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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo identificar as sugestões de alterações de normas mais propícias 

a serem acatadas pelo IASB e o IFRIC no processo de consulta pública, referentes ao IFRS 8 

– Operating Segment. Com o propósito de: (a) comparar a apreciação dos grupos de 

preparadores; normatizadores; corpo de representação contábil; auditoria; usuários; 

reguladores e outros sobre os questionamentos dos processos de consulta pública; (b) 

identificar, nos comentários, aspectos apontados na literatura; (c) identificar as propostas de 

alterações sugeridas em relação às anotações do IASB e IFRIC. Assim, acessaram-se as 296 

cartas disponibilizadas pelo IASB e o IFRIC nos processos de consultas públicas, após a 

exclusão das cartas que não estavam em forma de perguntas e respostas, com a utilização de 

uma escala de 5 pontos, foram ordenadas para comparar a apreciação dos respondentes, 

verificando-se que nos grupos de respondentes existem divergências de opiniões. Observou-se 

que os três aspectos da literatura selecionados foram apresentados nas propostas realizadas 

nos processos de consultas públicas. Contudo, constatou-se que, diante das notas de 

observações emitidas pelo IASB no ED 8 e do IFRIC no seu processo de consulta pública, as 

alterações propostas com maior número de aceitação são as de definições mais claras, isto é, 

na visão dos membros do IASB e do IFRIC as alterações com base em mais informações úteis 

para os usuários, critérios de agregação e diferença entre relatos seriam contraditórias com a 

abordagem baseada na gestão, princípio básico para elaboração do IFRS 8. 

Palavras-chaves: Consulta pública; lobby; IFRS 8; cartas de comentários. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A normatização contábil pode ser compreendida como o processo de regulação de 

padrões contábeis e adquiriu relevância a partir do ano 2000 com a adoção, pela União 
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Europeia, das International Financial Reporting Standard (IFRS), elaboradas pelo 

International Accounting Standard Board (IASB) (DANTAS et al., 2010). O estabelecimento 

de normas, de acordo com Hendriksen e Van Breda (1999), é oriundo do século XIX, 

motivado pela busca da uniformidade de processos e de divulgação. Segundo Iudícibus e 

Lopes (2004), tal processo tornou-se mais evidente após a crise na Bolsa de Valores de  Nova 

York, em 1929, pois percebeu-se que, naquele momento, existia a necessidade de 

regulamentar os procedimentos contábeis, a fim de garantir qualidade e segurança da 

informação contábil. Assim, nos anos que sucederam essa crise surgiram diversas 

associações, institutos e comissões para regulamentar os processos contábeis. Tem-se, por 

exemplo, o Financial Accounting Standard Board (FASB), nos Estados Unidos; o IASB e o 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), no Brasil. Entretanto, cada um desses 

organismos é responsável por suas normas e, em determinados casos, há diferenças entre 

normas. 

Tem-se, como exemplo, diante da globalização e dos investimentos transnacionais que 

originaram a necessidade de informações complementares às demonstrações consolidadas, o 

relato por segmento. As informações segmentadas são úteis para os analistas, pois apresentam 

distintos elementos sobre os segmentos nos quais a entidade opera, a fim de aumentar o 

conhecimento financeiro sobre a entidade e suas operações. Assim, as informações contidas 

nos relatórios de segmentos são úteis para avaliação de: (1) possibilidades de expansão; (2) 

retornos sobre os investimentos; e (3) riscos (PAHLER, 2003). 

O relato por segmento é denominado de forma diversificado em relatórios e 

documentos emitidos por órgão normatizadores, como, operações segmentadas ou 

informações por segmentos, sendo que, no Brasil, adota-se esta última forma descrita. Este 

pronunciamento, atualmente, é regulamentado pelo IFRS 8 – Operating Segment que, no 

Brasil, tem como seu correlato Informações por Segmentos – CPC 22. O IASB e o FASB em 

2003, na união de forças para elaborar um padrão contábil internacional, decidiram 

harmonizar as suas diferentes normas sobre informações segmentadas. Na oportunidade, o 

IASB apresentou o International Accounting Standard – IAS 14 – Segment Reporting. 

Enquanto que o FASB apresentou o Statement Financial Accounting Standard – SFAS 131 

Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information que substituiu o SFAS 

14 – Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise. Esse processo foi realizado 

pelo IASB, sendo que não houve necessidade da realização do Discussion Paper (DP). Assim, 

elaborou-se diretamente o Exposure Draft (ED), por meio da união dos escritos do IASB e 

FASB. Após a elaboração do ED foi aberta consulta pública, como determinado no 

regulamento do IASB. Finalizado o processo de elaboração e discussão em 2006, teve o IFRS 

8 que fixava a data de adoção para 01 de janeiro de 2009. Contudo, em 2012, o IASB, 

conforme estabelecido nos seus regulamentos, iniciou a realização da review post – 

implementation (PIR) dessa norma. E, neste mesmo ano de 2012, o International Financial 

Reporting Interpretations Committee (IFRIC) apresentou dois itens para verificação, sobre 

reconciliação de ativos segmentados e agregação de segmentos. No entanto, embora os 

processos de consulta pública visem a possibilidade de participação e sugestão de todos, 

alguns estudos verificaram a existência de lobby, isto é, determinados grupos apresentam 

maior facilidade, em detrimento de outros, para alcançar alterações em normas, de acordo 

com seus interesses (IASB, 2013a;c;d; PAUL e LARGAY III, 2005; GEORGIU, 2010). 

Com base na harmonização de normas e no processo de consulta pública, que visa 

estabelecer a oportunidade de participação na regulação contábil, bem como no número 

oscilante de participantes no processo, no padrão sem mudanças significativas nas normas 

após os processos de consultas públicas e, também, na necessidade de verificar o que é 

considerado ao acatar uma sugestão de alteração dos padrões contábeis, tem-se como 

problema de pesquisa: Quais as sugestões de alterações de normas enviadas ao IASB e ao 
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IFRIC são mais propícias a serem acatadas?Assim, o objetivo da pesquisa é identificar as 

características das sugestões de alterações de normas mais propícias a serem acatadas pelo 

IASB e o IFRIC no processo de consulta pública. E, para atingir esse objetivo, os objetivos 

específicos são: (a) comparar a apreciação dos grupos de preparadores; normatizadores; corpo 

de representação contábil; auditoria; usuários; reguladores e outros sobre os questionamentos 

dos processos de consulta pública do IASB e do IFRIC; (b) identificar, nos comentários, 

aspectos apontados na literatura; (c) identificar as propostas de alterações sugeridas em 

relação às anotações do IASB e IFRIC. 

O estudo justifica-se pelo fato de Informação por Segmento ser o primeiro padrão 

contábil sugerido pelo IASB para revisão pós-implementação. Assim, podem-se verificar, por 

meio dessa norma, várias etapas de regulação e as suas consultas públicas realizadas em cada 

processo. Por tal motivo, elegeu-se o IFRS 8, norma, atualmente, em vigor. Como 

complemento, o IFRS 8 foi elaborado de uma norma já existente o SFAS 131 e, assim, suas 

características básicas já eram conhecidas pelos grupos elencados.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Regulação contábil 

Regulação pode ser compreendida como o “conjunto de normas coercitivas, emanadas 

do Estado ou de órgão com poderes para tanto, relativas a determinada atividade ou área de 

conhecimento”, de acordo com Iudícibus e Lopes (2004, p. 33). Os autores apresentam, 

também, a regulamentação contábil em comparação com teorias normativa e positiva da 

contabilidade. Assim, apontam a evolução da regulação em comparação com a evolução da 

pesquisa em contabilidade. Por tal motivo, a abordagem econômica mais antiga sobre 

regulação contábil é considerada como normativa, pois explica a regulação com origem em 

falhas de mercados. Hendriksen e Van Breda (1999) complementam que, com a regulação, 

seria possível ofertar as informações ótimas, para proteger o “interresse público”. Os autores 

citam, ainda, outros motivos que são utilizados como argumentos a favor da regulação 

contábil, como bens públicos e free riders, no qual o primeiro pode ser compreendido como: 

consumo por determinado indivíduo de um produto sem que esse consumo comprometa o de 

outros indivíduos e, enquanto, o free riders são os consumidores que não pagam pelo 

benefício gerado pela informação; ou comparabilidade e credibilidade que é a necessidade da 

comparação entre empresas e a credibilidade das demonstrações contábeis que podem ser 

verificadas com regulação contábil. 

A Teoria do Interesse Público, em alguns trabalhos denominados como teoria positiva, 

segundo Cardoso et al. (2009), tem como finalidade a proteção do interesse público, ao passo 

que o regulador deve sempre agir quando esse interesse estiver ameaçado. Ainda de acordo 

com os autores, os reguladores seriam agentes do interesse público. Alguns autores, por 

exemplo Leftwich (1980), apontam algumas das razões para a existência da regulação, como 

já citado, as falhas de mercados que podem ser observadas: (i) monopólio do controle da 

informação pela administração; (ii) investidores ingênuos e outros. Há, também, a teoria da 

agência como fundamento para essa teoria, pois o administrador poderia utilizar de 

subterfúgios, apresentada por Verrecchia (2004 apud Cardoso et al. 2009). 

Contrária à teoria do interesse público, apresenta-se a teoria da captura. Essa teoria 

fundamenta-se pela existência de entidades ou interesses privados que sobressaem ao 

interesse público. Segundo Araújo (1997), a regulação é enviesada para os regulados, tem-se, 

assim, o regulador capturado. O autor afirma, ainda, que, quando capturado o regulador, é a 

descrença que é embutida à regulação, pelo fato da regulamentação ser favorável, 

exclusivamente, ao regulado. 

A terceira teoria é denominada de teoria da regulação econômica, a qual pode ser 

compreendida como o exercício de pressões dos diferentes interessados sobre o regulador. Os 

grupos que realizam pressão sobre os reguladores apresentam diversos subterfúgios para obter 
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sucesso. Conforme Becker (1983), em seu estudo, é possível verificar, por meio dos 

resultados apresentados, a pressão política ocorrida com os diferentes grupos, com o intuito de 

obter alguma vantagem em relação ao orçamento público. 

2.2 Informações segmentadas 

A discussão sobre informações segmentadas iniciou-se após a segunda guerra mundial 

com o aumento da internacionalização dos comércios. Entretanto, o aumento dos 

conglomerados durante os anos 60 e a diversificação da indústria foram notados pelo FASB, o 

qual verificou nesse período a necessidade de estabelecer uma norma, padrão contábil, para 

evidenciação dessas operações em áreas geográficas e atividades (MANDE, ORTMAN, 

2002). 

Assim, em 1976, o FASB apresentava o SFAS 14 – Financial Reporting for Segments 

of a Business Enterprise. Esse padrão tinha como principais bases para relatar os segmentos 

as abordagens: (1) indústrias, isto é, atividades; e (2) área geográfica. Na oportunidade, as 

informações segmentadas não eram exigidas nos relatórios trimestrais. O SFAS 14 vigorou 

até 1997, pois o FASB durante esse período recebeu diversas críticas sobre esse padrão, como 

citado por Pahler (2003): (a) falta de clareza nas definições de segmentos e outros aspectos; 

(b) informações úteis insuficiente sobre os segmentos relatados; (c) diferenças entre os relatos 

sobre o segmento e as demais informações publicadas, por exemplo, notas explicativas. Essas 

críticas demasiadas, realizadas por analistas financeiros, fez o FASB revisar entre 1993 até 

1997 o SFAS 14, para, assim, apresentar o SFAS 131 - Disclosures about Segments of an 

Enterprise and Related Information, que substitui o SFAS 14. Na pesquisa de Berger e Hann 

(2003), apresenta-se o aumento de segmentos reportados com a alteração para o SFAS 131, 

no qual as amostras continham empresas que estavam listadas na base de dados Center for 

Research in Security Prices (CRSP) e que apresentavam seus relatórios mensais e com vendas 

mínimas de US$ 20 milhões. 

Enquanto que, em 1980, o International Accounting Standards Committee (IASC) 

apresentou o IAS 14 – Segment Reporting, requerido a partir de 1981. Essa norma solicitava a 

evidenciação das principais indústrias e áreas geográficas. Do mesmo modo que o SFAS 131 

o IAS 14, também, foi criticado por ser uma norma de interpretação ampla, pois tentava 

acolher a todos os constituintes. Desta forma, em 1994, ocorreu uma revisão do IAS 14, 

apresentado como IAS 14 R (revisado), que foi apresentado em 1997 e passou a requerer 

informações por linhas de negócios e por áreas geográficas (STRETT e NICHOLS, 2002). 

Contudo, em 2001, após a reformulação do IASC, o IASB passou ser o responsável 

pela elaboração das normas internacionais de contabilidade. Assim, o IASB é responsável 

pela discussão e elaboração das normas internacionais – IFRS. Deste modo, em 2002, foi 

adicionado à agenda do IASB, como um processo em conjunto com o FASB, o 

desenvolvimento do IFRS 8 – Segment Reporting. O qual foi enquadrado como um projeto de 

convergência de curto prazo. As principais diferenças entre o IAS 14 e o SFAS 131 são 

apresentadas no quadro 1. 
Quadro 1 - Comparativo entre SFAS 31e IAS 14 

 SFAS 131 IAS 14 

Base sobre a qual os 

segmentos identificados 

são reportados 

Informações de segmentos de 

reporte interno usado pelo CODM 

na alocação de recursos. 

Informações de segmentos por bens e 

serviços prestados aos clientes ou por região 

geográfica. 

Base de mensuração de 

divulgações exigidas 

O item reportado é medido com 

base utilizada para comunicação 

com o CODM. 

O item reportado é medido com base 

utilizada para elaboração das demonstrações 

financeiras do grupo, conforme o IFRS. 

Coerência para com as 

demonstrações 

financeiras 

Os itens relatados não são 

definidos. Sua base deve ser 

explicada 

Os itens relatados são definidos como nas 

demonstrações contábeis, como lucro. 

Fonte: Traduzido do IASB (2013). 
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Algumas pesquisas sobre informações segmentadas em nível internacional concluem 

que houve aumento da evidenciação com as alterações nas normas. Cita-se, por exemplo, a 

pesquisa de Nichols e Street (2007) que expõe aumento significativo no número de segmentos 

relatados e maior consistência das informações segmentadas em relação aos relatórios anuais, 

com a vigência do IAS 14 R. Enquanto que os estudos de Doupnik e Seese (2001) 

demonstram o aumento e o refinamento das informações segmentadas, após adoção do SFAS 

131. Entretanto, a pesquisa, também, evidencia que um pequeno número de empresas teve 

certo retrocesso referente à divulgação de informações segmentadas. 

 Em nível nacional, a apresentação, por parte das empresas de informações 

segmentadas, até 2007, era mínima e simples, exceto as que operavam nas bolsas 

estadunidenses. Houve, então, em 2007, uma iniciativa por parte da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), por meio do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP 01/2007, a recomendação 

às entidades, em especial nas demonstrações consolidadas, para a apresentação de 

informações segmentadas, tendo com base o IAS 14 (IUDÍCIBUS ET AL, 2010). Contudo, 

conforme já descrito, nesse período entre 2003 a 2006, foi elaborado o IFRS 8 e, no Brasil, 

aconteceram alterações nas legislações permitindo a convergência às normas internacionais. 

Assim, em junho de 2009, o CPC aprovou o CPC 22 – Informações por Segmento, correlato 

do IFRS 8, passando a ser exigido às entidades que, ao menos, se enquadrassem nos 

requisitos. O estudo realizado por Silva e Pinheiro (2012) verificou, em 47 empresas listadas 

na BM&FBOVESPA, que nenhuma empresa evidenciou todos os requisitos solicitados. 

Ademais, os resultados apontam diferenças representativas entre setores listados. Enquanto 

que a Aillón et al. (2012) verificou, em 48 empresas que compõem o IBr- X – 50, também, 

baixa evidenciação no ano de 2010, além de que a maioria das empresas divulgou as 

informações por linha de atividades ou unidades de negócios.  

2.3 Consultas públicas e lobby 

A influência sobre os reguladores, de modo isolado ou em grupo, é denominado lobby,  

principalmente por incentivos econômicos, conforme Francis(1987). Essa capacidade de 

exercer pressão ou a tentativa de influência em normas contábeis é tema de pesquisas 

nacionais e internacionais. Essas pesquisas buscam evidenciar os grupos lobistas nos órgãos 

reguladores.  

O estudo de Carmo, Mussoi e Carvalho (2011) evidenciou a participação acadêmica e 

de preparadores como significativa no ED lease. Enquanto que o estudo de Georgiou (2010) 

verificou que os participantes das consultas públicas, no Reino Unido, responderem que os 

comentários de acadêmicos não exercerem a influência significativa na elaboração dos 

padrões contábeis no IASB. Giner e Arce (2012), em seu estudo sobre lobby no IFRS 2, 

apontam que nesse  padrão contábil não houve um participante que exerceu influência 

significativa, segundo a classificação: reguladores, profissionais, preparadores, usuários, 

consultores e acadêmicos.  

Ao passo que Sutton (1984) analisou o processo de participação – lobby – na 

elaboração de padrões para a contabilidade financeira, sob uma ótica econômica, no Reino 

Unido e Estados Unidos, o qual um indivíduo racional somente irá exercer pressão sobre os 

regulamentadores quando o benefício advindo da pressão for superior aos custos. O autor 

descreve, ainda, quatro possíveis generalizações: (a) os preparadores das demonstrações 

contábeis são mais propensos a realizar lobby do que os que utilizam as demonstrações; (b) os 

“grandes” preparadores são mais predispostos ao lobby do que os “pequenos” preparadores; 

(c) preparadores que tenham uma diversificação setorial menor são mais dispostos a praticar 

lobby do que os preparadores que tenham uma diversificação setorial maior; e (d) maiores 

custos de não conformidade irão aumentar o nível de lobby e vice-versa. Enquanto que a 

pesquisa de Durocher, Fortin, Côté (2007) propôs a criação de um modelo de participação dos 

usuários contábeis por meio da identificação das características dos participantes com 
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entrevistas, no Canadá. Assim, verificaram os determinantes que afetam os grupos de 

participantes.  

O estudo de Jorissen et al. (2013) evidenciou que há uma divergência no tocante à 

participação, analisando pela geografia, isto é, não há uma homogeneidade em termos 

geográficos nas consultas públicas realizadas pelo IASB – o estudo analisou 7.442 cartas de 

comentários entre os anos de 1995-2013. Os autores do estudo apontam que durante o período 

verificou-se que houve um maior número de países envolvidos no processo, mas há uma 

predominância geográfica na participação. Essa variação é explicada por meio de: regimes 

institucionais dos países; desigualdade de acesso aos procedimentos da regulação – os autores 

apontam que o inglês não fluente é fator determinante, além do nível de familiaridade com os 

valores contábeis incorporados pelas IFRS, como por exemplo o julgamento profissional. 

Ademais, os autores apontam que adoção por imposição não irá garantir um nível global de 

comparabilidade, pois verificaram uma diferença entre os participantes que pertencem a 

grupos de alta qualidade da informação e os de baixa qualidade. 

Estudos sobre lobby e participação em consultas públicas do IASB referente a 

Informações por Segmentos, cita-se Katselas, Birt e Kang (2011), que constataram que 

empresas com número reduzido de segmentos não são favoráveis ao reporte de informações 

segmentadas, enquanto que as empresas com mais segmentos são favoráveis e comentam que 

alteração advinda pelo IFRS 8 iria aumentar o número de segmentos relatados, e Vieira e 

Borba (2013), que verificaram que as empresas participantes do PIR – IFRS 8 descreveram 

que não houve aumento significativos de custos para implementação do IFRS 8 e a não 

comparabilidade das medidas não-IFRS. 

3 METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa foram acessadas as cartas de comentários dos processos 

de consulta pública do ED 8 do ano de 2006; do  ED/2012/1 Annual Improvements to IFRSs 

2010-2012 Cycle  realizado pelo IFRIC em 2012; e o PIR – IFRS 8 em 2012. Depois de 

acessadas as cartas, verificou-se algumas inconsistências com alguns relatórios do IASB 

referente a quantidades de cartas recebidas durante os processos de consulta pública ED 8 e 

PIR – IFRS 8, conforme tabela 1. Por tal motivo, houve a necessidade de exclusão de 

determinadas cartas, pois não estavam disponíveis ou estavam duplicadas no site do IASB ou 

por conterem apenas outros comentários ou comentários gerais, isto é, não responderam pelo 

menos uma das questões eleitas para análise, conforme tabela 1. 
Tabela 1 - Cartas utilizadas no estudo 

Cartas ED 8 IFRIC - IFRS 8 PIR - IFRS 8 

Cartas enviadas ao IASB/IFRIC. 182 84 65 

Cartas disponibilizadas. 172 84 65 

Cartas duplicadas. 6 0 2 

Cartas apenas com outros comentários. 92 0 2 

Cartas respondendo sobre outras normas. 0 19 0 

Cartas com apresentações (slides). 0 0 4 

Cartas analisadas. 74 65 57 

Fonte: Autores (2014).  
O passo seguinte foi a realização das escolhas das perguntas dos processos de consulta 

pública alinhadas com objetivo do trabalho. Portanto, selecionaram-se todas as questões 

elaboradas pelo IASB para o ED 8 e, de igual forma, as perguntas referentes ao processo do 

IFRIC, enquanto que as perguntas escolhidas do PIR – IFRS 8, selecionadas de acordo com o 

objetivo da pesquisa, são as indagações de número 2, 3 e 4 deste processo. 

 Efetuadas as escolhas, procedeu-se à leitura das cartas de comentários com o objetivo 

de identificar as propostas de sugestões enviadas pelos grupos de preparadores; 

normatizadores; corpo de representação contábil; auditoria; usuários; reguladores e outros, 

além de verificar os seus comentários em relação aos aspectos apresentados pela teoria, isto é: 
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(a) definições mais claras; (b) diferença entre relatos; (c) informações mais úteis. Ainda, 

utilizou-se uma escala ordinal, tipo Likert, de cinco pontos, para atribuir o grau de aceitação 

com a firmação realizada na pergunta. Ressalta-se que a escala utilizada os “valores” são 

qualitativos, assim, atribuídos "concorda totalmente" (5 pontos) até "discorda totalmente", tal 

escala não permite tratamentos estatísticos antes de conversão para valores cardinais 

(GALLON, ENSSLIN, SILVEIRA, 2009). 

 Por fim, teve-se acesso às notas de observações dos processos ED 8 que são as 

seguintes: Analysis of comment letters to ED 8 (Agenda Paper 5); Minor issues on scope of 

the standard (Agenda Paper 5, Appendix A); Basis for Conclusions in SFAS 131(Agenda 

Paper 5, Appendix C); Continuation of comment letters analysis to ED 8 (Agenda Paper 3; 

Minor issues of comment letters analysis to ED 8 (Agenda Paper 3, Appendix A). As notas do 

processo realizado pelo IFRIC são as seguintes: IFRS 8 Operating Segments—reconciliation 

of the reportable (Agenda Ref 10 B); IFRS 8 Operating Segments—aggregation of operating 

segments segments’ assets to the entity’s assets (Agenda Ref 10 A). Para observar se as 

propostas apontadas pelos participantes foram aceitas ou não e identificar os aspectos da 

literatura que foram mais acatados pelo IASB (IASB 2013, b;c;d). 

4 RESULTADOS E ANÁLISES  

Após a realização das tabulações e dos tratamentos de dados das perguntas e respostas 

dos processos de consultas públicas do IASB e do IFRIC, verificou-se que houve uma 

redução dos números de participantes em relação à primeira consulta pública relacionada ao 

tema, conforme tabela 2. 

Notou-se, também, que no processo realizado pelo IASB houve uma maior parcela de 

respondentes contrários às propostas. Tal explicação deve-se ao fato de que o IASB é o 

responsável por formular as normas, ao passo que o IFRIC é responsável pela interpretação, 

isto é, análise dos textos realizados pelo IASB com o intuito de melhorias no sentido de 

compreensão do texto e não de alteração de normas.  
Tabela 2 - Grupos de respondentes por processo de consulta pública. 

Participantes por grupos ED 8 IFRIC - IFRS 8 PIR - IFRS 8 

1 Preparador 51 21 25 

2 Normatizadores 12 20 16 

3 Corpo Contábil 19 12 5 

4 Auditoria 4 4 4 

5 Usuários 5 3 5 

6 Reguladores 6 2 5 

7 Outros 69 3 5 

∑ 166 65 65 

Fonte: Adaptado de IASB (2012). 

 Apresentam-se na tabela 3Tabela 3 as respostas por grupo de respondentes e suas 

posições mediante as perguntas realizadas pelo IASB e IFRIC, nos processos de consultas 

públicas. 
Tabela 3 - Respostas dos grupos de respondentes para questão 1 do ED 8. 

Classificação 
Grupos de Respondentes 

∑ Número de Propostas 
1 2 3 4 5 6 7 

Concorda Totalmente 18 4 7 2 0 1 1 33 0 

Concorda Parcialmente 9 5 5 2 2 1 0 24 10 

Indiferente 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Discorda Parcialmente 1 1 3 2 0 1 0 8 6 

Discorda Totalmente 2 1 1 0 1 0 1 6 3 

∑ 30 12 16 6 3 3 2 72 19 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Observa-se que a maioria dos respondentes concordou com a abordagem baseada na 

gestão para divulgar as informações segmentadas, alguns desses respondentes, inclusive, 
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apoiaram fortemente, pois reduziria custos e tempo. No entanto, alguns respondentes, como as 

empresas de auditoria Deloitte e KPMG, demonstraram ser contra essa abordagem, pois ela 

não significa uma melhora na IAS 14, na época em vigência. Assim, constatou-se uma 

preocupação por parte da maioria, inclusive os que concordam com a proposta, com relação à 

existência de uma perda de comparabilidade, mas que iria ser suprida pela divulgação de 

informações mais próximas as que as empresas utilizam. Deste modo, aumentaria o 

conhecimento sobre a gestão da empresa.  
Quadro 2 - Propostas dos respondentes para questão 1 do ED 8. 

Questão 1 – 

ED 8 

Propostas Literatura 

Reconciliação por segmentos para IFRS, preferencialmente individual; 

Princípios ao invés de regras; Não obrigatoriedade da adoção dessa 

abordagem; Não permitir a utilização de medidas não IFRS; Definição de 

CODM. 

Mais informações 

úteis; Diferença entre 

relatos; Definições 

mais claras. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

As propostas da primeira pergunta puderam ser agrupadas, de acordo com o quadro 2, 

por estarem repetidas em outras questões.  Notou-se que essas propostas puderam ser 

identificadas na literatura, com ênfase nas informações úteis para os usuários das 

demonstrações contábeis. 

 No segundo questionamento realizado pelo IASB, tabela 4, verificou-se que houve 

uma maior simetria nas respostas, pois até mesmo aqueles que concordavam com a 

abordagem baseada na gestão, também, tinham propostas, caso a adoção não tivesse 

parâmetros mínimos de comparação.  

 Nesse aspecto, as diferença entre medias não IFRS e medidas IFRS foi ponto central 

da discussão, de acordo com o quadro 3. 
Tabela 4 - Respostas dos grupos de respondentes para questão 2 do ED 8. 

Classificação 
Grupos de Respondentes 

∑ Número de Propostas 
1 2 3 4 5 6 7 

Concorda Totalmente 7 2 4 2 1 0 0 16 5 

Concorda Parcialmente 3 4 4 2 1 2 2 18 12 

Indiferente 2 2 1 0 0 1 0 6 0 

Discorda Parcialmente 2 1 5 2 1 0 0 11 6 

Discorda Totalmente 16 3 2 0 0 0 0 21 0 

∑ 30 12 16 6 3 3 2 72 23 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Porém, nota-se uma dicotomia, porque ao mesmo tempo em que a abordagem baseada 

na gestão trará informações mais úteis, os respondentes, que em alguns casos são os mesmo 

que apoiam essa abordagem, comentam a não comparabilidade entre empresas e a dificuldade 

de relacionar os números de um demonstrativo para com outro, pela permissão do uso de 

medidas não IFRS na elaboração dos relatórios segmentados. 
Quadro 3 - Propostas dos respondentes para questão 2 do ED 8. 

Questão 2 – 

ED 8 

Propostas Literatura 

Segmentos devem ser medidos em IFRS; Alocação o goodwill; Aumento do 

alcance das informações exigidas no § 22; Definição de lucro e prejuízo dos 

segmentos; Alocação de itens não diretamente atribuíveis ao segmento; 

Esclarecimento dos § 22 e 24; Inclusão dos itens sobre divulgação da IAS 14; 

Inclusão da divulgação de passivos operacionais; Reconciliação das medidas 

não IFRS; Exigência de fluxos de caixa operacionais; Substituição de termos 

pelos termos utilizados em outras IFRS; Evidenciação de passivos circulantes 

ou não circulantes por segmentos; Utilização do termo “ativos que se espera 

que sejam utilizados por mais de um período” ao invés de não circulante. 

Critérios de 

agregação; 

Definições mais 

claras; 

Diferença entre 

relatos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

A terceira questão do ED 8 teve como discussão o âmbito da aplicação da norma. A 

proposta do IASB ampliava o escopo de entidades obrigadas a reportarem os seus segmentos. 

Contudo, os respondentes que concordam parcialmente ou discordo parcialmente ou 
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totalmente apontam como problema as definições utilizadas, cita-se, por exemplo, fiduciário. 

A definição fornecida no ED 8 não era suficientemente clara, segundo os respondentes. Além 

de não concordarem, pois as informações sobre ativos dessas entidades não representariam 

um aumento de informações úteis, mas sim um aumento desnecessário e confuso de 

informações. 
Tabela 5-Respostas dos grupos de respondentes para questão 3 do ED 8. 

Classificação 
Grupos de Respondentes 

∑ Número de Propostas 
1 2 3 4 5 6 7 

Concorda Totalmente 7 1 2 0 2 0 2 14 0 

Concorda Parcialmente 4 7 7 3 1 2 0 24 20 

Indiferente 5 0 0 0 0 1 0 6 0 

Discorda Parcialmente 7 2 1 1 0 0 0 11 6 

Discorda Totalmente 7 2 6 2 0 0 0 17 11 

∑ 30 12 16 6 3 3 2 72 37 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Para os usuários, a ampliação do escopo aumentaria as informações disponibilizadas, 

por tal motivo, conforme tabela 5, notou-se que os usuários das demonstrações contábeis, em 

conjunto com os reguladores e outros, que nesse caso são respondentes acadêmicos, apoiam 

amplamente o alargamento do escopo. Ao passo que houve uma apresentação de propostas, 

segundo o quadro 4, para as empresas não listadas nas bolsas não divulgarem informações 

segmentadas ou as pequenas e médias empresas. 
Quadro 4 - Propostas dos respondentes para questão 3 do ED 8 

Questão 3 – 

ED 8 

Propostas Literatura 

Basear a norma em princípios ao invés de regras; Isenção da apresentação 

de informações segmentadas para entidades não listadas em bolsas de 

valores; Definições do termo fiduciário (termo vago); Não exigência de 

informações segmentadas para os balanços individuais, mas, apenas, os 

consolidados (manter o § 6 da IAS 14); Âmbito da norma não contrariar a 

definição exposta no projeto do IFRS para pequenas e médias empresas; 

Divulgações adicionais analíticas; Esclarecimento na Base para conclusão 

para inclusão das informações por segmentos. 

Definições mais 

claras; 

Informações 

mais úteis. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

O nível de conciliação exigido no ED 8 foi o tema da quarta questão, tabela 6. O maior 

número de propostas foi realizado por aqueles que concordaram parcialmente com o nível 

exigido pelo IASB. Tal aspecto foi observado pelo uso de mediadas não IFRS, isto é, as 

medidas não padronizadas pelo IFRS foram solicitadas pela maioria das respostas ser 

reconciliada ao nível de segmento, observa-se uma preocupação dos participantes acerca da 

diferença entre relatos, tanto ao nível de comparabilidade com outras empresas do segmento 

quanto ao nível de uniformidade das próprias demonstrações contábeis da empresa. 
Tabela 6 - Respostas dos grupos de respondentes para questão 4 do ED 8. 

Classificação 
Grupos de Respondentes 

∑ Número de Propostas 
1 2 3 4 5 6 7 

Concorda Totalmente 19 9 6 1 0 2 0 37 1 

Concorda Parcialmente 3 2 6 4 1 0 1 17 10 

Indiferente 1 0 1 0 0 0 1 3 0 

Discorda Parcialmente 2 0 1 0 1 1 0 5 2 

Discorda Totalmente 5 1 2 1 1 0 0 10 7 

∑ 30 12 16 6 3 3 2 72 20 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

As propostas citavam as reconciliações exigidas ao IAS 14, pois, na opinião desses 

respondentes, apresentavam mais informações úteis e tinham uma maior clareza nas 

definições. Observou-se, novamente, a solicitação de divulgação da reconciliação dos 

passivos circulantes e não circulantes, pois, de acordo com o respondente da classificação 

outros (acadêmico), haverá um benefício adicional, como pode ser observado no quadro 5. 
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Quadro 5 - Propostas dos respondentes para questão 4 do ED 8. 

Questão 4 – 

ED 8 

Propostas Literatura 

Exigência de divulgação de passivos circulantes e não circulantes; 

Reconciliação para resultado operacional e individualmente; Reconciliação dos 

segmentos reportados para o resultado em IFRS; Exigência de reconciliação 

para segmentos individuais; Manter IAS 14; Não exigência de reconciliação 

dos segmentos informados para balanços individuais quando utilizados medias 

não IFRS; Reconciliação das medidas não IFRS por segmento.  

Definições mais 

claras; 

Informações 

úteis; Diferença 

entre relatos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

A divulgação por áreas geográficas foi abordada na quinta questão da consulta pública 

do ED 8. Observou-se que, nos comentários, os respondentes eram favoráveis à divulgação 

das normas propostas. Contudo, alguns respondentes arguiram tal obrigatoriedade, pois a 

abordagem baseada na gestão as informações são as mesmas utilizadas pelo tomador de 

decisão e se o tomador de decisão não se basear em áreas geográficas, conforme o exigido a 

empresa terá um aumento de custos e de tempo de preparação de seus relatórios elevados. 

As propostas dessas questões, em sua maioria, buscam alterar a divulgação por país, 

assim denominado pelo IASB, para uma evidenciação por áreas econômicas, políticas ou 

outro modo. 
Tabela 7 - Respostas dos grupos de respondentes para questão 5 do ED 8. 

Classificação 
Grupos de Respondentes 

∑ Número de Propostas 
1 2 3 4 5 6 7 

Concorda Totalmente 7 4 5 4 0 3 0 23 1 

Concorda Parcialmente 11 5 7 1 1 0 1 26 21 

Indiferente 2 0 0 0 1 0 1 4 0 

Discorda Parcialmente 9 0 2 0 1 0 0 12 7 

Discorda Totalmente 1 3 2 1 0 0 0 7 6 

∑ 30 12 16 6 3 3 2 72 35 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Tal proposta é suportada pelos argumentos de informações detalhadas, porém, 

confusas e não adequadas aos usuários, além de que muitos preparadores têm um faturamento 

razoavelmente baixo na sede das suas empresas ou de suas filiais. Assim, suportariam a 

exigência de um limite quantitativo mínimo para essa evidenciação. 
Quadro 6 - Propostas dos respondentes para questão 5 do ED 8. 

Questão 5 – 

ED 8 

Propostas Literatura 

Exigência de um limite mínimo para divulgação para áreas geográficas; 

Decisão de divulgar informações geográficas deverá ser feita pelo CODM; 

Alteração do termo ativo não circulante; Divulgação do ativo circulante; 

Divulgação de ativos totais; Substituição da divulgação país por país para áreas 

econômicas ou políticas similares; Inclusão de limite de materialidade sobre o 

faturamento do segmento regional; Divulgação de passivos (empréstimos); Não 

obrigação da exclusão de itens a serem reportados; Exclusão de itens restritivos 

do §32; Utilização de critérios de agregação da IAS 14. 

Definições 

mais claras; 

Critérios de 

agregação; 

Informações 

mais úteis. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

O sexto questionamento do IASB era sobre as informações intermediárias, questão 

essa que recebeu o menor número de propostas, conforme tabela 8 e quadro 7. Percebe-se 

que, nesse quesito, todos os participantes foram mais homogêneos nas suas respostas, 

concordando com a proposta de exigir as informações por segmentos nos relatórios 

intermediários. 
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Tabela 8 - Respostas dos grupos de respondentes para questão 6 do ED 8. 

Classificação 
Grupos de Respondentes 

∑ Número de Propostas 
1 2 3 4 5 6 7 

Concordo Totalmente 20 7 13 5 3 3 1 52 0 

Concordo Parcialmente 5 2 2 0 0 0 0 9 1 

Indiferente 2 1 1 0 0 0 1 5 0 

Discordo Parcialmente 2 0 0 0 0 0 0 2 1 

Discordo Totalmente 1 1 0 1 0 1 0 4 0 

∑ 30 11 16 6 3 4 2 72 2 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

As propostas para esse questionamento foram de número reduzido, quadro 7, 

solicitando, apenas, definição mais clara e compatibilidade com o IAS 34. Porém, salienta-se 

que os opositores a essa obrigatoriedade argumentaram que haveria um aumento de custos e 

tempo. 
Quadro 7 - Propostas dos respondentes para questão 5 do ED 8. 

Questão 6 – 

ED 8 

Propostas Literatura 

Alteração da IAS 34; Exigências do § 7 do Exposure Draft 8 serem 

incorporadas a IAS 34; Não exigência da apresentação das informações por 

segmentos intermediariamente. 

Definições 

mais claras. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

A revisão pós-implementação - PIR IFRS 8 - realizada pelo IASB, iniciada em 2012, 

ainda em andamento, obteve um número menor de participação, conforme já citado. Com esse 

intuito, a questão 2 do PIR tinha como objetivo identificar se a empresa alterou os seus 

relatórios de informação por segmento para abordagem baseada na gestão, isso para os 

preparadores. Enquanto que para os investidores buscou identificar se houve um impacto 

positivo para análises fundamentadas nas divulgações de segmento. 
Tabela 9 - Respostas dos grupos de respondentes para questão 2 do PIR - IFRS 8. 

Classificação 

Grupos de Respondentes - Preparadores Investidores 
∑ Número de 

Propostas 
1 2 3 4 5 6 7 

P I P I P I P I P I P I P I P I 

Concorda Totalmente 3 1 5 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 12 2 1  

Concorda Parcialmente 5 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 6 1 

Indiferente 8 17 4 11 3 4 2 4 4 2 1 2 1 4 29 44 0  

Discorda Parcialmente 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 5 4 1 

Discorda Totalmente 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 

∑ 22 22 15 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 57 3  

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Nesse quesito, os preparadores que responderam a pergunta concordaram que foram 

afetados, isto é, efetuaram mudanças para aplicar o IFRS 8. Observou-se que determinadas 

empresas responderam a questão, também, pela visão dos investidores, na sua maioria 

afirmaram que os usuários de suas informações foram impactados positivamente, exceto um 

preparador indiano que citou que houve um excesso de informação, de acordo com a tabela 9 

e o quadro 8. Ao passo que as firmas de auditoria, que responderam a pergunta, consideraram 

que as empresas não tiveram dificuldades em implementar, pois muitas das empresas já 

aplicavam a IAS 14 e, por tal motivo, já apresentam as estruturas necessárias para adotar o 

IFRS 8. 
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Quadro 8 - Propostas dos respondentes para questão 2 do PIR – IFRS 8. 

Questão 2 – 

PIR 8 

Propostas Literatura 

Esclarecimento sobre CODM; Exigência de informação adicional quando o 

princípio fundamental da norma não for atingido; Valores destinados a um 

segmento relatado devem ser feito de forma consistente e que qualquer 

redistribuição dos segmentos devem ser divulgada nos relatórios por segmentos. 

Definições 

mais claras. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Enquanto que, na questão número 3 do PIR, os normatizadores não verificaram, nas 

empresas que são normatizadas por eles, mudanças nas bases de medição, isto é, utilização 

das medidas não IFRS. Investidores afirmaram que tiveram uma melhora nas previsões de 

resultados com a utilização de medidas não IFRS e os níveis de conciliação estavam 

adequados, tabela 10. 
Tabela 10 - Respostas dos grupos de respondentes para questão 3 do PIR - IFRS 8 

Classificação 

Grupos de Respondentes - Preparadores Investidores 
∑ Número de 

Propostas 
1 2 3 4 5 6 7 

P I P I P I P I P I P I P I P I 

Concorda Totalmente 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6 2 0  

Concorda Parcialmente 4 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 11 4 3 

Indiferente 12 19 5 12 3 4 2 4 4 2 3 2 0 4 29 47 0 

Discorda Parcialmente 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 

Discorda Totalmente 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 3 3 

∑ 22 22 15 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 57 8 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

As propostas oriundas dessa questão são similares as das questões 2 e 3 do ED 8, pois 

visam diminuir as diferenças entre as medidas não IFRS, por mais que os investidores 

concordem com a melhora da previsão, esse aspecto foi levantado, novamente, segundo 

quadro 9. 
Quadro 9 - Propostas dos respondentes para questão 3 do PIR – IFRS 8. 

Questão 3 – 

PIR 8 

Propostas Literatura 

Padronizações de medidas não IFRS; Separação de reconciliações 

gerais das reconciliações de medidas não IFRS; Esclarecimento de 

aspectos de equivalência patrimonial – IFRS 11. 

Diferença entre relatos; 

Definições mais claras. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Na última pergunta selecionada do PIR 8, a questão 4, observou-se que o grupo de 

investidores discorreram sobre as mudanças ocorridas na divulgação das informações por 

segmento, isto é, informações segmentadas, apenas,  com o que é regularmente reportado pelo 

CODM. O corpo contábil, isto é, associações e institutos representativos, apontaram que seus 

membros não relataram mudanças significativas com a adoção do reporte do CODM, de 

acordo com a tabela 11. 
Tabela 11 - Respostas dos grupos de respondentes para questão 4 do PIR - IFRS 8 

Classificação 

Grupos de Respondentes - Preparadores Investidores 
∑ Número de 

Propostas 
1 2 3 4 5 6 7 

P I P I P I P I P I P I P I P I 

Concorda Totalmente 6 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 10 7 0 

Concorda Parcialmente 5 1 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 12 3 3 

Indiferente 10 20 6 11 2 4 3 4 4 2 3 2 0 4 28 47 0 

Discorda Parcialmente 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 

Discordo Totalmente 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 4 

∑ 22 22 15 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 57 9 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Nota-se que as diferenças entre relatos internos e externos diminuíram, assim, os 

investidores comentaram que ocorreu melhora nas previsões realizadas por eles. Porém, 

muitos dados não utilizados pelo CODM são necessários para suas análises. Portanto, a 

exigência de itens mínimos foi o fator mais elencado, conforme quadro 10. 
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Quadro 10 - Propostas dos respondentes para questão 4 do PIR – IFRS 8. 

Questão 4 

– PIR 

Propostas Literatura 

Alteração do parágrafo § 23; incorporação das exigências de divulgação de 

itens presente nas IAS 14; exigência de parâmetros mínimos para divulgação; 

esclarecimento sobre reconciliações. 

Mais informações 

úteis. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

A tabela 12 apresenta a conformidade dos participantes em relação à proposta do 

IFRIC para agregação de segmentos operacionais, item 22 (a), e reconciliação de ativos 

reportáveis. 

 
Tabela 12 - Respostas dos grupos de respondentes para questão 1 – 22 (aa) do IFRIC - IFRS 8. 

Classificação 
1 2 3 4 5 6 7 ∑ Número de 

Proposta 22 (aa) 22 (aa) 22 (aa) 22 (aa) 22 (aa) 22 (aa) 22 (aa) 22 (aa) 

Concorda Totalmente 10 9 5 1 3 2 3 33 0  

Concorda Parcialmente 6 8 2 2 0 0 0 18 8 

Indiferente 0 1 0 0 0 0 0 1 0  

Discorda Parcialmente 0 1 1 0 0 0 0 2 1 

Discorda Totalmente 5 1 4 1 0 0 0 11 1 

∑ 21 20 12 4 3 2 3 65 10 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

O item 22 (a), com um maior número de argumentos contrários, não apresentou um 

número elevado de propostas, mas, apenas, de argumentos da não necessidade de alteração. 

Os que proferiram alterações estão relacionados com natureza redacional, conforme o quadro 

11. 
Tabela 13 - Respostas dos grupos de respondentes para questão 1 – 28 (c) do IFRIC - IFRS 8. 

Classificação 
1 2 3 4 5 6 7 ∑ Número de 

Propostas 28 (c) 28 (c) 28 (c) 28 (c) 28 (c) 28 (c) 28 (c) 28 (c) 

Concorda Totalmente 12 11 8 4 3 2 3 43 2 

Concorda Parcialmente 3 6 1 0 0 0 0 10 3 

Indiferente 1 3 1 0 0 0 0 5 1 

Discorda Parcialmente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Discorda Totalmente 5 0 2 0 0 0 0 7 0 

∑ 21 20 12 4 3 2 3 65 6 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Observa-se que a proposta do item 22 (a) mostrou um maior número de participantes 

contrários em relação ao item 28 (c). A proposta, também, solicitava verificação do item 36 

(c), transição e data de vigência, que a maioria não se opôs à proposta do IFRIC, conforme a 

tabela 13. 
Quadro 11 - Propostas dos respondentes para questão 1 do IFRIC – IFRS 8 – item 22 (aa) 

IFRIC - 

22(aa) 

Propostas Literatura 

Alteração redacional; Exclusão dos indicadores econômicos apresentados. Definições mais claras. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 Ao passo que o item 28 (c), com um menor número de respondentes contrários, 

apresentou propostas mais diretamente identificáveis e pontuais, mas observou-se, 

novamente, a clareza redacional. 
Quadro 12 - Propostas dos respondentes para questão 1 do IFRIC – IFRS 8 – item 22 (aa) 

IFRIC – 

28(c) 

Propostas Literatura 

Alteração redacional (uniformidade da norma); Obrigatoriedade de 

divulgação dos ativos dos segmentos; Reconciliação em nível interno (não 

apenas os consolidados). 

Definições mais 

claras; Mais 

informações úteis. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Por fim, elencam-se as propostas remetidas ao IASB, e as apresentam agrupadas as 

com interesses semelhantes e verificou-se nos documentos emitidos pelo IASB, no ED 8, se 

houve ou não aceitação sobre a proposta e a que tipo de reposta em relação à literatura, de 

acordo com o quadro 13. No qual, observa-se que as propostas para definições mais claras 
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foram as mais aceitas se comparadas com as demais, por não alterarem a proposta inicial, mas 

as propostas aceitas são ajustes ao texto. 
Quadro 13 Propostas realizadas ao IASB no ED 8, identificado na literatura e o parecer do comitê. 

Propostas Documento IASB Literatura Aceita 

Manter IAS 14 – Abordagem definida com 

critérios em normas. 

Agenda Paper 5, Appendix C Mais informações úteis; 

Diferença entre relatos. 

Não 

Âmbito da norma – inclusão de entidades 

fiduciárias. 

Agenda Paper 5, Appendix C Definições mais claras. Não 

Inclusão do § 6 da IAS 14. Agenda Paper 5, Appendix C Definições mais claras. Sim 

Isenção por danos Competitivos. Agenda Paper 5, Appendix C Mais informações úteis. Não 

Alteração da IAS 34. Agenda Paper 5, Appendix C Definições mais claras. Sim 

Reconciliação por segmentos, somente, do 

controlador. 

Agenda Paper 3, Appendix A Diferença entre relatos. Sim 

Alterações de termos - padronização IFRS Agenda Paper 3, Appendix A Definições mais claras. Sim 

Alterações dos limites quantitativos. Agenda Paper 3, Appendix A Mais informações úteis. Não 

Alteração § 12 ordem critérios de 

agregação e limites quantitativos 

Agenda Paper 3, Appendix A Definições mais claras. Não 

Alteração para esclarecimento - moeda. Agenda Paper 3, Appendix A Definições mais claras. Não 

Esclarecimento - ativos não circulantes - 

balanços em ordem de liquidez. 

Agenda Paper 3, Appendix A Definições mais claras. Sim 

Divulgação por áreas geográficas - Mais informações úteis. Não 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Da mesma forma, percebe-se nas notas do IFRIC que as sugestões foram apreciadas 

pelo comitê, com intuito de aceitar ou não. Entretanto, algumas propostas foram enviadas ao 

PIR – IFRS 8, pois não pertenciam ao escopo da alteração realizada pelo IFRIC. No item 22 

(aa), o IFRIC aceitou, apenas, a melhoria da redação do texto. Ademais, outros pontos 

discordantes foram debatidos pelo IFRIC e não acarretaram mudanças. 
Quadro 14 - Propostas realizadas ao IFRIC - item 22 (aa), identificado na literatura e o parecer do comitê. 

Propostas Documento IASB Literatura Aceita 

Alteração redacional. Agenda Ref. 10 B Definições mais claras Sim 

Exclusão dos indicadores econômicos  Agenda Ref. 10 B Definições mais claras.  Não 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Observa-se que a proposta remetida ao IFRIC, no tocante a definições mais claras, foi 

acatada e incorporada ao texto, mas as sugestões referentes às informações mais úteis e que 

alteram o escopo da norma não foram aceitas para não contrariar a abordagem da norma, isto 

é, abordagem baseada na gestão. 
Quadro 15 - Propostas realizadas ao IFRIC - item 28 (c), identificado na literatura e o parecer do comitê. 

Propostas Documento IASB Literatura Aceita 

Alteração redacional (uniformidade da norma);  Agenda Ref. 10 B Definições mais claras. Sim 

Obrigatoriedade – divulgar - ativos dos segmentos; Agenda Ref. 10 B Mais informações úteis. Não 

Reconciliação em nível interno  Agenda Ref. 10 B Mais informações úteis. Não 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Além disso, as propostas em todos os 3 processos de consulta pública apresentavam 

preocupação com a comparabilidade das demonstrações entre empresas, por: (a) relatório 

utilizado pelo CODM; (b) uso de medidas não IFRS. 

 Além de que alguns respondentes que comentaram, apenas, em outros comentários ou 

comentários gerais apoiaram essa abordagem, principalmente, os membros da Publish What 

You, chama a atenção, pois foram 69 cartas disponibilizadas no site do IASB que continham o 

mesmo conteúdo e, de igual forma, empresas de médio porte de, no máximo, três segmentos 

demonstraram suas preocupações em exibir dados internos. 

Enfim, observou-se uma redução na participação no processo de consulta pública, no 

decorrer dos anos e uma alternância significativa de participantes. E, como consequência, 

ocorreu um menor número de sugestões encaminhadas ao IASB e ao IFRIC. Contudo, 

ressalta-se que as normas, pela interpretação dos que são afetados por ela, apresentam 
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conceitos não, suficientemente, claros, que podem acarretar em práticas diferentes e não 

auxiliando a comparabilidade entre empresas. Por tal motivo, verificou-se um número de 

sugestões relacionadas a esse item. Bem como, em muitos comentários há uma necessidade 

informações sobre segmentos, principalmente, por empresas de grande porte que 

evidenciaram esse anseio. Em contrapartida há um número de empresas que não aceita essa 

imposição de evidenciar dados internos, pois, conforme argumentado em suas cartas, a 

ocorrência irá ocorrer de forma não igualitária. Ao passo que, em relação ao lobby, o trabalho 

não identificou qualquer grupo ou entidade específica. Porém, notou-se que não ocorreram 

mudanças significativas no IFRS 8 e que muitas entidades que enviaram comentários 

mostraram-se a favor do padrão proposto. E identificaram-se características apresentadas 

pelos participantes, de acordo com o estudo de Sutton (1984). Assim, esse debate sobre 

informações gerenciais em maior número com maior qualidade deve ser aprimorado, tendo 

em vista, diversas formas de constituição de empresas, isto é, de capital aberto; capital 

fechado; limitada; etc e que não são obrigadas a divulgar os seus relatórios ao público, no 

caso brasileiro. Ademais, as sugestões no processo de consulta pública – CPC 22 – realizado, 

no Brasil, pelo CPC tiveram, em 2009, apenas sugestões de caráter redacional e propostas 

relacionadas às informações segmentadas por região geográfica brasileira, que foram 

acatadas, conforme se observou no relatório da audiência pública emitido pelo CPC, 

evidenciando, desta forma, uma participação pontual nesse processo. 

5 CONCLUSÃO 

O objetivo apresentado, no presente estudo é de identificar as sugestões de alterações 

de normas mais propícias a serem acatadas ao IASB e ao IFRIC no processo de consulta 

pública. Assim, averiguou-se que o IASB e o IFRIC mostraram-se, no processo de consulta 

pública do IFRS 8, mais propício a acatar sugestões com caráter de esclarecimento, isto é, de 

melhorias de definições com o intuito de evitar aplicações inadequadas, do que exigir mais 

informações ou, como solicitado por alguns participantes, a diminuição da exigência. 

Verificou-se que no processo de consulta pública realizado pelo IASB ocorreu uma redução 

significativa do número de participantes, como também, alternância de participantes nos dois 

processos realizados. No tocante ao IFRIC, as sugestões encaminhadas, apenas, tinham como 

propósito, apenas, definições mais claras e informações mais úteis sejam evidenciadas. 

Deste modo, constatou-se que o IASB e o IFRIC não realizaram mudanças 

significativas, mesmo que determinadas propostas tenham sido recorrentes entre participantes, 

por exemplo, a utilização dos critérios estabelecidos pela IAS 14. Pois, o objetivo de 

harmonizar e ter um padrão único de informações segmentadas prevaleceu sobre as sugestões 

encaminhadas. E, de acordo com os documentos emitidos pelo o IASB e o IFRIC, tais 

mudanças alterariam a essência da norma proposta que é a evidenciação pela abordagem 

baseada na gestão. 

O presente estudo corrobora com o estudo de Doupnik e Seese (2001), que afirma que 

após a adoção do SFAS 131 – abordagem baseada na gestão – ocorreram melhorias na 

evidenciação e na qualidade das informações segmentadas apresentadas, como se observou 

nos comentários remitidos por preparadores. A pesquisa, também, identificou que grandes 

empresas são, em sua grande maioria, favoráveis ao relato de informações segmentadas e o 

demonstraram. Contudo, as pequenas empresas são, em sua grande maioria, contrárias à 

aplicação do IFRS 8, no molde apresentado, argumentando que a concorrência não seria 

igualitária, pois essas atuam, geralmente, em um único setor, tais averiguações vão ao 

encontro do exposto por Sutton (1984). Assim, não se observou a prevalência de um 

determinado grupo, lobby, mas identificou-se essa participação de grupos específicos que 

tinham como objetivo impactar significativamente no padrão contábil. 

Tem-se, como limitações da pesquisa, a não análise do documento sobre o PIR IFRS – 

8 para com suas propostas de alterações, pois o IASB ainda não emitiu o documento.  Bem 
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como a não observação propostas encaminhadas aos processos de consulta pública do ED 8; 

PIR – IFRS 8 e IFRIC – IFRS 8, que não responderam as perguntas realizadas nos processo, 

mas fizeram apenas comentários. Cita-se, também, a não verificação dos motivos que 

acarretaram a redução dos participantes no processo de consulta pública. 

Sugere-se como pesquisas futuras: (a) identificar as alterações no PIR – IFRS 8 em 

relação às propostas encaminhadas ao IASB; (b) verificar em outros processos de consultas 

públicas realizados pelo IASB e o IFRIC quais as modificações mais ocorridas em relação ao 

que a literatura evidencia de transformações durante os anos. 
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