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Resumo

-

-

das empresas de capital aberto pertencentes ao segmen-

to de bebidas, alimentos e comércio. Complementarmen-

-

-

dologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitati-

-
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normas contábeis locais para o padrão internacional, des-

são, geralmente, mais conservadores que o novo padrão 

com as normas contábeis internacionais. Os resultados 

-

 

-

contribui para analisar as mudanças nas práticas contá-

no processo decisório. Além disso, por se tratar de uma 

análise setorial, o estudo propicia uma visão mais qua-

setor em questão.
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the international accounting standards. The search results 

Key words:  

1. Introdução
-

mica, a busca por uma maior transparência e comparabi-

-

gência das normas contábeis, tornando-a uma linguagem 

-

nal, aumentando a transparência e a comparabilidade das 

-

matéria contábil. Essa nova legislação tem, principalmen-

te, o objetivo de atualizar a legislação societária brasileira 

para possibilitar o processo de convergência das práticas 

contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas 

Normas Internacionais de Contabilidade – International 

-

nacionais, e permitir que as novas normas e procedimen-

-

nacionais de contabilidade.

-

-

das empresas de capital aberto pertencentes ao segmen-

to de bebidas, alimentos e comércio.

-

de comércio, listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, com 

-

stakeholders.

Este estudo é relevante, uma vez que mudanças nas prá-

-

seu processo decisório. Além disso, por se tratar de uma aná-

Além desta Introdução, o presente artigo está estrutura-

os resultados observados em estudos anteriores sobre a 

convergência para o IFRS, bem como um breve histórico 

apresentados os procedimentos metodológicos adotados 

na coleta e análise dos dados. A seção 4 apresenta as 

-

resultados observados no estudo.

2. Revisão da Literatura
2.1. Estudos Anteriores

-

pondentes aos segmentos de serviço e industrial listadas 

na Bolsa de Valores da Itália, as quais implementaram 

os IFRS até 31 de outubro de 2006. Através de quadros 

-

et al. -

plementação do IFRS na Espanha. Para isto, utilizou-se da 

Acredita-se que embora, não tenha havido nenhum ganho 

prazo, isso poderá ser conquistado no médio e longo prazo.

implantação do IFRS na Grécia. A amostra era composta 



CRCRJ  Conselho Regional de Contabilidade do RJPensar Contábil 

Thiago de Abreu Costa        Sidmar Roberto Vieira Almeida           Adolfo Henrique Coutinho e Silva 

6 

por 254 empresas listadas na Bolsa de Valores local. O 

-

sendo que os resultados gerados sob as normas do IASB 

mostram um grau de alavancagem elevado, maior valor 

market to book value.

-

-

-

trizes para harmonizar os demonstrativos contábeis, que 

-

-

ceiro. A harmonização contábil teve progresso ao longo da 

-

ser obrigatória antes de 2005, na década de 1990 muitas 

-

bém indicou que o IFRS está se tornando operacional na 

maioria das economias do mundo e o requerimento de 

reconciliação de relatórios está se tornando irrelevan-

 

et al.

um ganho de qualidade da contabilidade com a adoção do 

IFRS, após realizar uma pesquisa utilizando modelos de re-

-

-

lógico e do comércio internacional, associado a uma maior in-

2.2. Processo de convergência das normas  
contábeis brasileiras para o padrão internacional

-

com vigência já no ano de 2008, o que gerou enorme ques-

 

-

-

de pronunciamentos técnicos de contabilidade no Brasil, 

editou vários pronunciamentos no sentido de possibilitar a 

emissão de normas pelas entidades reguladoras e orientar 

o seu cumprimento.

-

nais de contabilidade se restringiu a aplicação dos CPCs até 

1.

-

ceiras das companhias eram apresentadas de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, normas comple-

mentares da CVM, pronunciamentos técnicos do CPC até 

-

 

estabeleceu que:

Período Inicial 
(1956 – 1973)

Período Intermediário 
(1974 – 1989)

Período de Maturidade 
(1990 – 2004)

 

Estrutura Conceitual

 

Estrutura Conceitual

Estudos Comparativos
Estudos Comparativos  

Fatores relacionados com o ambiente

Estudos Comparativos  

Fatores relacionados com o ambiente  

versus US GAAP

de harmonização contábil

Estudo sobre diretrizes  

contábeis do IASC

Estudo sobre diretrizes contábeis  

 

Fonte: apud

Quadro 1: Temas de pesquisa sobre harmonização contábil internacional

1
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“As companhias abertas podem adotar antecipadamente, nas de-

-

-

2010, desde que sejam aplicados na sua totalidade e estendidos, 

-

-

-

-

-

As novas práticas contábeis contidas nos pronunciamentos 

-

dezembro de 2010, aplicados retroativamente a todos os pe-

-

niais de abertura de acordo com as novas práticas contábeis.

3. Metodologia
Do ponto de vista metodológico, este estudo é ca- 

 

-

utilizam-se técnicas de coleta, tratamento e análise de  

3.1. Seleção da Amostra
O estudo buscou estudar o impacto da implementação 

das Normas Contábeis Internacionais de empresas de ca-

pital aberto do setor de bebidas, alimentos e comércio. 

Esta opção decorre da necessidade de uma análise minu-

-

mais amplo em decorrência da limitação de tempo e de 

empresas de capital aberto listadas na Bolsa de Valores 

de São Paulo, com registro e sujeitas a regulamentação 

-

sulta por qualquer usuário.

-

-

to, regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários 

-

dos CPCs no setor de bebida, alimentos e comércio.

O setor analisado é composto por 33 empresas de capital 

-

nhos de grãos, 8 lojas de roupas e de departamentos, 5 de bens 

 

-

que tiveram seu registro cancelado na CVM até o ano de 

2010, incluindo as que não tinham apresentado as demons-

-

sárias para a realização da pesquisa e que mencionaram 

-

3.2. Coleta de Dados

-

ção das mesmas tabuladas manualmente, uma vez que não 

-

Fonte: Elaborada pelos autores

Figura 1: 

   

normas IFRS/CPC

Criação do CPC
 

CPC 1 ao 14

 

CPC 15 ao 41

Implementação 

Completa

2005 2006 2008 2009 2010
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ta dados criteriosos que receberam atenção no momento 

distorção nos dados coletados.

coleta de dados documentais apresenta a vantagem de 

poder ser acessada em um momento conveniente para o 

3.3. Análise dos Dados

e analisadas com apoio dos softwares

-

 

-

-

PENG et al.

-

-

-

 

de média:

H0 – Não  

-

do sob o padrão contábil BRGAAP
ano i 

e sob o padrão contábil  

CPC/IFRS 
ano i

.

H1

contábil BRGAAP
ano i

 e sob o padrão contábil CPC/IFRS
ano i

.

Os pares de medidas contábeis que serão testadas são:

-

2008BRGAAP
 

2008CPC/IFRS

2008BRGAAP
 

2008 CPC/IFRS

ROE
2008BRGAAP

  ROE
2008 CPC/IFRS

-

2008BRGAAP
 

2008 CPC/IFRS

2009BRGAAP
 

2009CPC/IFRS

2009BRGAAP
 

2009CPC/IFRS

ROE
2009BRGAAP

  ROE
2009CPC/IFRS

-

-

impactadas por todos os CPSs, o chamado Full-IFRS.

Além disso, para tornar a análise dos resultados mais com-

-

tado seja maior que 1 isso indica um aumento em relação ao  

 

demonstrada a seguir:

Demonstrações Financeiras em: 2010 2008

na CVM consideradas inicialmente

33 33

5 5

1 -

antecipada

1 -

CVM cancelado até 2010

1 -

data de corte 

4 -

6 16

1 1

14 11

Tabela 1: Composição da Amostra

Fonte: Elaborada pelos autores

ICPI=1-   PL
BRGAAPano

-PL
CPC/IFRSano

PL
BRGAAPano
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Onde: 
BRGAAPano

: Valor do 

CPC/IFRSano

o CPC/IFRS em determinado ano.

4. Resultados

-
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Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo

Painel 1 – Demonstrações Contábeis de 2010  (n=14):

4.438.282 440.905 41.465.266

4.463.009 496.651 41.465.266

5.380.948

3.333.254 534.294 5.833.319 19.150.521

-315.564

62.015 252.150 -319.130 606.039

ROE 2009 BRGAAP

ROE 2009 CPC/IFRS

Painel 2 – Demonstrações Financeiras de 2008  (n=11):

13.109

-9,881

404.822 1.028.355 -191.863

293.125 25.939 922.400

ROE 2008 BRGAAP

ROE 2008 CPC/IFRS

Tabela 2: 

Nota:

Fonte: Elaborada pelos autores
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-

será comentado mais adiante na análise qualitativa. Notadamente 

A tabela a seguir apresenta resumidamente os resultados do 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-se que a maioria das empresas apresentou ajustes que aumen-
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Variável Analisada Estatística Z Significância

Painel 1 – Demonstrações Financeiras arquivadas em 2010

-0,664

-1,922 0,055

-1,602 0,109

Painel 2 – Demonstrações Financeiras arquivadas em 2008

-0,968 0,333

-1,956 0,055

-0,800 0,424

Fonte: Elaborada pelos autores

Tabela 3:

Métricas Medidas Valor Frequência N %

Painel 1 – Demonstrações contábeis de 2010:

Ocorrências 14

Média 1,22 0

Desvio Padrão 0,65

Ocorrências 14 9

Média 1,85 0

Desvio Padrão 2,58 5

Ocorrências 13 11

Média 1,36 0

Desvio Padrão 0,63 2

Painel 2- Demonstrações contábeis de 2008:

Ocorrências 11 3

Média 1,04 1

Desvio Padrão 0,28

Ocorrências 11 3

Média 0,28* 0

Desvio Padrão 2,52* 8

Nota: *A média e o desvio padrão estão distorcidos devido a presença de um outlier outlier

Fonte: Elaborada pelos autores

Tabela 4: Cálculo do ICPI

10 

em relação ao apurado em normas contábeis brasileiras. 

-

-

que a magnitude do impacto do processo de convergência 

uma vez que o primeiro caso contemplava apenas os CPCs 

do 1 ao 14 e no segundo caso, tivemos a adoção Full-IFRS.

-

-

do um novo padrão contábil, aparentemente menos conser-

vador. Tal resultado está consistente com aquele apurado em 

-

car que o impacto médio do processo de convergência con-

-

-

vados em estudos anteriores. Tal evidência demonstra que 

os impactos da adoção dos novos pronunciamentos podem 

Thiago de Abreu Costa        Sidmar Roberto Vieira Almeida           Adolfo Henrique Coutinho e Silva 
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-

-

-

cesso de convergência em cada uma das rubricas do Balanço 

-

Como pode ser observado na tabela 5, as novas normas 

-

-

1.
-

2.

Contingentes e Ativos Contingentes.

-

tos das mudanças de práticas contábeis para o item imobilizado:

Empresa 1:
-

ção acumulada e das perdas por não recuperação acumuladas, 

se houver. O custo inclui o montante de reposição dos equipa-

mentos e os custos de captação de empréstimos para projetos 

-

são repostos, a Companhia reconhece tais componentes como 

Empresa 2:
-

pais grupos de ativo imobilizado, tendo como base laudos 

CPC 2008 2009 2009

Efeito PL (a) Fr (b) % (c) Efeito PL (a) Fr (b) % (c) Efeito PL (a) Fr (b) % (c)

1  -  -  -  -  -  - 1

2  -  -  - 1 - - -

12 145.648 2 3 3

13 8 5 136.084

15 4 5 3

16 3 3 3

20 14.893 1 52.856 3 38.405 4

25 1 1 1

26 20.866 2 1.666.356 2 1

27 2 3 2

28 15.652 1 16.183 1 - - -

29 16.880 2 3 3.109 3

30 2 2 4

31 1 1 1

32 10 6 - - -

33 1 1 1

37 8 5

38 3 3 29.232 3

ICPC 3 1 1 1

Outros 3 69.334 4

Total

Tabela 5:

Nota: 

Fonte: Elaborada pelos autores
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não impactaram nos valores já apresentados da Companhia.

-

tes de 1 das 5 empresas da amostra que não reapresen-

5. Considerações Finais
-

-

segmento de bebidas, alimentos e comércio. Complemen-

-

ça entre os valores contábeis.

-

-

 

-

entre lucro apurado sob normas internacionais e o apurado em 

as empresas que apresentaram lucros maiores e empresas que 

apresentaram lucros menores.

Os resultados da análise quantitativa dos dados demonstram:

-

 

que a magnitude do impacto do processo de convergência nas 

que o primeiro caso contemplava apenas os CPCs do 1 ao 14 

e no segundo caso, tivemos a adoção Full-IFRS.

Adicionalmente, os valores apurados para as métricas contá-

utilizado um novo padrão contábil, aparentemente menos conser-

vador. Tal resultado está consistente com aquele apurado em estu-

-

Tipo de Imobilizado
Antiga taxa de 
depreciação

Nova taxa de de-
preciação (média 

ponderada)

Bens destinados  

a aluguel
9 meses 9 meses

Máquinas e equi-

pamentos  

-

veis de terceiros

Prazo dos 

contratos

Prazo dos  

contratos

Fonte:

Taxa de deprecia-
ção anual em %

Taxa de deprecia-
ção anual em %

Categoria  

de ativos

31/12/2009 A partir de 

01/01/2010

Equipamentos 

de processamen-

to de dados

Móveis e  

Máquinas e  

equipamentos

Decoração

Fonte:
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Empresa 3:

especializada para elaborar um relatório de avaliação da 

-

pectivamente a partir de 1º de janeiro de 2010, já que as 

novas vidas representam uma mudança de estimativa”. 

-

lise no estudo, merece menção que uma empresa optou pela 

adoção antecipada das IFRSs na elaboração de suas demons-

utilizado por sua controladora, objetivando ganhar sinergia na 

-
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observados em estudos anteriores. Tal evidência demonstra que 

os impactos da adoção dos novos pronunciamentos podem não 

As novas normas contábeis que mais impactaram o patri-

-

-

Destaca-se também, o aumento em dez vezes do valor do 

-

rado ao valor apurado anteriormente nas normas contábeis 

-

cimento a valor justo dos ativos biológicos na rubrica de pre-

-

-

vel por cada ajuste.
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