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RESUMO 

O objetivo deste trabalho resume-se em investigar o impacto da adoção completa das IFRS no 

custo de capital próprio das empresas brasileiras de capital aberto no período 2000-2011. 

Pressupondo um aumento no conteúdo informacional após adoção completa, que, por sua vez, 

contribui para reduzir a informação assimétrica no mercado de capitais, conjecturou-se uma 

redução no custo de capital próprio, em vista da alocação mais eficiente de recursos. A 

originalidade desse trabalho reside na análise do período de adoção completa (2010 e 2011), 

que compreende transações econômicas antes não incorporadas, quando da análise da adoção 

parcial (LIMA, 2011). O estudo empírico baseou-se na abordagem de diferenças em 

diferenças. A amostra foi definida a partir da carteira teórica do IBrX-100, além de 30 

empresas que adotaram as IFRS antecipadamente, caracterizando uma amostra não 

probabilística. Os resultados sugerem uma redução no custo de capital em torno de 7 pontos-

base das empresas que adotaram obrigatoriamente as IFRS a partir de 2010, permitindo a 

aceitação da hipótese de redução do custo de capital próprio. Neste sentido, este estudo 

apresenta evidências empíricas de que a maior qualidade das demonstrações contábeis em 

IFRS implica em redução do custo de capital próprio, coerente com Lopes e Alencar (2010). 

A maior divulgação proporcionada pela adoção completa das IFRS pode ser explicada pelo 

registro de transações anteriormente não contabilizadas. Estas evidências podem fortalecer a 

posição do IASB nas atuais discussões sobre o processo de convergência, visto que os 

resultados corroboram as declarações de representantes do IASB acerca das consequências 

econômicas advindas da adoção das IFRS. 

 

Palavras-Chave: custo de capital próprio; adoção das normas internacionais de 

contabilidade; diferenças em diferenças. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho fornece evidências empíricas que sugerem uma redução no custo de 

capital próprio para as empresas brasileiras de capital aberto mediante adoção das IFRS. Além 

disso, embora haja evidências empíricas quanto à redução do custo de capital próprio (LIMA, 

2011) para o caso brasileiro, tais achados são válidos para a adoção parcial das normas (2008 

e 2009), sendo que o período de adoção completa (2010 e 2011) ainda deve ser investigado. 

Além disso, outra justificativa para estudar tal período repousa nas próprias demonstrações 
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contábeis divulgadas, as quais compreendem transações econômicas antes não incorporadas, 

visto que a adoção parcial restringiu-se a alguns pronunciamentos contábeis. Logo, este artigo 

apresenta um diagnóstico do custo de capital próprio das empresas brasileiras de capital 

aberto no período de adoção completa das IFRS, caracterizando a originalidade da pesquisa. 

Neste sentido, o processo de transição das normas contábeis brasileiras ou Brazilian 

Generally Accepted Accounting Principles (BRGAAP) para as normas contábeis 

internacionais se deu em duas etapas, diferentemente dos países da União Europeia, que 

adotaram obrigatoriamente todas as IFRS/IAS a partir de 2005. No Brasil, a primeira etapa se 

deu em 2008 e 2009 com a adoção parcial das IFRS, e a segunda a partir de 2010 com a 

adoção completa das normas internacionais. Como não há relatos de casos similares, o 

processo de convergência brasileiro pode ser caracterizado como único, despertando interesse 

em investigar se as consequências econômicas identificadas em outros casos de adoção se 

aplicam ao Brasil. Outra questão que merece destaque é o tratamento fiscal, sendo que o 

Regime Tributário de Transição (RTT) foi instituído pela medida provisória 449/08, visando a 

neutralidade tributária. 

O processo de convergência para as IFRS pode trazer maior qualidade para as 

demonstrações contábeis das empresas brasileiras, maior acurácia na representação da 

realidade econômico-financeira, além de proporcionar maior tempestividade e relevância 

contábil (MEULEN; GAEREMYNCK; WILLEKENS, 2007; GJERDE; KNIVSFLA; 

SAETTEM, 2008; PRATHER-KINSEY; JERMAKOWICZ; VONGPHANITH, 2008; 

HORTON; SERAFEIM, 2009; ARMSTRONG et al. 2010; DEVALLE; ONALI; 

MAGARINI, 2010; LIMA, 2011). Portanto, espera-se que os usuários da contabilidade sejam 

beneficiados com relatórios contábeis mais informativos, o que pode auxiliá-los em suas 

decisões quanto à alocação de recursos no mercado de capitais e, indiretamente, contribuir 

para reduzir o custo de capital próprio (DASKE et al. 2008; LI, 2010; LEE; WALKER; 

CHRISTENSEN, 2010) das empresas listadas em bolsa. Porém, não é sabido em que grau tais 

benefícios podem ocorrer considerando que a convergência brasileira ocorreu em duas etapas, 

além dos aspectos institucionais que podem influenciar a qualidade das demonstrações 

contábeis. Na verdade, estas características representam uma motivação para investigar os 

efeitos econômicos das IFRS no Brasil. 

No entanto, Soderstrom e Sun (2007) afirmam que o desenvolvimento no ambiente 

informacional proporcionado pelas IFRS deve ser investigado a partir de diversos incentivos 

que podem influenciar a divulgação das demonstrações contábeis. Os incentivos 

compreendem o nível de proteção aos investidores, tributos, estrutura de propriedade, política, 

estrutura de capital e desenvolvimento do mercado de capitais. As pesquisas de Daske et al. 

(2008), Ball, Robin e Wu (2003) e Christensen, Lee e Walker (2008) são consistentes com a 

visão de que a implementação das IFRS é heterogênea entre os países, sendo que os 

incentivos à divulgação dependem de vários fatores, entre eles, o ambiente institucional. A 

partir deste contexto surge o interesse em analisar a seguinte questão de pesquisa: qual o 

efeito da adoção completa das IFRS no custo de capital próprio das empresas brasileiras 

de capital aberto? 

Este estudo pode contribuir para a compreensão do comportamento e formação de 

preços no mercado de ações e da função informacional da contabilidade no atual cenário de 

convergência para as normas internacionais de contabilidade. Espera-se fornecer evidências 

empíricas acerca do impacto das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as IFRS 

no mercado de capitais, que podem corroborar as declarações do IASB a respeito dos 

benefícios associados com a adoção das normas. Além disso, alguns países ainda discutem as 

possíveis consequências econômicas proporcionadas pela adoção as IFRS, como os Estados 

Unidos. Em relatório publicado recentemente por um grupo de trabalho da SEC, denominado 
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Work Plan for the Consideration of Incorporating International Financial Reporting 

Standards into the Financial Reporting System for U.S. Issuers, foram listados diversos 

pontos que dificultam a convergência USGAAP para IFRS. Assim, a convergência contábil 

ainda é um assunto muito discutido por reguladores e usuários da contabilidade. Diante disto, 

esta pesquisa pode trazer evidências que contribuam para compreender o impacto das IFRS na 

qualidade das demonstrações contábeis e no custo de capital próprio das empresas. 

 

2. PLATAFORMA TEÓRICA 

2.1 O processo de convergência no Brasil 

Antes do processo de convergência das normas contábeis brasileiras ao padrão 

internacional, a contabilidade societária era influenciada pelas normas da Secretaria da 

Receita Federal, agências reguladoras, fiscalizadoras e associações de profissionais. Como 

resultado, as demonstrações contábeis não eram elaboradas de acordo com as disposições 

técnicas conhecidas mais adequadas, gerando uma perda na qualidade da informação contábil. 

Neste cenário, surgiu uma forte pressão de acadêmicos, profissionais ligados ao mercado e 

outros agentes para centralizar a normatização contábil no Brasil, buscando a convergência às 

normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB. Um dos principais resultados foi 

a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, cujo principal objetivo é produzir 

normas em consonância ao padrão internacional (IUDÍCIBUS et al. 2010). 

Diferentemente dos países da União Europeia, que adotaram obrigatoriamente todas as 

IFRS/IAS a partir de 2005, as empresas brasileiras foram obrigadas a adotar as normas 

internacionais em duas fases. A primeira fase se deu com a adoção de alguns 

Pronunciamentos Técnicos – correlacionados com as normas internacionais de contabilidade 

– nas demonstrações contábeis de 2008 e 2009; a segunda fase ocorreu a partir da adoção de 

todos os Pronunciamentos Técnicos nas demonstrações contábeis de 2010, resultando na 

adoção das IFRS em duas etapas. Como não há relatos de casos similares, o processo de 

convergência brasileiro pode ser caracterizado como único, despertando interesse em 

investigar se as consequências econômicas observadas em outros casos se aplicam ao Brasil. 

Portanto, diante destes aspectos pode-se caracterizar o caso brasileiro como um modelo 

híbrido. 

 

2.2 A adoção das IFRS e o Custo de Capital Próprio 

O trabalho de Daske et al. (2008) considerou diversos países ao estudar os efeitos da 

adoção obrigatória das IFRS, abrangendo uma amostra de mais de 3.100 empresas, obrigadas 

a adotar as IFRS. Os autores observaram que o custo de capital estimado aumentou em 

relação às empresas que não adotaram, sendo que as diferenças foram significantes 

estatisticamente. A explicação para estes resultados deve-se a uma possível antecipação dos 

efeitos proporcionados pela adoção das IFRS. 

Em seguida, Lee, Walker e Christensen (2010) buscaram evidências empíricas sobre o 

custo de capital próprio na Europa após adoção obrigatória das IFRS em 2005. Os achados 

indicam uma redução no custo de capital próprio em torno de 0,72 para as estimativas 

baseadas no modelo PEG. Para o modelo AEG, os autores observaram uma redução para os 

seguintes países: Bélgica, Finlândia, França, Irlanda, Holanda, Portugal, Espanha, Suécia, 

Suíça e Reino Unido. Ao dividir a amostra de acordo com algumas características 

institucionais, os autores observaram uma redução maior no custo de capital para os países de 

maior incentivo para divulgar, e com enforcement. 

Outro estudo sobre custo de capital é realizado por Li (2010), que investigou o 

impacto da adoção obrigatória de IFRS sobre o custo de capital usando uma abordagem 

difference-in-difference. A autora analisou o período 1995-2006, sendo que a amostra foi 
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composta por empresas da União Europeia, totalizando 6.456 observações empresas-ano. Os 

achados indicam uma redução no custo de capital próprio para a adoção obrigatória em torno 

de 47 pontos-base. No entanto, este resultado não pode ser estendido para os países que 

possuem um ambiente legal de baixo enforcement. 

No Brasil, Lima (2011) estudou o custo de capital próprio. Os achados revelam fracos 

indícios de redução do custo de capital, devido a possível influência da Crise Financeira de 

2008 e outros incentivos. 

Assumindo um aumento na qualidade da informação contábil com adoção das IFRS, é 

esperada uma redução no custo de capital próprio, em função da menor assimetria 

informacional entre empresas e investidores. Uma justificativa para tal relação baseia-se em 

um cenário de baixo conteúdo informacional, dificultando as atividades de avaliação e 

monitoramento, no qual os investidores serão relutantes em investir seus recursos nas 

empresas (BURGSTAHLER; HAIL; LEUZ, 2006). Neste contexto, os países que adotam as 

IFRS aplicam normas contábeis que produzem demonstrações contábeis de elevada qualidade, 

aumentando a transparência e facilitando a comparabilidade. Consequentemente, os custos de 

processamento dos investidores internacionais são reduzidos (HAIL; LEUZ, 2009; LEE; 

WALKER; CHRISTENSEN, 2010). Neste cenário, é plausível conjecturar uma redução no 

custo de capital próprio das empresas. 

No entanto, a qualidade da informação contábil é influenciada por aspectos 

institucionais, como a baixa proteção legal concedida aos investidores em países de origem 

code law, tal como o Brasil (LA PORTA; LOPES-DE-SILANES; SHLEIFER, 1999). De 

acordo com esta linha, a disposição dos investidores em investir pode diminuir, levando a 

aumentos no custo de capital próprio das empresas. 

Apesar de visões contrárias a respeito da relação entre ambiente informacional e custo 

de capital próprio, acredita-se que as demonstrações contábeis full IFRS podem contribuir 

para reduzir a assimetria de informação entre mercado e empresas, resultando em maior 

eficiência na alocação de recursos. Assim, a hipótese referente ao custo de capital próprio 

pode ser definida: H1: a adoção completa das IFRS proporciona uma redução no custo de 

capital próprio das empresas brasileiras de capital aberto. 

 

3. MÉTODO DA PESQUISA 

3.1 Seleção da Amostra e Coleta dos Dados 

A presença de ações de baixa liquidez pode representar um problema nas pesquisas 

que utilizam alguma medida de valor de mercado como variável dependente. Segundo Lopes 

e Alencar (2010), o problema ocorre devido aos erros de mensuração nas variáveis, 

proporcionando um baixo R2. Acredita-se que, esse erro na variável dependente seja 

estatisticamente independente de cada variável explicativa, gerando estimadores consistentes 

e não viesados, porém com uma variância elevada (WOOLDRIDGE, 2002). 

Para evitar este problema, a seleção das empresas da amostra baseou-se na carteira 

teórica do IBrX-100 de 25/06/2011, composta por 100 ações selecionadas entre as mais 

negociadas na BM&FBOVESPA1, além do conjunto de 30 empresas que adotaram as IFRS 

antecipadamente. Neste sentido, a amostra é não probabilística, implicando na 

impossibilidade de generalizar os resultados para a população (MARTINS; THEÓPHILO, 

2009). O critério para definir se a empresa divulgou antecipadamente baseia-se na deliberação 

CVM nº 603, que exigiu a divulgação dos relatórios trimestrais de 2010 juntamente com as 

                                                 

1 Para mais informações sobre os critérios de seleção das ações, pode-se acessar a metodologia completa do IBrX 

em <http://www.bmfbovespa.com.br/Indices/download/IBrX.pdf>. Acesso em 25 de jun. 2011. 
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demonstrações contábeis do exercício social de 2010. Portanto, as companhias que 

divulgaram suas demonstrações contábeis full IFRS, antes de 31/12/2010, foram consideradas 

no grupo de empresas que adotaram antecipadamente, ou voluntárias (VOL). Logo, as demais 

foram classificadas no grupo obrigatórias (OBR). 

Em seguida, as empresas financeiras e seguradoras, de acordo com a classificação do 

Economatica, foram eliminadas da amostra, pois elas possuem características que prejudicam 

a comparabilidade, tal como elevada alavancagem, além da ausência de alguns dados para 

aplicação dos modelos2. Na determinação da amostra final, outros ajustes foram aplicados, os 

quais podem ser observados a seguir. 

 
Tabela 1 – Procedimentos para seleção da amostra final 

Ações do IBrX-100 de 25/06/2011 100 

(+) Empresas que adotaram antecipadamente as IFRS (VOL) 30 

(=) Subtotal 1 130 

(-) Empresas repetidas, ou seja, que aparecem na carteira IBrX e no grupo VOL (15) 

(=) Subtotal 2 115 

(-) Ação de baixa liquidez para o caso de 2 ações da mesma empresa na carteira IBrX (12) 

(=) Subtotal 3 103 

(-) Empresas do setor Finanças e Seguros (10) 

(=) Quantidade de empresas que compõem a amostra final 93 

Nota: O critério para definir se a empresa divulgou antecipadamente em IFRS fundamenta-se na deliberação 

CVM nº 603. Assim, todas as empresas que divulgaram as demonstrações contábeis full IFRS antes de 

31/12/2010 foram consideradas no grupo VOL. 

 

Os dados para o período 2000-2011 foram coletados nas seguintes bases: 

Economatica, Data Stream da Thomson, sites da CVM e da NYSE3. Na Thomson, as 

estimativas de lucro por ação foram obtidas para cada fiscal year a partir do período de 

análise. As demonstrações contábeis consolidadas e suas respectivas datas de divulgação 

foram coletadas no site da CVM, com destaque para os ajustes de conciliação para lucro 

líquido e patrimônio líquido exigidos pelo CPC 37 de adoção inicial. Ademais, as empresas 

emissoras de ADR foram definidas a partir do site da NYSE. 

 

3.2 Especificação do Modelo de Diferenças em Diferenças para Custo de Capital 

As empresas foram divididas em dois grupos: empresas que adotaram voluntariamente 

as normas internacionais (VOL) e aquelas que adotaram de maneira obrigatória (OBR). Essa 

separação é necessária para aplicar a abordagem de diferenças em diferenças, técnica 

econométrica utilizada para observar o efeito das IFRS no custo de capital próprio (LI; 2010). 

Na contabilidade, os pesquisadores costumam usar este método para investigar 

mudanças na legislação sobre alguma variável de interesse. Uma vantagem em relação a este 

método é a possibilidade de separar o efeito da legislação específica de todos os outros 

desenvolvimentos que ocorrem em torno do período de transição. Consequentemente pode-se 

fortalecer as inferências causais (LARCKER; RUSTICUS, 2010). 

O modelo econométrico adaptado de Li (2010) para investigar o efeito das IFRS sobre 

o custo de capital é: 

 

                                                 

2 O modelo de gerenciamento de resultado baseado em Kang e Sivaramakrishnan (1995) exige o saldo de contas 

a receber e estoque. 
3 CVM: <www.cvm.gov.br>; NYSE: <https://nyse.nyx.com/>. 
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Equação 1 

 

As variáveis utilizadas para avaliar o impacto da adoção das normas internacionais no 

custo de capital são: 

 

i) custo de capital estimado por meio do modelo Price Earnings Growth- PEG: 
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Equação 2 

 

onde rPEG é o custo de capital próprio, epst+1 refere-se ao resultado por ação em t+1, 

P1 é o preço da ação em t, e growtht+2 é a taxa de crescimento do resultado de t+2 em relação 

a t+1 (LOPES; ALENCAR, 2010). O uso deste modelo justifica-se pela sua validade e 

utilidade observada para o mercado brasileiro, segundo Ohlson e Lopes (2007); 

ii) “adotantes obrigatórios IFRS” é uma dummy que recebe 1 se a empresa adotou 

as normas internacionais a partir de 31/12/2010 e 0 caso contrário, isto é, as empresas que 

adotaram voluntariamente recebem 0 - ver apêndice; 

iii) “período pós-adoção” é outra variável dummy que recebe 1 para o período de 

adoção (2010-2011) e 0 caso contrário (2000-2009); 

iv) ADRit, ou American Depositary Receipt, é uma dummy que recebe 1 quando a 

empresa é emissora de ADR e 0 caso contrário; 

v) BCGIit é um índice de governança corporativa desenvolvido a partir de Lopes e 

Walker (2008); 

vi) SIZEit é o logaritmo natural do ativo total para controlar o efeito tamanho; 

vii) RETVARit é desvio padrão dos retornos mensais das ações para um ano com o 

objetivo de captar a volatilidade dos papéis; 

viii) LEVit é dado pela relação entre dívida total e ativo total para representar o 

endividamento; e 

ix) Ind corresponde a dummies adicionadas para controlar o efeito setor (LI, 2010). 

A dummy ii) revela a diferença em termos de custo de capital entre os dois grupos 

(adoção obrigatória versus adoção voluntária). Por sua vez, a dummy iii) mostra a tendência 

de aumento ou diminuição de custo de capital, ou seja, é um efeito temporal. A multiplicação 

entre as dummies ii) e iii) descritas anteriormente revela o verdadeiro impacto da adoção 

obrigatória no custo de capital controlando o efeito temporal. Sendo assim, espera-se uma 

relação negativa entre esta variável interativa e custo de capital, indicando uma redução no 

custo de capital próprio no período da adoção obrigatória. 

É importante destacar que as premissas de um modelo de Diferenças em Diferenças 

consideram que a amostra seja independente e identicamente distribuída (i.i.d.) a partir de 

uma população. No entanto, na ausência de aleatorização pode-se adicionar variáveis de 
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controle x para eliminar a endogeneidade. Essa alternativa baseia-se na ignorabilidade de 

tratamento. Segundo Wooldridge (2002), é possível observar informação suficiente (por meio 

de x) que determine o tratamento. Neste caso, assume-se que todas as variáveis de controle 

são adicionadas no modelo, eliminando ou reduzindo o viés, além de reduzir o problema da 

endogeneidade. 

Considerando que a hipótese é forte, pode-se questionar a validade das estimativas de 

um modelo de Diferenças em Diferenças. No entanto, Bertrand et al. (2004) apresentam 

algumas soluções diante dos problemas que aparecem na operacionalização de um modelo de 

tratamento. Uma correção é voltada para o problema da correlação serial (espaço e tempo), 

que parte da eliminação do conjunto de dados para os anos anterior e posterior à aplicação da 

Lei. 

 

3.3 A Relação entre Custo de Capital Próprio e Qualidade da Informação Contábil 

Esta seção é apresentada para aumentar as evidências acerca do custo de capital no 

contexto da adoção das IFRS. Há na literatura estudos sobre a relação entre gerenciamento de 

resultados (proxy de qualidade de informação contábil) e custo de capital (ABOODY; 

HUGHES; LIU, 2005; FRANCIS et al. 2005; NARDI, 2008). Para avaliar a relação entre a 

qualidade da informação contábil e o custo de capital próprio na adoção completa das IFRS, 

decidiu-se adotar como variável representativa da qualidade da informação contábil, os 

accruals discricionários dados pelo modelo de Kang e Sivaramakrishnan (1995). Portanto, no 

contexto da adoção completa das IFRS, o modelo pode ser definido como: 
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Equação 3 

 

onde rPEGit é custo e capital próprio da empresa i no ano t estimado pela equação 

modelo Price Earnings Growth – PEG; ADR, ou American Depositary Receipt, é uma dummy 

que recebe 1 quando a empresa é emissora de ADR e 0 caso contrário; SIZE é o logaritmo 

natural do ativo total da empresa i para o período t; e BCGI é um índice de governança 

corporativa baseado em Lopes e Walker (2008); DEBT é o total de dívidas dividido pelo total 

do patrimônio líquido da empresa i para o período t; CF é o fluxo de caixa operacional líquido 

da empresa i para o período t; ADKS é uma proxy de gerenciamento de resultados, dada pelo 

modelo de Kang e Sivaramakrishnan (1995), da empresa i para o período t. 

A relação esperada entre custo de capital e accruals discricionários é positiva, pois 

quanto maior o nível de gerenciamento de resultado maior será o custo de capital da empresa. 

No entanto, espera-se que a adoção completa das IFRS represente um incentivo para redução 

da discricionariedade voltada para gerenciamento de resultados, coerente com a visão de um 

conjunto de normas de alta qualidade que dificulta tais práticas (NELSON, et al. 2002; 

MAINES, et al. 2003; AGOGLIA; DOUPNIK; TSAKUMIS, 2011). Portanto, é esperado que 

o coeficiente α1 seja positivo, revelando uma associação positiva entre GR e custo de capital, 

e que o coeficiente α2 seja negativo, sinalizando que o nível de accruals discricionários é 

menor quando da adoção completa das IFRS. Neste sentido, espera-se que α1 seja maior que 

α1+α2, indicando que o período de adoção completa possui um efeito negativo no custo de 

capital das empresas. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise do Custo de Capital Próprio pelo Modelo de Diferenças em Diferenças 

A equação 1 tem por objetivo investigar o efeito da adoção obrigatória das IFRS no 

custo de capital próprio das empresas que compõem a amostra. Após os devidos testes de 

especificação e correção de White, os seguintes resultados foram obtidos: 

 
Tabela 2 – Estimativas geradas para a equação 1 – custo de capital próprio pelo modelo de diferenças em 

diferenças 

it

j

j

jitititit

it

PEG

IndLEVRETVARSIZEBCGI

ADRadoçãopósperíodoIFRSosobrigatóritesado

adoçãopósperíodoIFRSosobrigatóritesador
it














1

8765

43

210

****

**tan*

*tan*
 

Variáveis Coeficientes T 

C 0,3013 1,71*** 

SIZE -0,0026 -0,39 

RETVAR 0,0028 1,60 

LEV -0,1403 -2,45** 

ADR 0,0104 0,56 

BCGI -0,1600 -3,59* 

Adotantes 

obrigatórios 

IFRS 

0,0667 3,14* 

Período pós 

adoção 
0,0600 2,44** 

Adotantes 

obrigatórios 

IFRS x Período 

pós adoção 

-0,0741 -4,80* 

Indústria Sim 

N. Obs. 424 

R2 ajust. 0,15 

Estatística F 4,16* 

Nota: A variável “adotantes obrigatórios IFRS” é uma dummy que assume 1 quando a empresa adotou IFRS 

obrigatoriamente e 0 caso contrário. Ela revela a diferença em termos de custo de capital entre os dois grupos 

(adoção obrigatória versus adoção voluntária). A variável “período pós adoção” é uma dummy que recebe 1 para 

o período de adoção completa (2010 e 2011). Ela mostra a tendência de aumento ou diminuição de custo de 

capital, ou seja, é um efeito temporal. A variável “adotantes obrigatórios IFRS x período pós adoção” é fruto da 

multiplicação das dummies anteriores e revela o verdadeiro impacto da adoção obrigatória no custo de capital, 

controlando o efeito temporal. Coeficientes *, ** e *** são significantes estatisticamente ao nível de 0,01, 0,05 e 

0,10 respectivamente. 

 

A variável de interesse, Adotantes obrigatórios IFRS x Período pós-adoção, é 

significante estatisticamente e apresenta sinal negativo, sugerindo uma redução no custo de 

capital próprio em torno de 7 pontos-base para as empresas no período da adoção completa. 

Esse resultado sugere a aceitação da hipótese de pesquisa de custo de capital próprio, ou seja, 

o custo de capital próprio das empresas que adotaram obrigatoriamente as IFRS no período 

2010 e 2011 é menor em relação ao grupo de controle, coerente com Li (2010) e Lee, Walker 

e Christensen (2010). No cenário nacional, este resultado reforça os achados de Lima (2011), 

que investigou a adoção parcial das IFRS e encontrou fracos indícios de redução do custo de 
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capital próprio. Logo, o estudo do custo de capital próprio no processo de convergência às 

IFRS mostra-se esclarecedor no período da adoção completa. 

Além disso, pode-se investigar o efeito da variável de interesse “Adotantes 

obrigatórios IFRS x Período pós-adoção” diante da qualidade do serviço de auditoria. 

Assumindo que as 4 maiores empresas de auditoria, PricewaterhouseCoopers, Deloitte 

Touche Tohmatsu, KPMG e Ernst & Young prestem um serviço de maior qualidade em 

relação aos seus pares, espera-se que o mercado atribua maior credibilidade às demonstrações 

contábeis das 4 grandes, culminando em menor assimetria de informações e, 

consequentemente, menor custo de capital. Para avaliar este aspecto, uma simples interação 

entre as variáveis “Adotantes obrigatórios IFRS x Período pós-adoção” e Auditoria, uma 

dummy para as 4 maiores empresas de auditoria, é suficiente. Ao estimar o coeficiente (não 

reportado) para esta variável interativa, observa-se uma redução em torno de 11 pontos-base, 

permitindo afirmar que a auditoria implica em maior redução do custo de capital no período 

da adoção obrigatória. Este resultado mostra-se interessante para as empresas que buscam 

redução de custo de capital, pois representa um incentivo para a contratação dos serviços das 

4 grandes empresas de auditoria. 

A variável BCGI (tabela 2) apresenta sinal negativo, indicando que as práticas de 

governança corporativa contribuem para reduzir o custo de capital próprio das empresas, 

coerente com Lopes (2008). As práticas de governança corporativa englobam mecanismos 

para sinalizar maior transparência e igualdade nos direitos dos proprietários, resultando em 

menor risco de expropriação para os acionistas não majoritários. As empresas que buscam 

recursos no mercado de capitais podem se comprometer com práticas superiores de 

governança corporativa, com o propósito de reduzir os custos de agência e o problema da 

assimetria informacional. Neste contexto, o maior comprometimento das empresas pode ser 

recompensando por um menor custo de capital próprio. 

Para avaliar a robustez dos resultados da tabela 2 em função de problemas de 

correlação serial (espaço e tempo), aplicou-se uma verificação baseada em Bertrand et al. 

(2004). Segundo o autor, para avaliar o problema de correlação serial, pode-se excluir o 

período de transição (2009 e 2010) e examinar se as estimativas são consistentes, inclusive o 

termo de interação “Adotantes obrigatórios IFRS x Período pós adoção” que revela o efeito 

da adoção completa no custo de capital próprio. 

 
Tabela 3 - Estimativas geradas para a equação 1 – custo de capital próprio pelo modelo de diferenças em 

diferenças, excluindo 2009 e 2010 

Variáveis Coeficientes t 

C 0,2591 1,67*** 

SIZE -0,006 -0,09 

RETVAR 0,0040 1,89*** 

LEV -0,0719 -0,84 

ADR 0,0285 1,52 

BCGI -0,2169 -4,53* 

Adotantes 

obrigatórios IFRS 
0,0465 2,18** 

Período pós adoção 0,0554 1,85*** 

Adotantes 

obrigatórios IFRS x 

Período pós adoção 

-0,0515 -2,95* 

N. Obs. 332 

R2 ajust. 0,04 
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Estatística F 3,02* 

Nota: A variável “adotantes obrigatórios IFRS” é uma dummy que assume 1 quando a empresa adotou IFRS 

obrigatoriamente e 0 caso contrário. Ela revela a diferença em termos de custo de capital entre os dois grupos 

(adoção obrigatória versus adoção voluntária). A variável “período pós adoção” é uma dummy que recebe 1 para 

2011. Ela mostra a tendência de aumento ou diminuição de custo de capital, ou seja, é um efeito temporal. A 

variável “adotantes obrigatórios IFRS x período pós adoção” é fruto da multiplicação das dummies anteriores e 

revela o verdadeiro impacto da adoção obrigatória no custo de capital, controlando o efeito temporal. 

Coeficientes *, ** e *** são significantes estatisticamente ao nível de 0,01, 0,05 e 0,10 respectivamente. 
 

Após exclusão dos anos 2009 e 2010, os resultados revelam que o termo de interação 

(-0,0515) é significante estatisticamente. Portanto, os resultados permanecem robustos após 

controlar pelo problema de correlação serial. 

 

4.2 Análise da Relação entre Custo de Capital Próprio e Qualidade da Informação 

Contábil 

Os resultados da equação 3 podem ser observados na tabela a seguir. 

 
Tabela 4 - Estimativas geradas para avaliar a relação entre custo de capital próprio e gerenciamento de resultado 

ititit

ititititititKSitKSPEG

VOLBCGI

ADRCFDEBTSIZEIFRSADADr
it









87

6543210 *
 

Variáveis Coeficientes t 

C 0,066 0,487 

|ADKS| 0,276 3,058* 

|ADKS|*IFRS -0,159 -1,367 

ADR 0,013 0,826 

BCGI -0,158 -2,983* 

VOL -0,016 -1,134 

SIZE 0,019 2,663* 

CF -0,013 -3,701* 

DEBT 0,009 1,087 

Indústria Não 

N. Obs. 293 

R2 ajust. 0,05 

Estatística F 3,030* 

Nota: Coeficientes *, ** e *** são significantes estatisticamente ao nível de 0,01, 0,05 e 0,10 respectivamente; 

rPEGit é custo e capital próprio da empresa i no ano t estimado pela equação modelo Price Earnings Growth – 

PEG; ADR é uma dummy que recebe 1 quando a empresa é emissora de ADR e 0 caso contrário; SIZE é o 

logaritmo natural do ativo total da empresa i no ano t; e BCGI é um índice de governança corporativa; DEBT é o 

total de dívidas dividido pelo total do patrimônio líquido da empresa i no ano t; CF é o fluxo de caixa 

operacional líquido da empresa i no ano t; |ADKS| é uma proxy de gerenciamento de resultados dada pelo modelo 

de Kang e Sivaramakrishnan (1995), da empresa i no ano t. 

 

Os resultados da tabela 4 confirmam a relação positiva entre GR e custo de capital 

próprio, ou seja, quanto maior o nível de accruals discricionários, proxy para gerenciamento 

de resultados, maior o custo de capital próprio. Neste sentido, o efeito das práticas de 

gerenciamento no custo de capital próprio pode ser representado pelo coeficiente α1 (0,276). 

Pode-se investigar o papel das IFRS por meio da interação entre |ADKS| e IFRS, que 

revela o efeito dos accruals discricionários no custo de capital próprio durante o período de 

adoção completa: 2010 e 2011. As variáveis |ADKS| e |ADKS|*IFRS indicam uma redução no 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

11 

 

efeito dos accruals discricionários sobre o custo de capital próprio, visto que a soma dos 

coeficientes α1 e α2 (0,276+(-0,159)=0,117) é menor que α1 (0,276). Neste sentido, a 

influência do gerenciamento de resultado no custo de capital próprio é menor, sinalizando 

uma possível redução nas práticas de gerenciamento, coerente com o cenário de aumento da 

qualidade da informação contábil4. Portanto, estes resultados trazem evidências de que, o 

aumento da qualidade da informação contábil no período da adoção completa, contribuiu para 

redução do custo de capital próprio. No entanto, deve-se fazer uma ressalva quanto ao 

coeficiente estimado para a variável |ADKS|*IFRS, que possui um p-value de 0,1724 e não é 

significante estatisticamente. Assim, a sua influência sobre o custo de capital próprio pode ser 

fraca, o que pode ser confirmado por uma continuação do estudo abrangendo os anos 

vindouros de adoção de IFRS. Com isso, a hipótese de que o processo de convergência às 

IFRS provocou uma redução no custo de capital próprio pode ser aceita com algumas 

ressalvas. 

É interessante notar que a variável BCGI (tabela 3) apresenta sinal negativo, indicando 

que as práticas de governança corporativa contribuem para reduzir o custo de capital próprio 

das empresas, coerente com Lopes (2008). O autor explica que, em cenários de informação 

assimétrica e alta concentração de propriedade, os investidores (acionistas minoritários) são 

receosos quanto às ações dos administradores (controlados pelos acionistas majoritários), que 

tem poder para expropriá-los. Neste sentido, as empresas interessadas em financiar seus 

projetos de investimento por meio de fontes de capital externa devem se comprometer com 

práticas superiores de governança corporativa, com o propósito de reduzir os custos de 

agência e, consequentemente, o custo de capital. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho se resumiu na análise do custo de capital próprio no período 

da adoção completa da IFRS. De maneira geral, espera-se uma redução no custo de capital 

próprio, conforme pesquisas na literatura nacional e internacional já constataram. Algumas 

pesquisas constataram tais resultados para os países da União Europeia que adotaram 

obrigatoriamente as IFRS a partir de 2005, contudo o resultado foi influenciado fortemente 

por aspectos institucionais e legais dos países membros. Os países de sistema legal code law 

apresentaram resultados não confirmatórios. Este efeito é consistente com investidores 

preocupados com a implementação de IFRS em países com baixo poder de enforcement. 

Aliada a esta questão, há ainda a peculiaridade do processo de convergência no Brasil que foi 

realizado em duas etapas. 

Os modelos aplicados sugerem uma redução no custo de capital próprio após adoção 

completa da IFRS, permitindo a aceitação da hipótese de pesquisa de custo de capital próprio. 

Considerando que as IFRS proporcionam maior nível de divulgação das empresas, este 

resultado está coerente com os trabalhos que encontraram uma relação negativa entre custo de 

capital próprio e disclosure, tais como Botosan (1997) e Lopes e Alencar (2010). Os achados 

de Lopes e Alencar (2010) devem ser destacados, pois sugerem que as normas destinadas a 

aumentar o nível de divulgação, em países de baixa divulgação, podem levar a reduções no 

custo de capital próprio. Há diversos exemplos a respeito do maior nível de divulgação das 

IFRS devido ao registro de transações anteriormente não contabilizadas ou contabilizadas não 

adequadamente, tais como: i) pagamento baseado em ações; ii) teste de impairment; iii) 

arrendamento mercantil financeiro; iv) registro da depreciação de acordo com o padrão de 

                                                 

4 De acordo com a literatura de gerenciamento de resultado, há uma relação negativa entre qualidade da 

informação contábil e accruals discricionários. Sendo assim, uma redução no nível de accruals discricionários 

pode ser explicada por um aumento na qualidade da informação contábil. 
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consumo dos benefícios do ativo; v) ativos não correntes mantidos para venda e operações 

descontinuadas; vi) registro de propriedade para investimento; vii) dividendo adicional 

proposto no patrimônio líquido; viii) reconhecimento dos contratos de concessão em ativo 

financeiro ou intangível; ix) a conta de ajustes de avaliação patrimonial destinada ao registro 

de variação de ativos e passivos avaliados a valor justo etc. 

Além disso, a variável BCGI apresenta sinal negativo, indicando que as práticas de 

governança corporativa contribuem para reduzir o custo de capital próprio das empresas, 

coerente com Lopes (2008). Portanto, as empresas que buscam financiamento em função de 

oportunidades de crescimento devem se comprometer com práticas superiores de governança 

corporativa, com o objetivo de reduzir os custos de agência e, consequentemente, o custo de 

capital próprio. 

Enfim, os resultados obtidos confirmam as declarações dos defensores das IFRS a 

respeito das consequências econômicas decorrentes da adoção de tais normas, e, também, 

corroboram evidências empíricas. Ênfase deve se dada para o atual presidente do IASB, Hans 

Hoogervorst, que defende um aumento na transparência das demonstrações contábeis (IFRS, 

2011), e para o ex-presidente David Tweedie, que justifica a redução do custo de capital. 

Assim, este trabalho representa um incentivo para as empresas que ainda não adotam IFRS a 

fazê-lo, pois há evidências favoráveis a redução do custo de capital próprio. 

Uma das principais limitações deste estudo refere-se ao colapso do sistema financeiro 

global que culminou na crise financeira de 2008. Alguns argumentam que a informação 

contábil em tempos de crise torna-se menos relevante e confiável, mas não por um problema 

com a forma de mensuração dos ativos e passivos, mas devido ao elevado risco sistêmico que 

todos os agentes estão expostos. Além disso, há aspectos institucionais, legais e culturais que 

devem ser considerados na pesquisa, como a elevada concentração de propriedade no 

mercado de ações brasileiro, além de outras diferenças em relação aos mercados 

desenvolvidos. 

Outras limitações que devem ser destacadas são: 

 Base de dados – o modelo de estimação de custo de capital próprio é baseado 

no Price Earnings Growth - PEG, que depende das estimativas de lucro por ação dos analistas 

de mercado. Porém, o número de empresas acompanhadas por analistas, disponível no Data 

Stream da Thomson, é baixo em relação aos outros mercados, implicando em estimativas 

limitadas. Além disso, os dados contábeis usados neste estudo estão sujeitos a erros de 

classificação ou digitação em função de serem dados secundários; 

 Custo de capital próprio – o modelo para estimar o custo de capital próprio 

(PEG) possui algumas premissas, por exemplo, assume-se que o crescimento anormal 

esperado no resultado fornece uma estimativa imparcial deste crescimento para os próximos 

períodos. Cabe destacar que, esta premissa representa uma das principais simplificações do 

modelo, porém necessária para refletir alguma taxa de crescimento. Portanto, há o risco da 

estimativa não apresentar adequadamente o custo de capital das empresas estudadas. Em vista 

disto, sugere-se para futuras pesquisas a aplicação de outros modelos de custo de capital. 

Como sugestão para pesquisas futuras, pode-se investigar os efeitos da qualidade da 

informação contábil no custo de capital de terceiros, além de verificar se o impacto no custo 

de capital pode ser diferente entre os setores estudados; 

 Variável para adoção completa (IFRS) – para mensurar o efeito da adoção 

completa das IFRS foi usada uma dummy que assumiu 1 para os anos de 2010 e 2011 e 0 caso 

contrário. Porém, é sabido que a adoção das normas internacionais pode ter sido realizada de 

maneira diferente entre as empresas da amostra, em função de um período de adaptação pelo 

qual as entidades passam nos primeiros anos de adoção. Portanto, deve-se considerar que esse 
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efeito aprendizado pode ter influenciado a aplicação das normas, não sendo tratado nesta 

pesquisa. 

Apesar das limitações apresentadas, elas não invalidam os achados deste estudo, uma 

vez que são consistentes com evidências internacionais. Ademais, o uso de duas abordagens 

para observar custo de capital contribui para aumentar a validade dos resultados. 
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6. APÊNDICE 
Tabela 5 – Empresas da amostra e suas respectivas datas de adoção inicial das IFRS 

Adoção Empresa Código Setor 

Período de 

adoção 

inicial 

Data de 

Divulgação 

OBR AES TIETE GETI4 Energia Elétrica 2010 24/03/2011 

OBR ALL AMER LAT ALLL3 Transporte Serviç 2010 02/03/2011 

OBR AMIL AMIL3 Outros 2010 22/03/2011 

OBR ANHANGUERA AEDU3 Outros 2010 30/03/2011 

OBR B2W VAREJO BTOW3 Comércio 2010 18/03/2011 

OBR BANRISUL BRSR6 Finanças e Seguros 2010 14/02/2011 

OBR BMFBOVESPA BVMF3 Finanças e Seguros 2010 17/02/2011 

OBR BR BROKERS BBRK3 Outros 2010 23/03/2011 

OBR BRADESCO BBDC4 Finanças e Seguros 2010 31/01/2011 

OBR BRADESPAR BRAP4 Outros 2010 24/03/2011 

OBR BRASIL BBAS3 Finanças e Seguros 2010 17/02/2011 

OBR BRASIL TELEC OIBR4 Telecomunicações 2010 19/03/2011 

OBR BRASKEM BRKM5 Química 2010 17/03/2011 

OBR BRF FOODS BRFS3 Alimentos e Beb 2010 24/03/2011 

OBR BROOKFIELD BISA3 Construção 2010 29/03/2011 

OBR CCR SA CCRO3 Transporte Serviç 2010 17/03/2011 

OBR CEMIG CMIG4 Energia Elétrica 2010 29/03/2011 

OBR CESP CESP6 Energia Elétrica 2010 31/03/2011 

OBR CETIP CTIP3 Finanças e Seguros 2010 29/03/2011 

OBR CIA HERING HGTX3 Textil 2010 03/03/2011 

OBR CONFAB CNFB4 Siderur & Metalur 2010 21/02/2011 

OBR COPEL CPLE6 Energia Elétrica 2010 28/03/2011 

OBR COSAN CSAN3 Alimentos e Beb 2010 07/06/2011 

OBR CPFL ENERGIA CPFE3 Energia Elétrica 2010 28/03/2011 

OBR CYRELA REALT CYRE3 Construção 2010 28/03/2011 

OBR DASA DASA3 Outros 2010 18/03/2011 

OBR DURATEX DTEX3 Outros 2010 15/02/2011 

OBR ECODIESEL VAGR3 Outros 2010 30/03/2011 

OBR ECORODOVIAS ECOR3 Transporte Serviç 2010 22/03/2011 

OBR ELETROBRAS ELET6 Energia Elétrica 2010 13/05/2011 

OBR ELETROPAULO ELPL4 Energia Elétrica 2010 23/03/2011 

OBR EMBRAER EMBR3 Veiculos e peças 2010 24/03/2011 

OBR ENERGIAS BR ENBR3 Energia Elétrica 2010 02/03/2011 

OBR EVEN EVEN3 Construção 2010 28/03/2011 

OBR GAFISA GFSA3 Construção 2010 28/03/2011 

OBR HYPERMARCAS HYPE3 Outros 2010 14/03/2011 

OBR IOCHP-MAXION MYPK3 Veiculos e peças 2010 23/02/2011 

OBR ITAUSA ITSA4 Outros 2010 29/03/2011 

OBR ITAUUNIBANCO ITUB4 Finanças e Seguros 2010 22/02/2011 

OBR KLABIN S/A KLBN4 Papel e Celulose 2010 24/02/2011 

OBR LIGHT S/A LIGT3 Energia Elétrica 2010 28/03/2011 

OBR LLX LOG LLXL3 Outros 2010 24/03/2011 

OBR LOCALIZA RENT3 Outros 2010 04/03/2011 

OBR LOJAS AMERIC LAME4 Comércio 2010 18/03/2011 

OBR MARFRIG MRFG3 Alimentos e Beb 2010 31/03/2011 

OBR MMX MINER MMXM3 Mineração 2010 23/03/2011 
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OBR MPX ENERGIA MPXE3 Energia Elétrica 2010 24/03/2011 

OBR MRV MRVE3 Construção 2010 30/03/2011 

OBR MULTIPLAN MULT3 Outros 2010 14/03/2011 

OBR ODONTOPREV ODPV3 Outros 2010 14/03/2011 

OBR OGX PETROLEO OGXP3 Petróleo e Gas 2010 25/03/2011 

OBR P.ACUCAR-CBD PCAR4 Comércio 2010 24/02/2011 

OBR PANAMERICANO BPNM4 Finanças e Seguros 2010 15/02/2011 

OBR PARANAPANEMA PMAM3 Siderur & Metalur 2010 28/03/2011 

OBR PDG REALT PDGR3 Construção 2010 21/03/2011 

OBR PORTO SEGURO PSSA3 Finanças e Seguros 2010 26/02/2011 

OBR POSITIVO INF POSI3 Eletroeletrônicos 2010 01/03/2011 

OBR RANDON PART RAPT4 Veiculos e peças 2010 16/03/2011 

OBR REDECARD RDCD3 Software e Dados 2010 02/02/2011 

OBR ROSSI RESID RSID3 Construção 2010 24/03/2011 

OBR SABESP SBSP3 Outros 2010 29/03/2011 

OBR SANTANDER BR SANB11 Finanças e Seguros 2010 03/02/2011 

OBR SID NACIONAL CSNA3 Siderur & Metalur 2010 28/03/2011 

OBR SUL AMERICA SULA11 Finanças e Seguros 2010 24/02/2011 

OBR SUZANO PAPEL SUZB5 Papel e Celulose 2010 01/03/2011 

OBR TELEMAR TNLP4 Telecomunicações 2010 01/04/2011 

OBR TELEMAR N L TMAR5 Telecomunicações 2010 28/03/2011 

OBR TIM PART S/A TCSL4 Telecomunicações 2010 22/02/2011 

OBR TRACTEBEL TBLE3 Energia Elétrica 2010 04/02/2011 

OBR TRAN PAULIST TRPL4 Energia Elétrica 2010 28/03/2011 

OBR ULTRAPAR UGPA4 Química 2010 24/02/2011 

OBR VALEFERT FFTL4 Química 2010 24/03/2011 

OBR Vivo VIVO4 Telecomunicações 2010 24/02/2011 

OBR WEG WEGE3 Máquinas Indust 2010 23/02/2011 

VOL AMBEV AMBV4 Alimentos e Beb 2008 18/05/2009 

VOL BR MALLS PAR BRML3 Outros 2009 13/04/2010 

VOL CIELO CIEL3 Software e Dados 2009 24/02/2010 

VOL COMGÁS CGAS5 Petróleo e Gas 1o. Tri 2010 27/07/2010 

VOL COPASA CSMG3 Outros 2009 28/03/2010 

VOL ESTACIO SA ESTC3 Outros 1o. Tri 2010 11/11/2010 

VOL FIBRIA FIBR3 Papel e Celulose 1o. Tri 2010 14/05/2010 

VOL GERDAU GGBR4 Siderur & Metalur 2008 15/07/2009 

VOL GERDAU MET GOAU4 Siderur & Metalur 3o. Tri 2007 07/11/2007 

VOL GOL GOLL4 Transporte Serviç 2008 07/05/2009 

VOL GRENDENE SA GRND3 Textil 1o. Tri 2009 14/05/2009 

VOL 
INDÚSTRIAS ROMI 

S.A. 
ROMI3 Máquinas Indust 1o. Tri 2009 01/06/2009 

VOL JBS JBSS3 Alimentos e Beb 1o. Tri 2010 14/05/2010 

VOL LOJAS RENNER LREN3 Comércio 1o. Tri 2010 29/04/2010 

VOL LUPATECH S/A LUPA3 Siderur & Metalur 2009 29/03/2010 

VOL MARCOPOLO POMO4 Veiculos e peças 1o. Tri 2010 10/05/2010 

VOL MARISOL SA MRSL4 Textil 1o. Tri 2010 22/10/2010 

VOL NATURA NATU3 Comércio 2009 08/04/2010 

VOL NET S.A. NETC4 Outros 2009 26/04/2010 

VOL PETROBRAS PETR4 Petróleo e Gas 1o. Tri 2010 14/05/2010 

VOL SOUZA CRUZ CRUZ3 Outros 2008 11/02/2009 

VOL TAM S/A TAMM4 Transporte Serviç 2009 30/06/2010 
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VOL TEGMA SA TGMA3 Transporte Serviç 1o. Tri 2010 14/05/2010 

VOL TELESP VIVT4 Telecomunicações 1o. Tri 2010 12/05/2010 

VOL TEREOS S/A TERI3 Alimentos e Beb 2o. Tri 2010 16/08/2010 

VOL TOTVS TOTS3 Software e Dados 1o. Tri 2010 29/04/2010 

VOL USIMINAS USIM5 Siderur & Metalur 2009 30/07/2010 

VOL VALE VALE5 Mineração 1o. Tri 2010 05/05/2010 

VOL VULCABRAS SA VULC3 Textil 2o. Tri 2010 13/08/2010 

Nota: essa tabela apresenta a amostra antes do corte de empresas do setor Finanças e Seguros, ou seja, 

corresponde ao subtotal 3 da tabela 3. As empresas que divulgaram suas demonstrações contábeis full IFRS antes 

de 31/12/2010 foram consideradas no grupo de adoção antecipada ou voluntária (VOL), seguindo a deliberação 

nº 603 de 2009; os códigos e setores foram obtidos no Economatica; o período de adoção inicial e a data de 

divulgação das demonstrações contábeis foram definidos a partir de consulta no site da CVM. 


