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RESUMO 

A adoção das normas internacionais de contabilidade, as IFRS (International Financial 

Reporting Standards) emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board) é um 

processo observado em mais de 100 países, com atuações de órgãos locais e regionais para a 

efetividade desse processo. Para fortalecer as contribuições dos países latino-americanos ao 

trabalho desse órgão, em 2011 foi criado o GLASS (Group of Latin American Accounting 

Standards Setters). A presente pesquisa foi direcionada à investigação das diferentes opções 

contábeis concernente ao valor justo e o seu impacto sobre a comparabilidade dos relatórios 

financeiros. Foram pesquisadas as demonstrações contábeis consolidadas do ano de 2012 de 

países da América Latina, que já adotaram as IFRS (Brasil, Argentina, Chile, México, Peru, 

Costa Rica, Panamá). Para o desenvolvimento do estudo, foi constituída uma amostra de 

oitenta e quatro empresas dos setores de petróleo, gás, mineração e biocombustíveis, em razão 

de sua importância econômica para os países da região e papel de atuação no mercado de 

capitais. Foi calculado o T index (Taplin, 2004) o qual permite a mensuração dos níveis de 

comparabilidade entre demonstrações contábeis selecionadas aleatoriamente. Os principais 

resultados mostraram que em relação à mensuração ao valor justo, o aumento de escolhas 

contábeis permitidas trouxe, em nível nacional e internacional, melhoria da qualidade da 

informação para o usuário. Contudo, para os itens PPI, Intangível e Agricultura pôde-se 

constatar que não apresentaram altos índices de comparabilidade, ou seja, os critérios de 

mensuração foram bastante distintos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A Contabilidade auxilia no alcance dos objetivos dos usuários envolvidos nos 

mercados financeiros por meio da mensuração, do registro e da divulgação de informações, e 

a tomada de decisões é conseguida mais facilmente quando há uma adoção de linguagem 

comum entre os países (OLIVEIRA, 2010).   

Diante disso, foi desencadeado um processo de convergência contábil que teve como 

finalidade harmonizar as práticas contábeis entre os países para atender às necessidades dos 

usuários quanto à qualidade das informações contábeis num cenário mundial. De forma mais 

específica, o objetivo desse processo foi alterar os princípios contábeis geralmente aceitos dos 

diferentes países, para permitir a comparabilidade e tornar o capital ainda mais dinâmico entre 

as economias globais envolvidas (OLIVEIRA; LEMES, 2011). O IASB (International 

Accounting Standards Board), que consolidou o processo de convergência das práticas 

contábeis internacionais, ganhou admiração de entidades contábeis nacionais além de 

conseguir apoio de diversos reguladores dos principais mercados de capitais e ministérios 

governamentais. Por ser o único órgão normatizador até os anos 1990, a União Europeia (UE) 

buscava uma alternativa aos US GAAP (Princípios Contábeis Geralmente Aceitos dos EUA), 

para as companhias que negociavam no mercado americano. Assim, a UE propôs à Comissão 

Europeia a adoção das IFRS a partir de 2005. Este fato chamou a atenção de outros países que 

começaram a considerar o IASB como importante órgão global normatizador (ZEFF, 2014). 

 Em 1º de janeiro de 2008, entrou em vigor no Brasil a Lei 11.638/2007 que teve por 

objetivo principal harmonizar as regras contábeis brasileiras com os pronunciamentos 

internacionais, as IFRS (International Financial Reporting Standards) emitidas pelo IASB. 

Apesar dos relevantes avanços normativos, o processo de adoção adequada das IFRS pelas 

empresas é algo que tem acontecido de forma mais lenta. As IFRS entram em vigor no Brasil 

por meio de aprovações dos Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis, em consonância com as IFRS. No ano de 2015 já haviam sido aprovados quarenta 

e seis pronunciamentos, além do CPC-PME (Contabilidade para Pequenas e Médias 

Empresas), a Estrutura Conceitual, oito Orientações Técnicas e vinte Interpretações (CPC, 

2015), resultando em mudanças substanciais no arcabouço legal contábil brasileiro. O ano de 

2010 representou o marco histórico do processo de convergência da contabilidade nacional à 

internacional, com a adoção inicial das IFRS pelas companhias brasileiras. 

Barth (2008) afirma que a pesquisa acadêmica pode contribuir para o estabelecimento 

de diretrizes, identificando problemas relacionados à agenda técnica do IASB e à globalização 

de relatórios financeiros globais. A autora aponta ainda que estes relatórios aprimoram o 

funcionamento dos mercados de capitais e diminuem custos incorridos na preparação e na 

auditoria das demonstrações financeiras, pois se deixaria de utilizar vários conjuntos de 

normas para sua elaboração. Por fim, a autora pondera que em alguns países, os usuários não 

estão familiarizados com a normatização contábil internacional, mas apontou que se houvesse 

uma mudança gradativa, seria mais fácil a absorção e implementação das IFRS nos países.  

A Estrutura Conceitual compreende um conjunto de princípios a serem seguidos na 

elaboração de pronunciamentos e normas, e se alicerça em quatro características qualitativas 

de melhorias: comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Estas 

características favorecem a melhoria da utilidade da informação contábil que deve ser 

relevante e representada com fidedignidade, sendo esta última, característica fundamental que 

demonstra a realidade econômica da empresa. A característica de relevância de uma 

informação contábil, por sua vez, tem influência na decisão a ser tomada pelos usuários, pois 

essas informações podem ter valores preditivos ou confirmatórios (CPC 00, 2011). A 

característica de melhoria referente à comparabilidade é a explorada na presente pesquisa. 



 

 Como foco principal da pesquisa, a comparabilidade de informações contábeis “não se 

deve confundir com uniformidade, princípio que determina a utilização dos mesmos critérios 

de registros contábeis, e não se deve permitir que se torne um impedimento à introdução de 

normas contábeis aperfeiçoadas” (IUDÍCIBUS ET AL., 2010, p.39). Dentre as opções 

contábeis existentes para mensuração de itens, ocorrem impactos que podem fazer com que 

relatórios contábeis de diferentes empresas podem não ter comparabilidade, pois as escolhas 

contábeis podem afetar essa característica qualitativa de melhoria (DELOITTE, 2006). De 

outra forma, quando se escolhe uma prática para mensurar um item, existe a possibilidade de 

se comprometer a comparabilidade das informações contábeis divulgadas. 

 A adoção das IFRS teve como consequência em várias jurisdições, incluindo o Brasil, 

o aumento ou a diversificação das escolhas contábeis, apesar da empreitada do IASB, nos 

últimos anos, de buscar reduzi-las. Contudo, balancear representação fidedigna - a qual pode 

exigir um maior número de possibilidades de reconhecimento das transações por diferentes 

empresas – com comparabilidade das informações contábeis, ainda é um desafio para o IASB 

e para as empresas. De acordo com Barth (2013), com base no Framework, a representação 

fidedigna conduziria a comparabilidade, pois aquela poderia refletir as características de um 

ativo ou passivo, resultando, portanto, na comparabilidade entre as empresas. Todavia, a 

existência de gerenciamento de resultados nas escolhas contábeis é tema latente nas pesquisas 

que avaliam o sucesso do IASB.  

Adicionalmente ao aumento de escolhas permitidas, as IFRS trouxeram para a prática 

contábil brasileira a mensuração ao valor justo de uma forma mais detalhada e ampla ao que 

existia na legislação anterior. Ao se revestir de um subjetivismo inerente, o valor justo 

apresenta em sua defesa a melhoria da qualidade da informação para o usuário, representando 

um meio de se obter a representação fidedigna de transações realizadas pelos 

empreendimentos que rotineiramente interagem com o mercado. Por outro lado, a mensuração 

ao valor justo somente para alguns itens dos relatórios contábeis bem como somente por parte 

das empresas (aquelas que as escolhem), afeta diretamente a comparabilidade. Finalmente, o 

valor justo possui a maior combinação das características qualitativas e reflete aspectos 

essenciais das definições de ativos e passivos (BARTH, 2014). O tema valor justo, assim, 

desperta interesses que justificam pesquisas sobre a reação das empresas diante de uma nova 

abordagem de mensuração de seus ativos e passivos.  

 Para contribuir com a avaliação do trabalho do IASB na América Latina, dando apoio 

técnico a todos os documentos publicados e promovendo a adoção das IFRS, foi criado o 

GLASS (Group of Latin American Standards Setters) em 2011. Diante de um cenário que 

apresenta mudanças em consequência da migração para as IFRS, além de relativamente 

poucos estudos sobre a adoção das IFRS em países latino americanos, quando comparados a 

estudos com países europeus, e da importância que o tema valor justo tem assumido para as 

empresas, percebe-se a necessidade de investigar se o IASB está sendo bem sucedido em seu 

propósito de  adoção das IFRS  em países da América Latina. Buscando contribuir com este 

tema, a presente pesquisa tem por objetivo identificar as escolhas contábeis referentes à 

mensuração pelo valor justo, feitas pelas companhias abertas dos segmentos de mineração, 

petróleo, gás e biocombustíveis nos países latino americanos que já adotaram as IFRS. A 

escolha por tais empresas se fundamenta na obrigatoriedade das companhias listadas em 

publicar suas demonstrações contábeis de acordo com as IFRS e pela importância do setor de 

mineração e petróleo para os países (Venezuela, Brasil, El Salvador, Argentina, Chile, México 

e Peru) da amostra. 

A pesquisa tem o potencial para contribuir com os órgãos normatizadores na avaliação 

do impacto da adoção das IFRS, notadamente quanto à mensuração ao valor justo. Ela 

também lança um olhar distinto sobre o processo de convergência pelos países latino 



 

americanos buscando cobrir uma lacuna quanto à ausência de estudos com as empresas de tal 

continente.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Impacto da Adoção das IFRS na América Latina 
 

Quevedo (2010) pesquisou o processo de adoção das IFRS no México e verificou que 

a convergência das normas locais para as IFRS foi altamente satisfatória, já que o país, até o 

ano de 2010, foi muito participativo na promulgação das mesmas. A autora ainda verificou 

que, ao implementar as IFRS no país, houve contribuição para o desenvolvimento do mercado 

e das companhias listadas na bolsa mexicana, pois reduziu custos e facilitou a relação com 

investidores. 

 Becerra (2007), em estudo sobre o processo de adoção das IFRS no Equador, apontou 

que ainda falta ordenação das autoridades por meio de uma resolução do Ministério de 

Economia e Finanças para aplicação eficiente das IFRS no país, de forma a resultar em 

relatórios contábeis claros, confiáveis e comparáveis. 

 Manzano e Conesa (2005) estudaram o processo de harmonização contábil na América 

Latina e observaram que o processo de globalização das economias e transações entre os 

países necessitava de harmonização de normas, mesmo existindo obstáculos para adoção das 

IFRS.  Elas apontaram que as demonstrações financeiras são preparadas de acordo com 

aspectos legais, fiscais, sociais e culturais de um país. Assim, o processo de convergência 

contábil deveria observar dados macroeconômicos e ambientais, bem como as políticas da 

empresa, para amenizar diferenças causadas por esses fatores. Verificaram ainda que apesar 

das diferenças culturais, os países da América Latina têm se esforçado no estabelecimento de 

normas comuns, para alcançar transparência e comparabilidade de informações financeiras. 

Ressalta-se que esta pesquisa foi feita em outro cenário, com um baixo número de países 

latino americanos adotando as IFRS. 

 Com base nos estudos citados, percebe-se que a adoção das IFRS pode contribuir para 

o desenvolvimento do mercado de capitais, facilitando a relação entre investidores, além de se 

obter relatórios contábeis com características de comparabilidade e confiabilidade, apesar dos 

obstáculos identificados, principalmente quanto a aspectos culturais, fiscais, dentre outros. 

 

2.2 Comparabilidade 
  

Comparabilidade é a característica qualitativa que permite que os usuários 

identifiquem e compreendam similaridades de itens e diferenças entre eles (CPC-00, 2011). 

Os usuários da contabilidade devem ser capazes de comparar as demonstrações contábeis para 

avaliar a situação patrimonial e desempenho das entidades sob análise. Além disso, a 

mensuração e apresentação de eventos deverão ser feitas de modo consciente por parte da 

entidade (IUDÍCIBUS et al., 2010). 

 Dias (2010) realizou um estudo sobre a comparabilidade internacional com o objetivo 

de verificar a qualidade e a diferença das informações entre as demonstrações financeiras de 

diferentes países (Espanha, Inglaterra, Portugal, França, Estados Unidos da América e 

Austrália). Analisando as informações das demonstrações financeiras e sua utilidade, o autor 

verificou que os países analisados estão apresentando demonstrações financeiras comparáveis, 

quanto a itens do balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do fluxo de 

caixa e demonstração de alteração no capital. 

Santos e Calixto (2010) estudaram o impacto do início da convergência contábil 

internacional no Brasil de acordo com a Lei 11.638/07, analisando 318 empresas de capital 



 

aberto brasileiras. As autoras verificaram que poucas empresas tinham demonstrações 

publicadas conforme a Lei e que não houve transparência nas informações para fins de 

comparação. 

 Yip e Young (2012) pesquisaram a adoção obrigatória das IFRS na Europa 

examinando a comparabilidade em 17 países que adotaram as IFRS em 2005. Foram 

analisados as funções da contabilidade, o grau de transferência de informações e a 

similaridade do conteúdo da informação do lucro e do valor contábil do patrimônio líquido. 

Os autores verificaram que a adoção obrigatória das IFRS nos países melhorou a 

comparabilidade e apontaram que a convergência contábil e a maior quantidade de 

informações contábeis de qualidade são recursos que influenciaram a melhora observada na 

comparabilidade. Os autores ainda afirmaram que essa melhoria é mais provável ocorrer entre 

as empresas de ambientes institucionais semelhantes do que entre empresas de diferentes 

ambientes institucionais. 

 Barth (2013) realizou um estudo com o objetivo de determinar se a adoção voluntária 

das IFRS por empresas norte americanas está associada com o aumento da comparabilidade 

de valores contábeis e com o benefício dos mercados de capitais. Eles verificaram que as 

empresas da amostra têm valores contábeis comparáveis e apontaram que os benefícios ao 

mercado de capitais - liquidez, volume de ações e informações exclusivas da empresa - são 

mais pronunciados em países com uma maior percentagem de empresas que aplicam IFRS. 

Além disso, afirmaram que a comparabilidade é importante e que os benefícios ao mercado de 

capitais essão relacionados com a adoção das IFRS. 

 Mesmo que um fenômeno econômico possa ser representado fidedignamente de várias 

formas, a existência de escolhas de métodos contábeis diminui a comparabilidade (CPC 00, 

2011). De acordo com o item QC24 (CPC 00, 2011) "algum grau de comparabilidade é 

possivelmente obtido por meio da satisfação das características qualitativas fundamentais", ou 

seja, atender as características qualitativas fundamentais preconizadas pelo IASB é o meio 

para se obter comparabilidade.   

  

2.3 Valor Justo Versus Custo 
  

De acordo com a Estrutura Conceitual Básica (CPC 00, 2011, item 4.54), “mensuração 

é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por meio dos quais os 

elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço 

patrimonial e na demonstração do resultado”.  

 Petterson et al.(2009) definem mensuração como um processo de aproximação da 

realidade, tendo subjetividade como característica e  confiabilidade como um desafio para a 

adoção de um novo modelo contábil, sustentado por avaliações econômicas dos ativos e das 

obrigações.  

 O processo de mensuração envolve uma seleção de bases específicas podendo 

mensurar ativos e passivos pelo custo histórico, custo corrente, valor realizável e valor 

presente, sendo que é mais comum a mensuração pelo custo histórico. Neste custo, os ativos 

podem ser registrados pelo montante ou pagos em caixa ou pelo valor justo dos recursos que 

foram entregues para adquiri-los (CPC 00, 2011). 

 A mensuração ao custo pode ser entendida como os gastos necessários para fabricação 

de um produto que são alocados ao valor de venda, ou seja, é o preço combinado entre 

comprador e vendedor como a melhor maneira de expressar o valor econômico do ativo no 

ato da transação. (IUDÍCIBUS, 2004). Diferente da mensuração ao custo, Carvalho, Lemes e 

Costa (2006, p.21) definem valor justo com base nas IFRS como "a quantia pela qual um 

ativo poderá ser trocado ou o passivo liquidado, entre especialistas, como partes dispostas a 

negociar numa transação sem favorecimentos", sendo assim uma mensuração baseada em 



 

mercado. Para a mensuração ao valor justo é considerado que a transação da venda do ativo 

ou transferência do passivo aconteça no mercado principal, que é o mercado com maior 

volume e nível de atividade desses itens (CPC 46, 2012). 

 De acordo com a PwC (2011), a mensuração ao valor justo é categorizada em uma 

hierarquia em três níveis, sendo que a intenção é dar maior consistência e comparabilidade 

das informações. Petterson et al.(2009) explicam esses níveis por meio de três abordagens que 

têm como finalidade a elaboração de demonstrações contábeis. A abordagem de mercado 

utiliza preços observáveis no mercado, gerados por transações que envolvem ativos e passivos 

comparáveis por meio de bolsas de valores, cotações, etc. A segunda abordagem é a da receita 

ou do lucro faturado onde o valor justo é estimado com base nos lucros futuros estimados e 

descontados a valor presente, utilizando-se uma taxa de juros ajustada ao risco da empresa. 

Diferentemente, a abordagem de custo utiliza um preço baseado no valor que seria necessário 

para repor a capacidade de serviço do ativo em uso, observando-se sua utilidade e 

obsolescência, conhecido como custo de reposição. A técnica de avaliação para mensuração 

ao valor justo mais apropriada para um item específico será determinada de acordo com cada 

situação e com o nível de informação disponível. 

 Para ilustrar os efeitos da comparabilidade do uso da mensuração de ativos pelo custo 

e ao valor justo, Barth (2014) considerou três entidades diferentes que possuem ações 

ordinárias em uma outra entidade em comum. No momento da mensuração inicial foram 

registradas pelo custo com valores diferentes, sendo que o valor justo das ações eram os 

mesmos. Assim, não são comparáveis, pois o custo fez com que os itens parecessem 

diferentes. Ao serem mensuradas ao valor justo, as três entidades são comparáveis. A autora 

concluiu com o exemplo que o valor justo fornece maior comparabilidade, mas esse valor 

depende de estimativas, ou seja, quando são mensuradas ao valor justo, as entidades ficam 

mais parecidas – comparáveis - do que quando as ações são mensuradas pelo custo. 

 Sousa (2011) estudou as implicações fiscais e o impacto que a escolha entre valor 

justo e custo histórico tem nas demonstrações contábeis. Os resultados da pesquisa sugeriram 

que o custo histórico muitas vezes não representa necessariamente o preço de mercado atual, 

sendo que o valor justo pode refletir com mais confiabilidade este valor. 

 Assim, avaliações das vantagens e desvantagens do valor justo versus custo histórico 

são frequentes na literatura e alguns estudos têm apontado o valor justo como melhor modelo 

de mensuração dos ativos e passivos, apesar da necessidade de melhores especificações na 

Estrutura Conceitual do objetivo e definição da mensuração contábil, bem como de uma base 

conceitual para escolha entre mensurações alternativas (BARTH, 2014). 

 

2.4 Escolhas Contábeis 
 

Watts (1992) explica que escolhas contábeis são aquelas que um gerente de uma 

empresa dispõe em detrimento de outra, para contabilização de um item. 

 Fields, Lys e Vicent (2001) definiram que uma escolha contábil é qualquer decisão 

que tenha como objetivo principal influenciar, em forma ou substância, as demonstrações 

financeiras publicadas de acordo com os GAAP. Além disso, os autores classificaram as 

escolhas contábeis com características oportunistas e de interesses. Os autores apontaram que, 

como o mercado é imperfeito e incompleto, a contabilidade deve ser regulada por órgãos 

fiscalizadores para que as divulgações contábeis sejam eficientes.  

Murcia e Wuerges (2011) afirmam que escolhas contábeis são motivadas por 

incentivos econômicos que os gestores têm para divulgação das informações. Os autores 

apontaram que o resultado econômico da empresa e o nível de divulgação de informações são 

pontos importantes das escolhas contábeis.  



 

Pinto, Martin e Alcoforado (2013) realizaram uma pesquisa sobre as escolhas 

contábeis com foco em propriedades para investimento com o objetivo de evidenciar os 

motivos que levam os gestores a escolher valor justo ou custo histórico para mensuração.  Os 

autores verificaram que as escolhas contábeis dependem de fatores gerenciais e estratégicos, 

bem como apontaram que as empresas que optaram pelo método do valor justo têm maior 

variabilidade nos lucros.  

Jaafar e Mcleay (2007) afirmam que determinadas práticas contábeis são escolhidas 

pelo status e tamanho da entidade, bem como por características específicas do país onde a 

empresa está domiciliada, sendo estes fatores significativos. 

A presente pesquisa teve como norteador a identificação das escolhas contábeis feitas 

pelas empresas para os itens que podem ser mensurados ao custo histórico ou ao valor justo 

de acordo com as IFRS. Assim, foram analisados itens tangíveis do imobilizado, propriedades 

para investimento (PPI), ativos intangíveis identificáveis, ativos e passivos financeiros, ativos 

biológicos e produtos agrícolas, tendo como base o estudo de Cairnset al.. (2010). Também 

fundamentou a realização da presente pesquisa, a afirmação de Jaafar e Mcleay (2007) quanto 

a comparabilidade ser mais adequada para empresas de um mesmo setor, sob a justificativa de 

que as empresas operando em circunstâncias semelhantes tenderiam a adotar a mesma prática 

contábil para transações semelhantes. No Quadro 1 se apresenta os conceitos e os critérios de 

mensuração para os itens que foram instrumentos da coleta de dados da pesquisa de acordo 

com as IFRS. 

 

Quadro 1: Conceito e mensuração dos itens contábeis pesquisados 
Item Conceito Mensuração 

Imobilizado Itens que fazem parte da manutenção 

ou da atividade da companhia, que 

podem gerar benefícios econômicos e 

riscos por parte da empresa.  

No reconhecimento inicial, a empresa avalia o 

ativo imobilizado pelo método de custo, sendo 

que na mensuração subsequente pode continuar 

com este método ou avaliar pelo método de 

reavaliação, que representa seu valor justo, se 

permitido por lei. 

Propriedades 

para 

investimento 

Itens que devem ser obrigatoriamente 

imóveis e ser mantidas para se obter 

receita de aluguel ou valorização de 

capital, não sendo de uso operacional 

pela empresa. 

São mensuradas pelo seu valor de custo de 

aquisição que é seu valor justo nesse momento, 

sendo adicionados todos os gastos com a 

aquisição na identificação deste custo. Se forem 

adquiridas por meio de arrendamento financeiro 

devem ser reconhecidas pelo menor entre o valor 

justo do direito de uso sobre a propriedade e o 

valor presente dos pagamentos mínimos. 

Intangível São itens que podem ser separáveis ou 

resultar de direitos contratuais. Os itens 

separáveis são definidos como ativos 

que podem ser vendidos ou 

transferidos, independentes de como a 

empresa quer utilizá-lo. 

São inicialmente mensurados pelo custo e, em 

seguida, podem continuar a ser avaliados ao custo 

histórico ou ser reavaliado. Se um ativo for 

adquirido em uma combinação de negócios, for 

separável ou decorrer de direitos contratuais ou 

outros direitos legais, considera-se que há 

informação necessária para mensurar com 

confiabilidade o seu valor justo. 

 

 



 

Continuação do Quadro 1: 

Item Conceito Mensuração 

Ativos 

biológicos e 

produtos 

agrícolas 

São resultantes de atividades agrícolas. 

Os ativos biológicos são animais ou 

plantas vivos e os produtos agrícolas 

são os produtos colhidos dos ativos 

biológicos da entidade. 

No reconhecimento inicial, deve ser mensurado 

ao valor justo menos o custo de vender, sendo que 

a determinação desse valor é baseada nos preços 

de mercado, idade e qualidade do ativo. Os custos 

dos ativos podem se aproximar do valor justo 

quando houver transformação biológica pequena 

desde o momento inicial ou quando não se espera 

que o impacto da transformação do ativo sobre o 

preço seja material. Se for mensurado ao custo, 

devem ser registradas as depreciações e perdas 

por irrecuperabilidade acumuladas. 

Instrumentos 

financeiros 

É qualquer contrato que dá origem a 

um ativo financeiro para uma entidade 

e a um passivo financeiro ou 

instrumento de capital próprio para 

outra entidade. Um instrumento 

financeiro derivativo ou não derivativo 

a ser contratado para amenizar os 

riscos financeiros de outro instrumento 

financeiro é o objeto de hedge. Este 

pode ser um ativo, passivo, um ou mais 

compromissos correspondentes a um 

contrato para a troca de uma 

quantidade de recursos em data e preço 

específicos ou transações planejadas 

em data futura. 

Ativos e passivos financeiros: mensurados ao 

valor justo, por meio do resultado; 

 

Ativos mantidos até o vencimento: mensurados ao 

valor justo; 

 

Ativos disponíveis para venda: mensurados ao 

valor justo; 

 

Empréstimos e recebíveis: mensurados pelo custo 

amortizado. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

A pesquisa proposta tem como essência o caráter descritivo. Quanto aos 

procedimentos, a pesquisa irá assumir características documentais, uma vez que se propôs 

coletar dados pelas notas explicativas nas demonstrações contábeis consolidadas de 2012 

publicadas pelas empresas de capital aberto e nas bolsas de valores onde estão listadas.  

 Se utilizou como instrumento de coleta de dados, o do estudo de Cairns et al. (2010). 

O objetivo dessa pesquisa foi verificar o grau de comparabilidade das escolhas contábeis, 

investigando o uso da mensuração ao valor justo nos relatórios contábeis do Reino Unido e 

Austrália. Foram analisados itens de mensuração dos bens tangíveis (imóveis, instalações e 

equipamentos), PPI, ativos intangíveis identificáveis, ativos e passivos financeiros, 

pagamento baseado em ações, ativos biológicos e produtos agrícolas.  

 Na presente pesquisa avaliaram-se os mesmos itens, exceto pela exclusão do item 

referente ao pagamento baseado em ações, em função do baixo número de companhias da 

amostra que teve tal prática evidenciada em suas demonstrações. 

Para composição final da amostra sobre os países da América Latina, houve exclusões 

de países que não possuem bolsa de valores; países em que as IFRS não são obrigatórias e 

países que possuem bolsa de valores, mas que não tinham o segmento analisado na pesquisa. 



 

 No Quadro 2 se detalha o estágio de adoção das IFRS, bem como informações sobre a 

bolsa de valores e sobre os segmentos de petróleo, mineração, gás e biocombustíveis. 

Quadro 2: Relação da adoção das IFRS na América Latina 

País Adoção das IFRS Ano da Adoção Obrigatória 
Possui 

Bolsa de Valores 

Possui Segmento 

da Amostra 

Argentina X 2012 X X 

Belize Permitido 2012 
  

Bolívia Opcional 2015 X X 

Brasil X 2008 X X 

Chile X 2009 X X 

Colômbia X 2013 X X 

Costa Rica X 
IAS (2000) e  

IFRS (2005) 
X X 

Cuba 
    

El Salvador X 2011 X 
 

Equador X 2010 X 
 

Guatemala Permitido 2007 X 
 

Guiana X 2010 X 
 

Guiana Francesa X 2010 
  

Honduras X 2012 
  

Jamaica X 2000 X 
 

México X 
Permitido (2008) e  

Obrigatório (2012) 
X X 

Nicarágua X 2011 X 
 

Panamá X 2000 X X 

Paraguai 
  

X 
 

Peru X 2012 X X 

Porto Rico 
    

República 

 

Dominicana 

X 

Algumas normas (2010) e  

full  

IFRS (2014) 

X 
 

Suriname 
  

X 
 

Uruguai X 2007 X 
 

Venezuela X 2008 X 
 

 

Por meio dos dados disponíveis no Quadro 2, verifica-se que o ano de 2012 contava 

com o maior número de países que adotavam as IFRS obrigatoriamente. Assim, selecionaram-

se os países e foram identificadas as companhias pertencentes ao segmentos de petróleo, 

mineração, gás e biocombustíveis. A amostra assim ficou constituída de 84 companhias 

abertas dos países latino americanos que adotam as IFRS obrigatoriamente desde 2012. 

Ressalta-se que alguns países tinham permissão de adoção das IFRS ou adoção parcial antes 

deste período, como é o caso do Panamá em 2000, Brasil em 2008, Chile em 2009, Costa 

Rica em 2005, México em 2008 e Panamá em 2000. 

As companhias de capital aberto foram escolhidas para o desenvolvimento do estudo, 

devido sua importância econômica, papel de atuação no mercado de capitais e pela 

disponibilidade dos dados. De acordo com Cairns et al. (2010), as empresas de capital aberto  

têm recursos e incentivos para cumprir as IFRS. O ano de 2012 foi escolhido para a coleta de 



 

dados por contemplar o maior número de países pertencentes à América Latina sendo que a 

coleta de dados foi realizada pelas notas explicativas das demonstrações contábeis 

consolidadas de 2012, exceto três companhias do Peru (Marmoles Y Granitos S.A., Perubar 

S.A. e Shougang Hierro S.A.A.) que só publicaram as demonstrações individuais por ser 

subsidiárias. Além disso, a companhia Sunset Cove Mining Inc. (companhia canadense listada 

na Bolsa de Valores do Peru e do Canadá) não publicou demonstrações contábeis referentes 

ao ano de 2012, sendo analisada a demonstração contábil referente ao ano de 2013. Esta 

companhia está listada na Bolsa de Valores do Peru desde 2008, mas apresentou resultados 

mais significativos de investimento em mineração no Peru referentes ao ano de 2013, 

justificando assim a publicação das demonstrações contábeis, segundo informações da própria 

companhia.  

A comparabilidade entre as empresas foi mensurada pelo T índex, o qual foi 

desenvolvido com o objetivo de mensurar o nível de comparabilidade das escolhas contábeis 

entre empresas que adotam determinada política contábil, entre países ou em um mesmo país. 

Primeiramente, identificou-se a prática escolhida pelas empresas da amostra na 

mensuração do imobilizado tangível (imóveis, instalações e equipamentos), PPI, ativos 

intangíveis, ativos e passivos financeiros, ativos biológicos e produtos agrícolas, os quais 

podem ter múltiplas escolhas para mensuração. Após essa etapa, foi calculado o índice de 

comparabilidade por meio do T índex, o qual (permite calcular o grau que duas empresas 

selecionadas aleatoriamente têm de produzir demonstrações financeiras comparáveis 

(TAPLIN, 2004). O índice produz valores entre 0, quando duas empresas não têm 

demonstrações contábeis comparáveis, a 1, quando têm demonstrações contábeis 

comparáveis. De acordo com Santos (2013), o índice é composto por uma estrutura que 

observar critérios como ponderação para as empresas do país, características internacionais, 

políticas contábeis diversas e a não divulgação. 

A fórmula do índice é postulada conforme Equação 1 (CAIRNS ET AL., 2010): 

 

 (1) 

Onde: 

αkl: índice que mede a comparabilidade dos métodos k e l; 

βkl: é o peso de comparabilidade das empresas nos países i e j; 

Pki: é a proporção de empresas no país i que utiliza o método contábil k; 

Plj: é a proporção de empresas no país j que utiliza o método contábil l; 

M: quantidade de métodos contábeis utilizados na pesquisa; 

N: quantidade de países analisados. 

 

Totalizando em sete países da América Latina e oitenta e quatro companhias, o índice foi 

calculado pelas etapas a seguir, conforme instruções para o uso do software cedido por seu 

criador, Ross H. Taplin: 

Para cálculo do índice de comparabilidade foram consideradas as seguintes 

observações: 

a) Os países foram ponderados de acordo com o número de companhias de cada país, ou 

seja, cada país tem uma quantidade de companhias em números diferentes; 

b) Para o cálculo nacional do índice, foi considerada a comparabilidade com foco dentro 

do país, e para o cálculo internacional do índice foi considerada a comparabilidade 

com foco entre países, realizando assim, cálculos separados; 

c) Foi considerado que os países não adotam múltiplas políticas contábeis, pois não é 

possível que a entidade adote mais uma método contábil para um mesmo item no 



 

mesmo período, utilizando por exemplo, custo histórico e reavaliação para mensurar 

um item de ativo imobilizado; 

d) As companhias que não divulgaram como mensuram seus itens foram eliminadas do 

cálculo, além daquelas que não tiveram a prática mencionada nas demonstrações 

contábeis.  

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para cálculo do índice, foi observada a frequência do número de companhias de todos 

os países da amostra que utilizaram determinado método contábil para mensuração dos itens, 

cujas informações foram coletadas das notas explicativas, sendo que foi levada em 

consideração a mensuração subsequente dos itens no período investigado. Vale ressaltar, que 

na coleta de dados pôde ser observado que várias companhias não fizeram a evidenciação 

completa como exigido nas IFRS, sendo que essa ausência de informação pode impactar as 

decisões dos investidores e analistas que ficam limitados por divulgações parciais das 

companhias. No Quadro 4, são dispostos os dados com a quantidade de companhias por país, 

de acordo com a mensuração inicial de todos os itens analisados no ano de 2012. 

Em um primeiro momento, é clara a observação, conforme Quadro 4, de que a maioria 

das companhias adota o custo histórico como forma de mensuração dos itens analisados, com 

exceção das mensurações referentes aos instrumentos financeiros.  Importante ressaltar que a 

opção “Não aplicável” identifica que a empresa não possui o item específico que está sendo 

investigado; e a opção “Não divulgado” identifica a presença dos ativos na contabilidade da 

companhia, porém não existe nenhuma informação nas notas explicativas sobre a mensuração 

de tais itens, os quais  foram classificados juntos. No Quadro 4 se apresenta a quantidade de 

companhias e suas escolhas contábeis utilizadas para mensuração dos itens analisados.  

 

Quadro 4: Escolhas contábeis em número de companhias por países para os itens analisados 

Itens/Escolhas Contábeis 
Brasil 

N=9 

Argentina 

N=15 

Chile 

N=6 

México 

N=7 

Peru 

N=42 

Costa 

Rica 

N=1 

Panamá 

N=1 

Ativo Imobilizado - Propriedades 
       

Custo 7 14 9 6 37 1 1 

Custo Atribuído 1 0 0 0 0 0 0 

Reavaliação 0 0 0 0 0 0 0 

Não aplicável/Não divulgado 1 1 0 1 5 0 0 

Ativo Imobilizado - Máquinas e 

equipamentos        

Custo 7 14 9 6 41 1 1 

Custo Atribuído 1 0 0 0 0 0 0 

Reavaliação 0 0 0 0 1 0 0 

Não aplicável/Não divulgado 1 1 0 1 0 0 0 

Propriedades para investimento (PPI) 
       

Custo 1 0 0 0 9 0 0 

Custo Atribuído 0 0 0 0 0 0 0 

Valor Justo 2 0 2 0 8 0 0 

Não aplicável/Não divulgado 6 15 7 7 25 1 1 

 

 



 

Continuação do Quadro 4: 

Itens/Escolhas Contábeis 
Brasil 

N=9 

Argentina 

N=15 

Chile 

N=6 

México 

N=7 

Peru 

N=42 

Costa 

Rica 

N=1 

Panamá 

N=1 

Ativo Intangível 
       

Custo 9 12 6 3 20 1 1 

Custo Atribuído 0 0 0 0 0 0 0 

Valor Justo 0 0 0 2 0 0 0 

Não aplicável/Não divulgado 0 3 3 2 22 0 0 

Agricultura - Ativo Biológico 
       

Valor Justo 1 2 0 0 0 0 0 

Custo 0 0 0 0 0 0 0 

Não aplicável/Não divulgado 8 13 9 7 42 1 1 

Agricultura - Produto Agrícola 
       

Custo 0 0 0 0 0 0 0 

Valor Justo 0 1 0 0 0 0 0 

Não aplicável/Não divulgado 9 14 9 7 42 1 1 

Instrumentos Financeiros - Mantidos 

para negociação        

Valor Justo 4 3 1 3 5 0 0 

Custo 0 1 0 0 0 0 0 

Não aplicável/Não divulgado 5 11 8 4 37 1 1 

Instrumentos Financeiros - Disponível 

para venda        

Valor Justo 6 5 4 6 30 0 0 

Custo 0 0 0 0 0 0 0 

Não aplicável/Não divulgado 3 10 5 1 12 1 1 

Instrumentos Financeiros - 

Derivativos        

Derivativos - Valor Justo 5 3 3 6 22 0 0 

Trading - Valor Justo; Hedge - Custo 0 0 0 1 0 0 0 

Derivativos - Custo 0 0 0 0 0 0 0 

Não aplicável/Não divulgado 4 12 6 0 20 1 1 

Instrumentos Financeiros - Outros 

ativos financeiros        

Valor Justo 7 7 5 6 29 1 1 

Custo 1 5 0 0 11 0 0 

Não aplicável/Não divulgado 1 3 4 1 2 0 0 

Instrumentos Financeiros – Outros 

passivos financeiros        

Valor Justo 7 8 5 6 33 1 1 

Custo 0 3 0 1 7 0 0 

Não aplicável/Não divulgado 2 4 4 0 2 0 0 

 

 A identificação de um parâmetro adequado para classificar o nível de comparabilidade 

em alto, médio ou moderado ainda é sujeita a crítica como qualquer outro índice ou sumário 

estatístico para os quais não existem benchmarks, como os coeficientes de correlação e de 

determinação ou os valores de R
2
 (TAPLIN, 2011). Nesta pesquisa, considerando o maior 



 

número de países investigados, optou-se por adotar os parâmetros mais amplos propostos por 

Ali, Ahmed e Henry (2006), sendo considerada uma harmonia alta, o índice acima de 0,8; 

moderada entre 0,6 e 0,8 e baixa, menor que 0,6. 

 Após o cálculo do índice, os itens que apresentaram resultados maiores (alto e 

moderado) foram os ativos imobilizados em todos os países. Isso se deve ao fato de que as 

companhias ao reconhecerem um item em determinado método contábil, adotaram o mesmo 

método de mensuração. Em relação às PPI, todos apresentaram valores baixos e moderados, 

devido ao fato de as companhias não divulgarem ou não aplicarem tal item e também aplicar 

escolhas contábeis diferentes. Entretanto, o ativo intangível apresentou índice alto em todos 

os países, com exceção do México que apresentou índice baixo. Além disso, os itens ativos 

biológicos e produtos agrícolas tiveram índices considerados não comparáveis, o que é 

justificado também pela não divulgação ou não aplicação deste item nas demonstrações 

contábeis e escolhas contábeis diferentes no mesmo país, com exceção do Brasil e Argentina. 

De maneira geral, os itens de instrumentos financeiros apresentaram em sua maioria, valores 

moderados a altos, visto que muitas companhias tiveram as mesmas escolhas contábeis, mas 

parte das companhias não tiveram tais itens em suas demonstrações contábeis. No Quadro 5 

se mostra os resultados dos índices calculados. 

 

Quadro 5: Grau de comparabilidade em nível nacional  

País Prop. 

Máq. 

e 

Equi. 

PPI 
Ativo 

Intan. 

Ativo 

Biol. 

Prod. 

Agríc. 

Mant. 

para 

negoc. 

Disp. 

para 

venda 

Deriv. 

Out. 

ativos 

financ. 

Out. 

passivos 

financ. 

Brasil 0,78 0,78 0,56 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,78 1,00 

Argentina 0,88 0,88 0,00 1,00 1,00 0,00 0,75 1,00 1,00 0,56 0,73 

Chile 0,88 0,88 0,67 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,88 1,00 

México 0,88 0,88 0,00 0,60 0,00 0,00 1,00 0,86 0,86 0,88 0,86 

Peru 0,88 0,85 0,49 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,67 0,82 

Costa 

Rica 
0,88 0,88 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 1,00 

Panamá 0,88 0,88 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88 1,00 

 

Quanto ao cálculo de índice de comparabilidade com foco internacional, foi verificado 

que grande parte dos itens foi considerada comparável, ou seja, os itens tiveram valores 

próximos de 1, indicando práticas  comparáveis entre si. Isso representa uma avaliação 

positiva sob o aspecto da comparabilidade, pois mostra que as companhias pertencentes ao 

mesmo segmento têm demonstrações contábeis com potencial de comparabilidade e 

sustentando a ideia de que companhias de mesmos segmentos têm escolhas contábeis 

semelhantes. Além disso, mostra que a adoção obrigatória das IFRS nesses países fez com 

que houvesse uma melhora na qualidade das demonstrações contábeis, mostrando que a 

convergência contábil apresenta maior quantidade de informações que levam a uma melhora 

na comparabilidade das demonstrações contábeis. No Quadro 6 se apresenta a 

comparabilidade internacional para cada item.  

 

Quadro 6: Grau de comparabilidade internacional 

Item T index Classificação 

Ativo Imobilizado - Propriedades 0,97 Alta 

Ativo Imobilizado - Máquinas e equipamentos 0,95 Alta 

Propriedades para investimento 0,17 Baixa 

Ativo Intangível 0,91 Alta 

Agricultura - Ativo Biológico 0,06 Baixa 

Agricultura - Produto Agrícola 0,00 Baixa 



 

 Continuação do Quadro 6: 

Item T index Classificação 

Instrumentos Financeiros - Mantidos para negociação 0,83 Alta 

Instrumentos Financeiros - Disponível para venda 0,93 Alta 

Instrumentos Financeiros - Derivativos 0,90 Alta 

Instrumentos Financeiros - Outros ativos financeiros 0,66 Moderada 

Instrumentos Financeiros - Outros passivos financeiros 0,76 Moderada 

  

 Sob o argumento de que o valor justo consegue capturar de forma mais completa as 

características qualitativas, quando comparado ao valor justo (BARTH, 2014), supostamente 

as companhias que optaram pelo valor justo conseguiram mais adequadamente reconhecer 

seus ativos e passivos.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Observando estudos anteriores que analisaram a comparabilidade das demonstrações 

contábeis entre países (DIAS 2010; SANTOS E CALIXTO 2010; YIP E YOUNG 2012; 

BARTH ET AL. 2013), a pesquisa teve por objetivo identificar o nível de comparabilidade 

entre os relatórios contábeis de companhias abertas de alguns países da América Latina, com 

relação ao impacto da escolha entre valor justo e valor justo.  

 Apesar de a convergência contábil ainda estar em processo, com o objetivo de 

harmonizar as práticas contábeis entre os países atendendo as necessidades dos usuários 

quanto à qualidade das informações contábeis num cenário mundial, a adoção do conjunto de 

normas internacionais, aumentou e diversificou as escolhas contábeis. Ocorre assim, um 

maior número de possibilidades de reconhecimento das transações por diferentes companhias 

afetando a comparabilidade das informações contábeis. Em relação à mensuração ao valor 

justo, esse aumento de escolhas permitidas trouxe melhoria da qualidade da informação para o 

usuário, representando um meio de se obter a representação fidedigna de transações realizadas 

pelas companhias, atendendo a uma das características qualitativas determinadas na Estrutura 

Conceitual. Entretanto, como pôde ser observada, a introdução da mensuração ao valor justo 

fez com que houvesse mais uma opção para reconhecimento dos itens, afetando assim, a 

comparabilidade das demonstrações contábeis. 

Na pesquisa foram analisadas companhias 84 abertas dos setores de petróleo, 

mineração, gás e biocombustíveis dos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 

México, Panamá e Peru. Os dados sobre as escolhas contábeis para o desenvolvimento da 

pesquisa foram coletados nas demonstrações contábeis dos países da América Latina 

pertencentes à amostra. Através do número de companhias que adotaram determinado método 

contábil, foi calculado o índice de comparabilidade das demonstrações contábeis dentro dos 

países e entre os países, utilizando o T index, o qual varia de 0 (não comparáveis) a 1, 

(totalmente comparáveis). Em nível internacional, o índice apresentou, para a maioria dos 

itens, valores altos ou moderados, o que indica que a adoção obrigatória das IFRS nos países 

analisados resultou em uma melhora na comparabilidade das demonstrações contábeis, para 

as práticas analisadas. 

Como resultado em nível nacional, pode-se constatar que alguns itens contábeis 

apresentaram baixos índices, representando baixa comparabilidade, tais como itens de 

agricultura e ativos intangíveis em todos os países. Entretanto, valores altos e moderados 

foram observados pelo cálculo em todos, com exceção do item PPI, levando a um resultado 

positivo, indicando que as companhias estão utilizando praticamente as mesmas escolhas 



 

contábeis no mesmo país e nos mesmos segmentos de atuação, o que era esperado conforme 

referencial explorado pesquisa. 

 A pesquisa ainda pôde constatar que, na coleta de dados, muitas companhias não 

divulgaram em suas notas explicativas a política de mensuração adotada, o que pode afetar 

não somente a comparabilidade dos números gerados, mas também a comparabilidade do 

disclosure feito pelas companhias.  

Apesar de nessa pesquisa ter sido analisado a comparabilidade das demonstrações 

contábeis de apenas um ano, é clara a observação de que a inserção de novas opções contábeis 

para mensuração, conforme as IFRS, como o valor justo, afeta a comparabilidade dos 

relatórios financeiros de maneira geral.  

 Ainda ocorre um processo de harmonização das práticas contábeis entre os países, 

com o objetivo de atender às necessidades dos usuários quanto à qualidade das informações 

para permitir a comparabilidade e tornar o capital ainda mais dinâmico e reduzir os seus 

custos, assim, o processo ainda precisa de melhorias e acompanhamentos.  

 Como primeiro normatizador contábil, o IASB foi fundamental para inserção da 

comparabilidade global nos países que adotam as IFRS, proporcionando relatórios financeiros 

confiáveis. Entretanto, o órgão ainda deve ampliar suas normas quanto à questão de soluções 

de possíveis problemas para maior participação de países que ainda não adotam as normas 

internacionais. 

 O trabalho do IASB é importante na harmonização de normas contábeis em nível 

internacional, pois se espera maior ou total nível de comparabilidade entre os países pela 

redução de várias normas contábeis para um único conjunto de normas comuns. Entretanto, 

não se pode afirmar que com a adoção das IFRS para todos os itens, a comparabilidade foi 

total, pois o valor justo em algumas situações demonstra subjetividade, porém é o que mais 

representa a realidade econômica da companhia. 
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