal da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (2016) para identificação das EFPC atuantes no Brasil, perfazendo 

um total de 317 entidades. Entretanto, em decorrência da grande quantidade de empresas 

listadas, optou-se por fazer um recorte dessa população. 

A escolha pelas empresas que foram analisadas se deu considerando as 50 (cinquenta) 

com maior investimento, em conformidade com dados divulgados pela Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de Previdência Privada (ABRAPP), no final do exercício de 2015 

(último ano com informações completas divulgadas). 

Ao realizar a busca pelos Demonstrativos Financeiros de cada empresa em seus portais 

eletrônicos, verificou-se que 8 empresas não disponibilizavam seus relatórios nos referidos 

sítios e, em alguns casos, disponibilizavam apenas para os participantes que possuíam um 

cadastro de acesso ao ambiente restrito dos sites. Dessa forma, conforme verificado na Tabela 

1, a amostra final foi reduzida a 42  EFPC. 

Tabela 1 - Entidades Fechadas de Previdência Privada 
Nº Entidade Fechada de 

Previdência Complementar 

Investimento Partic. Ativos Dependentes Assistidos 

1 PREVI 153.738.811 100.485 248.993 92.918 

2 PETROS 64.377.161 96.747 338.766 64.744 

3 FUNCEF 55.050.175 100.381 183.043 39.445 

4 FUNCESP 23.141.002 15.534 52.641 30.964 

5 FUND. ITAÚ UNIBANCO 22.328.197 39.397 2.698 13.587 

6 VALIA 19.353.895 80.200 312.251 21.882 

7 SISTEL 15.657.349 1.962 44.875 24.264 

8 FORLUZ 13.347.392 8.702 32.780 13.191 

9 BANESPREV 12.828.385 2.751 22.022 23.762 

10 REAL GRANDEZA 12.012.597 4.249 20.061 8.396 

11 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 9.528.806 13.905 50.757 14.812 

12 FAPES 8.978.565 3.103 6.848 2.088 

13 FUNDAÇÃO COPEL 8.059.850 10.078 6.859 7.959 



 

  

14 PREVIDÊNCIA USIMINAS 7.509.351 20.489 58.470 20.177 

15 TELOS 6.671.906 6.695 24.739 6.737 

16 CENTRUS 6.586.026 411 1.536 1.639 

17 FACHESF 5.380.016 4.973 14.919 9.541 

18 ECONOMUS 5.143.225 12.126 19.561 6.892 

19 VISÃO PREV 5.083.899 13.160 14.881 5.633 

20 ELETROCEEE 5.012.680 6.851 14.410 8.803 

21 CERES 4.928.537 12.638 33.905 6.229 

22 SERPROS 4.869.897 10.914 25.868 3.782 

23 CBS PREVIDÊNCIA 4.568.051 20.013 36.894 14.310 

24 FUNBEP 3.979.015 1.192 7.520 5.285 

25 FUNDAÇÃO IBM 3.976.668 12.509 15.362 974 

26 CAPEF 3.744.367 6.742 20.278 4.730 

27 FUNDAÇÃO BANRISUL 3.571.552 12.521 nd 6.561 

28 ELETROS 3.567.434 3.292 7.357 2.257 

29 BRASLIGHT 3.034.753 4.374 12.783 5.702 

30 FIBRA 3.011.490 1.429 3.901 1.586 

31 INFRAPREV 2.972.610 11.536 16.826 2.912 

32 PREVINORTE 2.878.126 5.611 7.158 1.528 

33 PSS 2.680.273 2.641 4.388 3.977 

34 SANTANDERPREVI 2.601.046 41.550 893 826 

35 CELOS 2.578.585 4.187 8.474 4.769 

36 FUNDAÇÃO LIBERTAS 2.542.442 18.792 2.915 3.386 

37 ELOS 2.541.824 1.501 5.372 3.003 

38 UNILEVERPREV 2.494.078 14.365 1.207 1.335 

39 FUNSSEST 2.457.089 6.098 0 2.456 

40 CITIPREVI 2.383.942 10.426 0 916 

41 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 2.359.781 18.499 nd 151 

42 FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.288.206 9.244 14.787 918 

Fonte: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada (ABRAPP, 2015). 
Na Tabela 1, como pode ser observado, são descritas as empresas bem como o aporte 

de investimentos que receberam em 2015, o número de participantes ativos, dependentes e 

assistidos. Apesar do número de empresas utilizadas como amostra para o estudo 

corresponder a apenas 16% de toda a população relacionada no Relatório Consolidado 

Estatístico, é importante destacar que elas são responsáveis por 78,64% do total de 

investimento recebido por toda a população no ano de coleta das informações, confirmando a 

representatividade da amostra para o estudo.  

3.3 Coleta e análise de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de um levantamento das demonstrações, 

referentes ao exercício de 2015, divulgadas pelas empresas que compõem a amostra 

selecionada para a pesquisa.  Essas demonstrações foram obtidas por meio de consulta aos 

sites de cada uma das instituições analisadas. 

As demonstrações analisadas foram o Balanço Patrimonial Consolidado, a 

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) consolidada, da Demonstração da 

Mutação do Ativo Líquido por plano de benefícios (DMAL) por plano de benefícios, da 

Demonstração do Ativo Líquido (DAL) por plano de benefícios, Demonstração do Plano de 



 

  

Gestão Administrativa (DPGA) consolidada, Demonstração do Plano de Gestão 

Administrativa (DPGA ) por plano de benefícios (facultativa) e  Demonstração das 

Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios (DOAP). Para melhor entendimento dos 

elementos pesquisados em cada uma das demonstrações, pode-se observar o Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Relação dos elementos pesquisados 

Variáveis Elementos Verificados 

Balanço 

Patrimonial 

1. O balanço patrimonial é constituído por ativo, passivo e patrimônio social 

Ativo 2. Observa gestão previdencial, administrativa e o fluxo dos investimentos 

Passivo 
3. Passivo classifica em operacional e contingencial 

4. O passivo é segregado em gestão previdencial, administrativa e de 

investimentos 

Patrimônio 

social 

5. O patrimônio social compreende o patrimônio de cobertura do plano  

6. Os fundos segregados em previdenciais administrativos e de 

investimentos 

Demonstração da 

Mutação do Ativo 

Líquido (DMAL) 

consolidado 

1. Saldo do ativo líquido no início do exercício 

2. Adições do ativo líquido 

3. Deduções do ativo líquido 

4. Acréscimos e decréscimos no ativo líquido 

5. Constituições de fundos administrativos e de investimentos 

Demonstração da 

Mutação do Ativo 

Líquido (DMAL) 

por plano de 

benefício 

1. Saldo do ativo líquido no início do exercício 

2. Adições do ativo líquido 

3. Deduções do ativo líquido 

4. Acréscimos e decréscimos no ativo líquido 

5. Constituições de fundos administrativos e de investimentos 

Demonstração do 

Ativo Líquido 

(DAL) 

1. Saldos dos grupos de contas do ativo 

2. Saldos dos grupos de contas do passivo (operacional e contigencial) 

3. Saldos dos grupos de contas do patrimônio social 

Demonstração do 

Plano de Gestão 

Administrativa 

(DPGA) 

consolidada 

1. Receitas administrativas do exercício 

2. Despesas administrativas, segregadas por administrações previdencial, de 

investimentos, assistencial e outras do exercício 

3. Resultado negativo dos investimentos 

4. Sobras ou insuficiência da gestão administrativa 

5. Constituição ou reversão do fundo administrativo no exercício 

Demonstração do 

Plano de Gestão 

Administrativa 

(DPGA) por plano 

de benefícios 

1. Receitas administrativas do exercício 

2. Despesas administrativas, segregadas por administrações previdencial, de investimentos 

e outras, com detalhamento das despesas comuns e específicas do plano de benefícios 

3. Resultado negativo dos investimentos 

4. Sobras ou insuficiência da gestão administrativa 

5. Constituição ou reversão do fundo administrativo no exercício 

Demonstração das 

Obrigações 

Atuariais do Plano 

de Benefícios 

(DOAP) 

1. Saldo do patrimônio de cobertura do plano no início do exercício 

2. Saldos detalhados das provisões matemáticas de benefícios concedidos, provisões 

matemáticas de benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir 

3. Saldos detalhados do equilíbrio técnico, em resultados realizados e resultados a realizar 

Fonte: CFC (2010). 

 



 

  

Após o levantamento das demonstrações, objetos de estudo, o próximo passo consistiu 

em realizar uma análise do conteúdo das mesmas. Na análise de conteúdo é realizada a leitura 

geral de algum documento, arquivo, relatório, dentre outros, com o intuito de se coletar e 

analisar itens específicos, que são posteriormente segregados por categorias, de maneira 

organizada (Silva & Fossá, 2015). 

Por meio do acesso ao sítio eletrônico de cada instituição, foi investigada a divulgação 

ou não dos demonstrativos referentes ao ano de 2015, sendo, a partir de então, possível 

verificar se tais demonstrativos atendem ou não ao disposto na resolução. Posteriormente os 

itens identificados nas DF foram organizados e classificados em seis grupos distintos 

reunindo informações sobre os itens que devem constar nas demonstrações financeiras 

indicados pela Resolução CFC nº. 1.272/2010, conforme já destacado anteriormente no 

Tabela 2. 

A segregação dos elementos de acordo com os preceitos indicados pela Resolução 

CFC nº. 1.271/2010 teve como objetivo demonstrar as informações identificadas por DF, o 

que facilita o reconhecimento daquelas informações com maior frequência de evidenciação 

pelas empresas e, também, daquelas empresas que mais evidenciam informações. Caso fosse 

atendida integralmente a Resolução CFC nº 1.272/2010 o total de itens divulgados somaria 32 

(trinta e dois). 

Vale ressaltar que os elementos propostos para análise foram selecionados visando 

atender aos objetivos da pesquisa, direcionados a verificar se as empresas, objetos de estudo, 

atendem ou não ao que é recomendado pela Resolução CFC 1.272/2010, em relação à 

divulgação das demonstrações solicitadas, bem como quanto às informações divulgadas nas 

mesmas. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Para análise dos dados foram planilhados todos os elementos apresentados nas DF das 

empresas que compuseram a amostra final. Na planilha os elementos verificados nas DF 

foram distribuídos segundo a numeração de cada empresa. 

Na Tabela 3 estão descritas o quantitativo e o percentual de empresas que 

evidenciaram pelo menos uma informação referente a determinado Demonstrativo Financeiro, 

sendo possível identificar qual a DF que recebeu maior atenção das empresas pesquisadas. 

 

Tabela 3 – Estatística da quantificação de empresas que divulgaram informações por 

Demonstrativo Financeiro 

Demonstração Financeira 
Frequência 

Absoluta Relativa 

Balanço Patrimonial 41 95% 

DMAL – consolidado 5 12% 

DMAL – por plano de benefício 36 86% 

DAL 33 78% 

DPGA – consolidado 40 95% 

DPGA – por plano benefício 15 36% 

DOAP  0 0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Como pode ser observado na Tabela 3, dois exemplos extremos são a DPGA 

consolidada e a DPGA por plano de benefícios. A primeira foi divulgada por 40 (95%) das 42 

empresas, mas, dessas 40, todas elas atenderam integralmente aos requisitos estabelecidos 

pela legislação para aquele Demonstrativo. A segunda, apesar de pouco divulgada pelas 

empresas, segue a mesma tendência ao estar integralmente adequada ao que estabelece a 



 

  

legislação pelas 15 (36%) empresas que a divulgaram. Considerando as peculiaridades de 

cada DF que por vezes é divulgado por umas empresas e por vezes não é, verifica-se que as 

empresas quando divulgam determinado Demonstrativo atende aos critérios e procedimentos 

específicos determinados pela Resolução CFC nº 1.272/2010 (CFC, 2010). 

Adicionalmente, ainda pode se observar na Tabela 3 que o BP é a demonstração mais 

divulgada com uma representatividade de 98% das empresas. Contudo, é importante observar 

que algumas demonstrações ainda carecem de atenção por parte das empresas como a DMAL 

Consolidada e a DOAP que apenas 5 (12%) e 0 empresas, respectivamente, divulgaram 

alguma informação relacionada. 

Quando se amplia a visualização das informações evidenciadas na Tabela 3, buscando 

verificar quais empresas evidenciam o maior número de informações destacadas pela 

Resolução CFC nº 1.272/2010, chega-se à Tabela 4, a qual expõe a quantidade de informação 

identificada nos DF de cada empresa, a frequência relativa dessa totalização e o percentual de 

elementos evidenciados por cada empresa com base no total de elementos possíveis de serem 

divulgados. 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva da quantidade de informações por empresa 

Nº Empresa 
Frequência  Percentual 

atendido Absoluta Relativa  

1 PREVI 18 0,023715  0,56 

2 PETROS  11 0,014493  0,34 

3 FUNCEF 23 0,030303  0,72 

4 FUNCESP 17 0,022398  0,53 

5 FUND. ITAU UNIBANCO 28 0,036891  0,88 

6 VALIA 11 0,014493  0,34 

7 SISTEL 11 0,014493  0,34 

8 FORLUZ 5 0,006588  0,16 

9 BANESPREV 11 0,014493  0,34 

10 REAL GRANDEZA 17 0,022398  0,53 

11 FUND ATLATICO 23 0,030303  0,72 

12 FAPES 22 0,028986  0,69 

13 FUND COPEL 18 0,023715  0,56 

14 USIMINAS 23 0,030303  0,72 

15 TELOS 28 0,036891  0,88 

16 CENTRUS 18 0,023715  0,56 

17 FACHESF 17 0,022398  0,53 

18 ECONOMUS 18 0,023715  0,56 

19 VISAO PREV 11 0,014493  0,34 

20 ELETROCEE 12 0,01581  0,38 

21 CERES 18 0,023715  0,56 

22 SERPROS 18 0,023715  0,56 

23 CBS PREV 23 0,030303  0,72 

24 FUNBEP  21 0,027668  0,66 

25 FUND IBM 16 0,02108  0,50 

26 CAPEF 18 0,023715  0,56 



 

  

27 BANRISUL 23 0,030303  0,72 

28 ELETROS 18 0,023715  0,56 

29 BRASLIGHT 18 0,023715  0,56 

30 FIBRA 18 0,023715  0,56 

31 INFRAPREV 23 0,030303  0,72 

32 PREVINORTE 18 0,023715  0,56 

33 PSS 28 0,036891  0,88 

34 SANTANDER 23 0,030303  0,72 

35 CELOS 18 0,023715  0,56 

36 FUND. LIBERTAS 23 0,030303  0,72 

37 ELOS 23 0,030303  0,72 

38 UNILEVER 23 0,030303  0,72 

39 FUNSSEST 18 0,023715  0,56 

40 CITIPREVI 13 0,017128  0,41 

41 ODEBRECHT 16 0,02108  0,50 

42 FUND ITAU 23 0,030303  0,72 

Total 759 1,030303   

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Segundo a metodologia utilizada, a qual obedeceu aos critérios estabelecidos pela 

Resolução CFC nº 1.272/2010, uma empresa poderia divulgar ao todo 32 informações. 

Considerando os dados expostos na Tabela 3, identifica-se nenhuma empresa divulgou todas 

as informações necessárias recomendadas pelo CFC e apenas 3 empresas – Fundação 

Itaú/Unibanco, Telos e PSS – chegaram próximo ao total possível com 28 informações, ou 

seja 88% das informações exigidas foram apresentadas. 

Da análise da Tabela 4 é possível verificar uma outra reflexão importante, a de que 

apesar de algumas empresas não atenderem integralmente às informações da Resolução CFC 

nº 1.272/2010, 35 EFPC (83% da amostra) divulgaram pelo menos 50% das informações 

exigidas, sendo, contudo, destacado negativamente a Forluz, Valia, Sistel e Visão Prev que 

atenderam somente à 16%, 34%, 34% e 34%, respectivamente, ao que exige o CFC. 

Esse destaque se faz mais importante ainda quando analisado juntamente com a Tabela 

1, a qual evidencia a Valia, Sistel e a Forluz como a 6ª (sexta), 7ª (sétima) e 8ª (oitava), nessa 

ordem como as empresas que mais receberam investimentos de seus participantes no ano de 

2015.  

Em suma, foi possível observar tanto a escassez de informações em alguns elementos 

quanto em algumas DF. Fica evidente também que quando uma empresa divulga um DF, 

geralmente ela tende a atender a todos os requisitos estabelecidos pela Resolução nº CFC 

1.272/2010, ou seja, por mais que um Demonstrativo não seja divulgado por um número 

qualquer de empresas, quando ele é divulgado a EFPC atende na totalidade ao que estabelece 

a legislação. 

Na sequência expõem-se as análises dos conteúdos por Demonstrativo Financeiro, 

sendo analisado os elementos exigidos em cada DF. 

 

4.1 Balanço Patrimonial 

O Balanço Patrimonial consolidou-se como a DF mais divulgada pelas empresas, 

sendo disponibilizado por 41 EFPC (98%). No que se refere ao nível de elementos, o Balanço 

Patrimonial também foi a DF que apresentou maior nível de elementos atendidos ao que 



 

  

estabelece a Resolução CFC nº 1.272/2010, sendo que o menor nível foi de 38 empresas 

(90%) atendendo a determinado elemento estabelecido pelo órgão regulamentador. Uma 

hipótese para essa maior expressividade no atendimento aos requisitos analisados pode ser a 

tradição que essa DF é utilizada, inclusive, na Contabilidade Societária, sendo, muitas vezes, 

utilizada como a principal DF de uma companhia. 

Identifica-se também que 40 empresas elaboraram o balanço patrimonial 

segmentando-o em ativo, passivo e patrimônio social, 49 dividiram o ativo em gestão 

previdenciária, administrativa e fluxo de investimento, 40 segmentaram o passivo em 

operacional e contingencial, assim como segregou-o em gestão previdenciária, administrativa 

e fluxo de investimento, 41 elaboraram o patrimônio social compreendendo o patrimônio de 

cobertura do plano e 38 dividiu os fundos patrimoniais em previdenciários, administrativo e 

de investimento. 

 

4.2 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) consolidada 
Apesar do fato da DMAL consolidada ser uma demonstração obrigatória de acordo 

com a Resolução CFC nº 1.272/2010, apenas 5 EFPC (12%) divulgaram essa demonstração. 

No entanto, todas as empresas que a divulgaram demonstraram o saldo do ativo líquido no 

início do exercício, as adições e deduções do ativo líquido, seus acréscimos e decréscimos e a 

constituição dos fundos administrativos e de investimentos. 

 

4.3 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL) por plano de benefícios 

Outro demonstrativo presente nos relatórios contábeis das EFPC é a Demonstração da 

Mutação do Ativo Líquido por plano de benefícios, sendo divulgado por 36 empresas (86%) 

da amostra final. Todas as que divulgaram esse demonstrativo em seus relatórios 

contemplaram integralmente os itens exigidos pela Resolução CFC nº 1.272/2010, ou seja, 

divulgaram o saldo do ativo líquido no início do exercício, as adições e deduções do ativo 

líquido, os acréscimos e decréscimos desse ativo e a constituição dos fundos administrativos e 

de investimentos. 

 

4.4 Demonstração do Ativo Líquido (DAL) 

No que se refere a Demonstração do Ativo Líquido, um fato peculiar chamou a 

atenção: 33 EFPC divulgaram o saldo das contas do ativo, 32 o saldo das contas do passivo, 

mas dessas, apenas uma – a Fundação Atlântico – divulgou o saldo das contas do patrimônio 

social. 

 

4.5 Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) consolidada 

O segundo demonstrativo mais divulgado pelas empresas foi a Demonstração do Plano 

de Gestão Administrativa consolidada, tendo 40 EFPC (95%) fazendo uso deste relatório. As 

únicas 2 companhias que não utilizaram esse demonstrativo foram a Forluz e a Ceres.  

Dentre as 40 empresas que fizeram uso da DPGA consolidada, todas divulgaram as 

receitas e despesas administrativas do exercício, os resultados negativos dos investimentos, as 

sobras ou insuficiências da gestão administrativa e a constituição ou reversão do fundo 

administrativo do exercício. 

 

4.6 Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA) por plano de benefícios 

Em decorrência de sua natureza facultativa a DPGA por plano de benefícios foi 

divulgada por 15 EFPC (36%) das empresas analisadas. Adicionalmente, pode se observar 

que todas elas atenderam às recomendações da legislação do CFC, divulgando as receitas e 



 

  

despesas administrativas, os resultados negativos dos investimentos, as sobras e insuficiências 

da gestão administrativa e a constituição ou reversão do fundo administrativo no exercício. 

 

4.7 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios (DOAP) 

Cruz e Lima (2010) consideram que as informações disponibilizadas pelas empresas 

podem motivar a atitude de seus usuários, mas não foi isso que consideraram as EFPC que 

compuseram a amostra dessa pesquisa, visto que nenhuma companhia fez uso da 

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefício. As empresas não parecem 

considerar importante a evidenciação de elementos como o saldo do patrimônio para 

cobertura do plano no início do exercício, os saldos das provisões matemáticas de benefícios 

concedidos, a conceder e a constituir, nem o saldo dos estudos realizados. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se, neste estudo, analisar o nível de evidenciação das demonstrações contábeis 

das EFPC brasileiras quanto ao disposto na Resolução CFC nº 1.272/2010 visando contribuir 

para a identificação da adequação dos Demonstrativos Financeiros das empresas às normas 

estabelecidas pelos órgãos normatizadores e para a qualidade e aperfeiçoamento desses 

relatórios. 

Confirmou-se que o Balanço Patrimonial está consolidado como a demonstração 

financeira mais divulgada pelas empresas e, também, como a que mais atendeu aos elementos 

de divulgação necessários para estar em conformidade com a Resolução CFC nº 1.272/2010. 

A Demonstração do Plano de Gestão Administrativa consolidada, a Demonstração da 

Mutação do Ativo Líquido por plano de Benefício e a Demonstração do Ativo Líquido 

também figuraram como importantes meios de evidenciação de informações financeiras das 

entidades. 

Em contrapartida, relatórios como a Demonstração da Mutação do Ativo Líquido 

consolidado, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa por plano de benefícios e a 

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios não tiveram a mesma 

representatividade que as demais. A falta de divulgação da DOAP pelas empresas 

componentes da amostra, sugere a necessidade de uma averiguação mais detalhada, tendo em 

vista que essa é uma demonstração de natureza obrigatória.   

Nesse sentido, observa-se, de modo geral, um déficit na qualidade do disclosure que as 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar poderiam prestar, até mesmo em 

decorrência da exclusão de algumas empresas da amostra final por não disponibilizarem seus 

Demonstrativos Financeiros ao público. Mesmo aqueles que disponibilizaram os 

demonstrativos, alguns, poucos, ainda deixam de divulgar demonstrações usuais no dia a dia 

das empresas, como por exemplo, o Balanço Patrimonial. 

Observou-se, também, que quando as EFPC optam por evidenciar algum dos 

demonstrativos destacados como obrigatórios pela Resolução CFC nº 1.272/2010, elas 

tendem a atender aos elementos intermediários determinados pela referida resolução e 

mantém o disclosure dos demonstrativos divulgados. 

Não parecem haver razões para a falta de divulgação de alguns relatórios, uma vez que 

trata-se de demonstrativos que, apesar de serem exigidos por lei, carregam consigo, na própria 

legislação, as diretrizes e elementos necessários para a correta elaboração desses 

instrumentos. Vale acrescentar ainda, a atenção dada pelos órgãos regulamentadores a esse 

segmento de mercado, tendo, além da própria Resolução do CFC indicando os procedimentos 

para elaboração dos demonstrativos, até o Conselho Nacional de Previdência Complementar 

editado uma Resolução que também visa auxiliar as EFPC em seus registros e procedimentos 

contábeis. 



 

  

As contribuições desse estudo vão além de identificar o atendimento ao que rege a 

Resolução CFC nº 1.272/2010, mas também reconhece a prática empresarial desenvolvida em 

um ambiente normatizado e que recebe vultuosos aportes de investimentos. 

É importante frisar que este estudo apresenta limitações de natureza amostral e 

temporal, pois se analisou 42 entidades num mercado já pulverizado nacionalmente e, 

também, utilizando demonstrativos financeiros de um único período. Adicionalmente, 

ressalta-se que por meio de busca nas notas explicativas dos demonstrativos poderiam ser 

encontradas informações adicionais exigidos pela legislação. Novos estudos podem ser 

realizados utilizando um período temporal maior, afim de comparar o disclosure ao longo do 

tempo, assim como outros relatórios, por exemplo, as notas explicativas, as quais podem 

conter informações relevantes das EFPC. 
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