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RESUMO 
A evidenciação das informações contidas nas demonstrações contábeis é importante para a 
tomada de decisões dos usuários da contabilidade. No Brasil, as alterações introduzidas na Lei 
nº. 6.404/76 pelas Leis n°. 11.638/07 e 11.941/09 tem como objetivo padronizar as 
informações contábeis e, com isso, tornar mais claro e transparente o conteúdo dessas 
informações. A pesquisa teve como objetivo geral analisar as alterações na legislação 
societária e as implicações na evidenciação das demonstrações contábeis em sociedades de 
economia mista. Como objetivos específicos, tem-se: identificar as principais alterações da 
legislação societária; verificar as demonstrações contábeis obrigatórias, publicadas por 
sociedades de economia mista, antes e depois das alterações na legislação societária; e, 
identificar a opinião do gestor e dos servidores de uma sociedade de economia mista, adotada 
como objeto de estudo, quanto à influência das alterações da legislação na evidenciação das 
demonstrações contábeis. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental, 
além de um estudo de caso no Banco do Nordeste do Brasil S.A., com aplicação de entrevista 
com a Diretora do Ambiente de Contabilidade e de questionários com os servidores da 
Superintendência Financeira e de Mercado de Capitais. Por fim, ao analisar as demonstrações 
contábeis pode-se concluir que o BNB, no exercício financeiro de 2008, não cumpriu a Lei nº. 
11.638/07 e a então vigente Medida Provisória nº. 449/08 com relação à utilização da 
nomenclatura dos grupos de contas do Balanço Patrimonial. Entretanto, ao aplicar os 
questionários e a entrevista no BNB, pode-se confirmar que houve melhoria na evidenciação 
das demonstrações contábeis após as alterações da legislação societária. 

 
1 Introdução 

A evidenciação das informações contábeis é efetuada, principalmente, por meio das 
demonstrações contábeis. Essas informações interessam aos mais diversos usuários tais como 
investidores, clientes, fornecedores, administradores, funcionários, fisco, dentre outros. A 
legislação societária tem um papel muito importante na elaboração e divulgação das 
Demonstrações Contábeis.  

Até 2007, a Lei federal n°. 6.404/76 estabelecia que as empresas constituídas sob a 
forma de sociedades por ações elaborassem, ao final de cada exercício financeiro, as seguintes 
demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE), Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) ou 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração das Origens e 
Aplicações de Recursos (DOAR) e Notas Explicativas. 

Em 2007, a Lei federal n°. 11.638 alterou a Lei federal n°. 6.404/76, tendo como uma 
das modificações mais importantes aquelas ligadas à evidenciação das informações contábeis, 
ao excluiu a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), que, apesar de 
sua importância científica, é de difícil interpretação para o usuário sem formação contábil; 
incluiu entre as demonstrações contábeis obrigatórias a Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(DFC) e a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), tendo como finalidade melhorar a 
compreensão e o conhecimento do patrimônio representado a partir da Contabilidade. O 
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objetivo dessas alterações foi tornar mais claras e simples, para os diversos usuários, as 
informações contidas nas demonstrações contábeis.  

Buscando o aperfeiçoamento da legislação societária, em 2008, foi editada a Medida 
Provisória n°. 449 que, em 2009, foi convertida na Lei ordinária federal n°. 11.941/09, 
modificando os grupos de contas do Balanço Patrimonial, que passaram a ter a seguinte 
composição: Ativo ou Aplicações de Recursos, composto pelo Ativo Circulante e Ativo não 
Circulante, este subdividido em Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e 
Intangível; Passivo ou Origens de Recursos, composto por Passivo Circulante, Passivo não 
Circulante e Patrimônio Líquido.  

Segundo Iudícibus (1997, p. 98), “a evidenciação é uma condição que está acima dos 
próprios princípios e que está intimamente ligada às necessidades informativas dos usuários, 
variáveis no tempo e no espaço”. Alguns estudiosos no assunto, tais como, Iudícibus (2000) e 
Hendriksen e Van Breda (1999), bem como organismos reguladores têm buscado, por meio 
de pronunciamentos, princípios e normas, abordar formas de melhorar a evidenciação das 
informações contábeis, para que essas informações possam ser mais facilmente entendidas por 
seus usuários. 

 Portanto, considerando que as alterações introduzidas pelas leis federais nº. 11.638/07 
e 11.941/09, na Lei nº. 6.404/76, têm como objetivo a convergência das informações 
contábeis às normas internacionais de contabilidade e tornar mais claro e transparente o 
conteúdo dessas informações; o presente trabalho pretende responder a seguinte questão: 
quais as implicações das alterações na legislação societária na evidenciação das 
demonstrações contábeis, em sociedades de economia mista? 

O objetivo deste trabalho é analisar as alterações na legislação societária e as 
implicações na evidenciação das demonstrações contábeis em sociedades de economia mista. 
Como objetivos específicos, tem-se: identificar as principais alterações da legislação 
societária; verificar as demonstrações contábeis obrigatórias, publicadas por sociedades de 
economia mista, antes e depois das alterações na legislação societária; e, identificar a opinião 
do gestor e dos servidores de uma sociedade de economia mista, adotada como objeto de 
estudo, quanto à influência das alterações da legislação na evidenciação das demonstrações 
contábeis.  

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental, além de um estudo 
de caso no Banco do Nordeste do Brasil S.A., com aplicação de entrevista com a Diretora do 
Ambiente de Contabilidade e de questionários com os servidores da Superintendência 
Financeira e de Mercado de Capitais.  

Assim, o artigo está estruturado da seguinte forma: inicialmente, apresentou-se a 
fundamentação teórica da pesquisa, abordando-se sobre evidenciação contábil, as mudanças 
na legislação societária e implicações na evidenciação das demonstrações contábeis e sobre as 
sociedades de economia mista; em seguida, demonstrou-se a metodologia, a análise dos dados 
da pesquisa e, por fim, as conclusões. 
 
2 Evidenciação Contábil 

A Contabilidade, como ciência social, tem como objetivo fornecer informações sobre 
o patrimônio das entidades, de forma qualitativa e quantitativa, aos seus diversos usuários. De 
acordo com o American Institute of Certified Public Accountants (AICPA, 1973), a função 
fundamental da Contabilidade não tem se alterado desde a sua origem, permanecendo, 
portanto, com a finalidade de prover os usuários das demonstrações contábeis de informações 
úteis para a tomada de decisões econômicas sobre investimentos. 

Na visão de Franco (1990, p. 21), 
É a ciência que estuda, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das 
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entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a revelação desses fatos, 
com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas 
variações e o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. 

Para Iudícibus (2000, p. 21), a Contabilidade pode ter o estabelecimento de seus 
objetivos alicerçado na base de duas abordagens distintas, 

Ou consideramos que o objetivo da Contabilidade é fornecer aos usuários, 
independentemente de sua natureza, um conjunto básico de informações que, 
presumivelmente, deveria atender igualmente bem a todos os tipos de usuários, ou a 
Contabilidade deveria ser capaz e responsável pela apresentação de cadastro de 
informações totalmente diferenciado para cada tipo de usuário.  

A evidenciação contábil relaciona-se ao grau de atendimento às necessidades dos 
diversos usuários da Contabilidade. Quanto mais clara e transparente forem as informações, 
mais significantes e objetivas serão as demonstrações contábeis.  

De acordo com o Pronunciamento Conceitual Básico, denominado Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em 11 de janeiro de 2008, pela Deliberação 
CVM nº 539/08 e pela Resolução CFC nº 1.121/08, em seu item 9, entre os usuários das 
demonstrações contábeis, incluem-se investidores atuais e potenciais, empregados, credores 
por empréstimos, fornecedores e outros credores comerciais, clientes, governos e suas 
agências e o público. Todos os usuários utilizam-se das demonstrações contábeis para 
satisfazer algumas das suas diversas necessidades de informação. Essas necessidades incluem 
(CPC, 2008): 

a) informações para ajudar aos investidores a decidir se devem comprar, manter 
ou vender investimentos; 

b) informações sobre a estabilidade e a lucratividade dos empregadores afim de 
que permitam aos empregados avaliar a capacidade que tem a entidade de 
prover sua remuneração, seus benefícios de aposentadoria e suas oportunidades 
de emprego; 

c) informações que permitam aos credores e fornecedores determinar a capacidade 
da entidade em pagar seus empréstimos e os correspondentes juros no 
vencimento e importâncias devidas nos respectivos vencimentos; 

e) informações sobre a continuidade operacional da entidade, especialmente 
quando têm um relacionamento a longo prazo com ela, ou dela dependem 
como fornecedor importante; 

f) informações para o governo a fim de regulamentar as atividades das entidades, 
estabelecer políticas fiscais e servir de base para determinar a renda nacional e 
estatísticas semelhantes; 

g) informações ao público em geral sobre a evolução do desempenho da entidade 
e os desenvolvimentos recentes. 

As características ou atributos da informação contábil devem estar fundamentados 
pelo sistema de normas alicerçado nos Princípios Fundamentais da Ciência Contábil. Segundo 
a Resolução CFC nº 1.121/08 (CFC, 2008), a informação contábil deverá constituir, em sua 
essência, as qualidades de compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. 

A compreensibilidade é uma qualidade essencial das informações apresentadas nas 
demonstrações contábeis, determinando o pronto entendimento das informações pelos 
usuários. Para esse fim, presume-se que os usuários tenham um conhecimento razoável dos 
negócios, atividades econômicas e contabilidade e a disposição de estudar as informações 
com razoável diligência (CFC, 2008). 

A relevância é baseada na utilidade das informações na tomada de decisões. Dessa 
forma, as informações são relevantes quando podem influenciar as decisões econômicas dos 
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usuários, ajudando-os a avaliar o impacto de eventos passados, presentes ou futuros ou 
confirmando ou corrigindo as suas avaliações anteriores (CFC, 2008). 
 Para ser útil, a informação deve ser confiável, ou seja, deve estar livre de erros ou 
vieses relevantes e representar adequadamente aquilo que se propõe a representar. Uma 
informação pode ser relevante, mas a tal ponto não confiável em sua natureza ou divulgação, 
que o seu reconhecimento pode, potencialmente, distorcer as demonstrações contábeis (CFC, 
2008). 

A comparabilidade estabelece que os usuários devem ser informados a respeito das 
práticas contábeis seguidas na elaboração das demonstrações contábeis, de quaisquer 
mudanças nessas práticas e, também, sobre o efeito de tais mudanças. A observância das 
normas, inclusive a divulgação das práticas contábeis utilizadas pela entidade, ajudam a 
atingir a comparabilidade (CFC, 2008). 

A divulgação de informações não precisa ser, necessariamente, legal ou formal, 
podendo ser voluntária ou informal, mas é fundamental que as informações sejam divulgadas 
para todos, evitando-se práticas condenáveis como, por exemplo, de acesso à informações 
privilegiadas (BUENO, 1999). 

Niyama e Gomes (1996, p. 65) dão a dimensão do que se espera da evidenciação das 
demonstrações contábeis ao afirmar que: 

Disclosure [...] diz respeito à qualidade das informações de caráter 
financeiro e econômico, sobre as operações, recursos e obrigações de uma 
entidade, que sejam úteis aos usuários das demonstrações contábeis, 
entendidas como sendo aquelas que de alguma forma influenciem na tomada 
de decisões, envolvendo a entidade e o acompanhamento da evolução 
patrimonial, possibilitando o conhecimento das ações passadas e a realização 
de inferências em relação ao futuro. 

Reforçando essa definição, Iudícibus (2000) afirma que a evidenciação das 
informações contábeis é um compromisso inalienável da Contabilidade com seus usuários e 
os próprios objetivos. As formas de evidenciação podem variar, mas sua essência é sempre a 
mesma: apresentar informação quantitativa e qualitativa de maneira ordenada, deixando, o 
menos possível, para ficar fora dos demonstrativos formais, a fim de apropriar uma base 
adequada de informação para o usuário. 

Hendriksen e Van Breda (1999), ao analisarem a divulgação das informações 
financeiras observam que um dos principais objetivos de divulgação financeira é fornecer 
informações para a tomada de decisões. Isso exige a divulgação apropriada de dados 
financeiros e outras informações relevantes. Para que se consiga divulgação apropriada, é 
preciso responder a questões como: ‘para quem’, ‘o que’, ‘quanto’, ‘quando’ e ‘como’ 
evidenciar. Para esses autores, a divulgação destina-se para os acionistas, que representam o 
grupo fundamental para o qual se faz a informação financeira; a fixação do nível apropriado 
de divulgação depende, em termos ideais, do nível de bem estar social decorrente da 
divulgação.  

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 2003), por sua vez, argumenta que a 
informação contábil deve ser equitativa, de forma a satisfazer as necessidades comuns a um 
grande número de diferentes usuários, não podendo privilegiar deliberadamente a nenhum 
deles. 

Uma das principais referências sobre o que deve ser evidenciado decorre da 
manifestação do AICPA (1973) apud Iudícibus (2000, p. 116): “os demonstrativos contábeis 
deveriam evidenciar o que for necessário, a fim de não torná-los enganosos”. Esse 
posicionamento confirma a relação entre o disclosure e os objetivos da Contabilidade, ao 
garantir o aspecto de utilidade à informação contábil. 
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Nesse ponto, embora haja uma discussão sobre os níveis de divulgação propostos – 
adequada, justa ou plena (adequate, fair ou full disclosure) -, cabe ressaltar o posicionamento 
de Iudícibus (2000, p. 117) “no sentido de que toda informação para o usuário precisa ser, ao 
mesmo tempo, adequada, justa e plena, pelo menos no que se refere ao detalhe que está sendo 
evidenciado”. 

Schroeder et al. (2001, p. 51) também destacam estudos denominados de human 
information processing, realizados com o objetivo de avaliar a capacidade do indivíduo de 
usar as informações disponíveis. De uma forma geral, segundo os autores citados, as 
pesquisas evidenciam que os indivíduos têm uma capacidade limitada de processar grande 
volume de dados, o que indica a ação seletiva das pessoas no processamento de tais 
informações. 
 
3 Mudanças na Legislação Societária e Implicações na Evidenciação das Demonstrações 
Contábeis 

As Leis federais nº. 11.638/07 e 11.941/09, que modificaram a Lei federal nº. 
6.404/76, produziram alterações específicas, pontuais e de aplicação imediata no exercício 
financeiro de 2008, alinhando-se aos padrões contábeis internacionais. Em função disso, as 
normas contábeis emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deverão estar, 
obrigatoriamente, em consonância com as normas contábeis internacionais adotadas nos 
principais mercados de valores mobiliários, ou seja, de acordo com as normas emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), que é hoje considerado referência 
internacional dos padrões de Contabilidade.  

Entre as alterações ocorridas, a legislção facultou, às companhias fechadas, a adoção 
das normas expedidas pela CVM para as companhias abertas, possibilitando que essas 
participem, também, do processo de convergência contábil; determinou, às sociedades de 
grande porte, a observância das disposições da lei societária, no que diz respeito à 
escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, além de exigir que essas 
demonstrações sejam auditadas por auditores independentes registrados na CVM; estendeu às 
sociedades de grande porte, assim consideradas aquelas que, individualmente ou sob controle 
comum, possuam ativo total superior a R$ 240 milhões ou receita bruta superior a R$ 300 
milhões, a obrigatoriedade de manter escrituração e de elaborar demonstrações financeiras 
com observância às disposições da lei societária. Houve mudança na apresentação de 
demonstrações contábeis determinadas pela Lei Federal nº. 6.404/76, incluindo a DFC e a 
DVA e excluindo a DOAR, além de modificações na estrutura do Balanço Patrimonial, 
conforme Quadro 1 (BRASIL, 2007; BRASIL, 2009).  

ATIVO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Ativo Circulante  Passivo Circulante  
Ativo Não-Circulante  Passivo Não-Circulante  
  Realizável a Longo Prazo  Patrimônio Líquido 
  Investimento    Capital Social  
  Imobilizado    (-) Gastos com Emissão de Ações  
  Intangível    Reservas de Capital  
   Reservas de Lucros  
   (-) Ações em Tesouraria  
   Ajustes de Avaliação Patrimonial 
   Prejuízos Acumulados 

                        QUADRO 1 – Novos grupos do Balanço Patrimonial 
                              Fonte: Elaborado pelo Autor com base nas Leis federais nº. 11.638/07 e nº. 11.941/09 (2009). 

 
Como se observa do Quadro 1, a Lei Federal nº. 11.941/09 alterou, substancialmente, 

a estrutura do Balanço Patrimonial, criou dois grandes grupos para Ativo e Passivo: 
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Circulante e Não-Circulante, mantendo o Patrimônio Líquido. Além disso, extinguiu o ativo 
diferido e segregou no ativo intangível os bens incorpóreos, inclusive o goodwil adquirido.  

Quanto ao subgrupo ajustes de avaliação patrimonial, este servirá, essencialmente, 
para abrigar a contrapartida de determinadas avaliações de ativos a preço de mercado, 
especialmente, a avaliação de determinados instrumentos financeiros e, ainda, os ajustes de 
conversão em função da variação cambial de investimentos societários no exterior (BRASIL, 
2009).  

O Quadro 2 apresenta um resumo das principais alterações na legislação societária.  
MUDANÇAS CONSEQUÊNCIAS 

Convergências e 
segregação de normas 

Permitir a convergência da legislação societária às normas internacionais de 
contabilidade. 
Convergências das normas com pronunciamentos contábeis através de realização de 
convênios dos Órgãos Reguladores com o Comitê de Pronunciamentos contábeis 
(CPC). 
Prioridade de evidenciação da essência sobre a forma.   

Normas da Comissão de 
Valores Mobiliários 

As normas devem aprovar os Pronunciamentos Contábeis e estes devem está, na 
medida do possível, em consonância com as normas internacionais de contabilidade. 

Novas Demonstrações 
Contábeis 

Substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) pela 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e criação da Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA), tendo como objetivo melhorar a evidenciação das informações 
contidas nas Demonstrações Contábeis.  

Avaliação de bens, 
direitos e obrigações 

Instrumentos Financeiros avaliados a valor de mercado. 
Operações Ativas e Passivas de longo prazo, bem como as relevantes de curto prazo, 
avaliadas a valor presente. 

Ativo Imobilizado 
 

Inclusão dos bens derivados de contratos de leasing financeiro 
Taxa de depreciação com base na vida útil do bem.  

Ativo Intangível Criação de sub-grupo específico para os direitos e bens infungíveis, visando 
melhorar a evidenciação desses bens. 

Ativo Diferido Extinção desse sub-grupo, a partir do exercício financeiro de 2009, tendo em vista 
ser de difícil comprovação de seus gastos no aumento da capacidade de produção.  

Investimentos 
Permanentes 

Substituição na equivalência patrimonial, em coligadas, do termo relevância para 
necessária influência. 
Influência necessária significa 20% ou mais do capital votante. 

Saldo na conta Lucros 
Acumulados 

Esta conta não poderá conter saldo. O saldo existente em 2007 deverá ser destinado 
às reservas do Patrimônio Liquido e/ou incorporado ao Capital Social.  

Criação da conta Ajuste 
de Avaliação 

Patrimonial no 
Patrimônio Líquido 

Ajustar instrumentos financeiros. 
Ajustar variação cambial sobre investimentos (CPC 02) 
Ajustar valores decorrentes de incorporação, fusão ou cisão.  

Nova Estrutura do 
Balanço Patrimonial 

Ativo Circulante. 
Ativo não Circulante: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e 
Intangível. 
Passivo Circulante. 
Passivo não Circulante. 
Patrimônio Líquido 
Principal motivo: adequar a estrutura do Balanço Patrimonial às normas 
internacionais de contabilidade.  

QUADRO 2 – Resumo das principais mudanças determinadas pelas Leis federais nº. 11.638/07 e nº. 11.941/09 
Fonte: Elaborado pelo Autor com base nas Leis federais nº. 11.638/07 e nº. 11.941/09 (2009). 

 
No Quadro 2, observa-se que as alterações na legislação societária influenciaram na 

evidenciação das informações contábeis, objetivando torná-las mais transparentes, 
possibilitando adequá-las às normas internacionais de contabilidade.  

 
 



7 

 

4 Sociedades de Economia Mista 
De acordo com o Decreto-Lei nº. 200/67, a sociedade de economia mista corresponde 

à entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração 
da atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 
pertençam, em sua maioria, à União ou à entidade da administração indireta, no âmbito 
federal, ou aos estados e municípios nas respectivas esferas (BRASIL, 1967). Assim, tendo 
em vista a forma de constituição e a natureza das atividades dessas entidades, no que tange 
aos aspectos contábeis, essas empresas orientam-se pela legislação societária aplicada às 
demais sociedades privadas. 

A sociedade de economia mista tem, portanto, um regime híbrido porque, em regra, é 
regida pelas mesmas normas de direito privado que regem a iniciativa privada e, 
excepcionalmente, por normas de direito público. A exceção é imposta por normas da 
Constituição Federal, por leis complementares e ordinárias, tanto de caráter genérico, 
aplicável a todas as entidades, como de caráter individual. Assim, as sociedades de economia 
mista obedecem, em sua escrita contábil, aos princípios da contabilidade privada, sendo 
legalmente regidas, pela Lei federal nº 6.404/76 e pela Comissão de Valores Mobiliários, que 
determinam a obrigatoriedade de elaboração e publicação das demonstrações contábeis. 

O objeto da sociedade de economia mista é a exploração da atividade econômica, 
como intervenção do Estado no domínio econômico ou a prestação de serviço público pelo 
Estado. A hipótese de exploração de atividade econômica é regida pelo artigo 173, da 
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, estabelecendo 
que, somente será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a 
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei, ressalvados os casos previstos na 
Constituição Federal. Conforme o § 1º, do referido artigo, a lei estabelecerá o estatuto jurídico 
da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços 
(BRASIL, 1988). 

O objeto de prestação de serviços públicos, por sua vez, submete a sociedade de 
economia mista ao regime delineado no artigo 175, da Constituição Federal, que estabelece 
como incumbência do Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão e sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos 
(BRASIL, 1988). 

Esses dois dispositivos constitucionais permitem concluir que, quanto ao tipo de 
atividade e ao regime jurídico, existem duas espécies de sociedade de economia mista no 
direito brasileiro: aquelas que desempenham atividade econômica com base no artigo 173, 
que se submetem ao regime próprio das empresas privadas e as que prestam serviços públicos 
e que se submetem ao artigo 175, embora atuem sob regime de direito privado. 

O trabalhador de sociedade de economia mista é denominado de servidor público, 
porque seu ingresso, na empresa, se dá por meio de concurso público, enquanto os seus 
dirigentes são nomeados, na maioria das vezes, através de indicação pelos partidos políticos 
que dão apoio aos integrantes do Poder Executivo que se encontre no poder. 
 
5 Metodologia 

A abordagem utilizada foi de natureza exploratório-descritiva, com abordagem 
qualitativa, alicerçada em pesquisa bibliográfica. De acordo com Godoy (1995), existem 
algumas características que definem as pesquisas de natureza qualitativa, tal como a 
perspectiva de se compreender um fenômeno no contexto em que ocorre e do qual é parte, a 
fim de se ter uma visão integrada do mesmo. Dessa forma, segundo essa autora, o pesquisador 
vai a campo para captar o fenômeno em estudo, a partir das pessoas envolvidas podendo 
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utilizar três possibilidades diferentes de pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a 
etnografia. 

De acordo com Trivinos (1987), existem três tipos de estudos diferentes que o 
pesquisador pode utilizar para realizar a coleta de dados e a análise das informações, da forma 
mais racional possível: estudos exploratórios, descritivos e experimentais. 

O estudo exploratório pode ser definido como o planejamento realizado pelo 
pesquisador para encontrar os elementos necessários que lhe permitam obter os resultados que 
deseja, não eximindo a revisão de literatura, as entrevistas, o emprego de questionários, dentre 
outras técnicas, para dá severidade característica de um trabalho científico e maior 
conhecimento para planejar uma pesquisa descritiva ou experimental (TRIVINOS, 1987). 

A pesquisa descritiva exige do pesquisador uma série de informações sobre o que se 
deseja pesquisar a fim de descrever de forma exata os fatos e fenômenos relacionados a 
determinada realidade (TRIVINOS, 1987). Dessa forma, segundo esse autor, alguns estudos 
descritivos podem ser denominados de estudos de casos, tendo por finalidade aprofundar a 
descrição de determinada realidade. 

De acordo com Yin (2001, p. 35) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa como 
qualquer outra “que representa uma maneira de se investigar um tópico empírico, seguindo-se 
um conjunto de procedimentos pré-especificados.”  

Para Roesch (2006), o estudo de caso pode ser considerado uma estratégia de pesquisa 
que permite o estudo de fenômenos em profundidade dentro de seu contexto, sendo adequado 
ao estudo de processos e fenômenos com base em vários ângulos. 

Foram feitos levantamentos documentais, entrevistas com profissionais da área 
pesquisada, visita à entidade objeto de estudo, o Banco do Nordeste do Brasil S.A., tendo 
como finalidade levantar as características e a influência das alterações da legislação 
societária na melhoria da qualidade das informações contidas nas demonstrações contábeis da 
entidade; e analisar a relevância da evidenciação das demonstrações contábeis, levando em 
consideração as recentes alterações da legislação societária.  

Para seleção do objeto do estudo de caso, buscou-se identificar as sociedades de 
economia mista sediadas no Estado do Ceará e verificar, dentre as entidades, quais possuíam 
demonstrações publicadas atendendo às determinações das Leis Federais nºs 11.638/07 e 
11.941/09 e, dentre essas, foi escolhida como objeto de estudo a entidade que apresentou o 
maior valor do patrimônio líquido no exercício financeiro de 2008. A escolhida, de forma 
intencional, para objeto de estudo foi o Banco do Nordeste do Brasil (BNB), tendo em vista a 
elaboração tempestiva, em 31.01.2009, das demonstrações contábeis referentes ao exercício 
financeiro de 2008, e por ser a sociedade de economia mista sediada no Estado do Ceará com 
maior patrimônio líquido no exercício de 2008, conforme Tabela 1.     

TABELA 1 – Patrimônio Líquido em 2008 das Sociedades de Economia Mista sediadas no Estado do Ceará 

Esfera 
Governamental 

Entidade Patrimônio 
Líquido (R$ mil) 

União Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB)          1.797.519 

Estado do Ceará Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE)          1.124.002 

Estado do Ceará Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS) 61.643 

Estado do Ceará Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (METROFOR) 747.807 

Estado do Ceará Companhia de Integração Portuária do Ceará (CEARAPORTOS) 17.387 

Estado do Ceará Companhia de Habitação do Ceará (COHAB) (197.007) 

Estado do Ceará Centrais de Abastecimento do Ceará S.A. (CEASA) 3.884 

Estado do Ceará Companhia de Desenvolvimento do Ceará (CODECE) 11.977 



9 

 

TABELA 1 – Patrimônio Líquido em 2008 das Sociedades de Economia Mista sediadas no Estado do Ceará 

Esfera 
Governamental 

Entidade Patrimônio 
Líquido (R$ mil) 

Estado do Ceará Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (COGERH) 68.782 

Estado do Ceará Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S.A. (ADECE) 4.306 

Fonte: BNB (2009); SEFAZ (2009). 
Em seguida, foi aplicado questionário junto aos 25 servidores que trabalham na 

Superintendência Financeira e de Mercado de Capitais da entidade, tendo em vista que esse 
setor é o que está mais ligado à evidenciação e ao apoio dos usuários das demonstrações 
contábeis dentro do BNB; e entrevista com o gerente responsável pela Superintendência, a 
Diretora do Ambiente de Contabilidade. Os questionários foram respondidos e enviados por 
e-mail. 

Em seguida, foram processadas todas as informações contidas na entrevista e nos 
questionários respondidos, utilizando-se o software Microsoft Excel 2007 para que pudessem 
ser feitas conclusões. 
 
6 Análise de Dados 

Ao analisar as demonstrações contábeis apresentadas pelo BNB no exercício 
financeiro de 2008, pode-se observar nas notas explicativas a entidade apresentou as  
demonstrações contábeis de acordo com as novas disposições da Lei das Sociedades por 
Ações, as normas do Banco Central do Brasil (BACEN) e as normas da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).  

Explicou também que as demonstrações foram apresentadas em conformidade com o 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), embora o BACEN 
não tenha se manifestado a respeito de todas as alterações introduzidas, até a adequação 
completa das normas no COSIF; e que a administração do BNB decidiu adotar, pela primeira 
vez, a Lei Federal nº. 11.638/07 e a Medida Provisória nº. 449/08, optando pela data de 
transição em 1º de janeiro de 2008, com base no § 1º do artigo 186, da Lei Federal nº. 
6.404/76 e subsidiariamente, as normas emitidas pela CVM, não conflitantes com as 
regulamentações do BACEN.  

Contudo, conforme a nota explicativa nº. 2, as demonstrações contábeis, no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2008, foram afetadas apenas pelas seguintes mudanças: 

a) substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) pela 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), conforme Deliberação CVM nº. 547 de 
2008; 

b) inclusão da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), conforme Deliberação 
CVM nº. 557 de 2008; 

c) manutenção da Reserva de Reavaliação até a data de sua efetiva realização por 
depreciação, baixa ou alienação, tendo em vista as disposições da Resolução nº. 
3.565, de 29 de maio de 2008, do Conselho Monetário Nacional (CMN). 

A administração do BNB esclareceu, ainda, não possuir outros ajustes materiais 
decorrentes da aplicação de outros dispositivos da Lei Federal nº. 11.638/07 e alterações 
posteriores.  

Pode-se verificar que o BNB não cumpriu integralmente a Lei nº. 11.638/07, a então 
vigente Medida Provisória nº. 449/08 e as determinações do CPC 13, que estabelecem que a 
entidade reconheça todos os ativos e passivos, cujo reconhecimento é exigido pelas alterações 
da legislação; não reconheça itens como ativo e passivo, se a legislação alterada não permitir 
o reconhecimento e aplicação da nova prática contábil brasileira com atendimento integral à 
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Lei nº. 11.638/07 e Medida Provisória nº. 449/08. 
No Balanço Patrimonial de 2008, identificou-se que não houve alteração na estrutura 

do Ativo, ou seja, o BNB não utilizou, para esse exercício, a nomenclatura de circulante e não 
circulante, mantendo as nomenclaturas anteriormente utilizadas, de circulante, realizável a 
longo prazo, permanente e diferido, vigentes até o exercício de 2007, descumprindo, portanto, 
o artigo 178, § 1º, incisos I e II, da Lei federal nº. 6.404/76, incluídos pela Medida Provisória 
nº. 449/08.  

Da mesma forma, pode-se verificar o não cumprimento da nomenclatura estabelecida 
no artigo 178, § 2º, incisos I e II, da Lei nº. 6.404/76, incluídos pela Medida Provisória nº. 
449/08, para o Passivo que seria a classificação dos grupos de contas em: circulante, não-
circulante e patrimônio líquido. O BNB manteve a utilização das nomenclaturas extintas de 
exigível a longo prazo, resultados de exercícios futuros e reserva de reavaliação, e em 
nenhuma nota explicativa foi comentada a justificativa da manutenção dessa classificação, 
com exceção da Reserva de Reavaliação que, de acordo com a nota nº. 2, foi mantida até a 
efetiva depreciação, baixa ou alienação. 

Pode-se verificar que no Balanço Patrimonial do BNB, houve modificação somente no 
grupo Patrimônio Líquido, o qual foi incluído o subgrupo ajustes de avaliação patrimonial, 
conforme artigo 178, § 2o, inciso III, da Lei nº. 6.404/76, incluído pela Medida Provisória nº. 
449/08. No exercício financeiro de 2007, existia o subgrupo ajustes ao valor de mercado - 
TVM (títulos ao valor de mercado) e Derivados, com função semelhante ao subgrupo criado 
em 2008.  

Em termos de melhoria na evidenciação, quase não houve modificação. Na 
Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, as alterações determinadas pela Lei nº. 11.638/07 e pela Lei nº. 11.941/09, não 
tiveram influência significativa nas referidas demonstrações. 

A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos foi substituída pela 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), determinada pelo artigo 1º da Lei nº. 11.638/07.  
A DFC trouxe profundas modificações, em matéria de evidenciação das demonstrações 
contábeis. Essa demonstração tem o objetivo de evidenciar o ciclo financeiro da entidade, 
relativo às entradas e saídas de caixa, fundamentado no regime contábil de caixa. A DFC é 
composta por três fluxos, conforme estabelecido no artigo 188: das operações, dos 
financiamentos e dos investimentos.  A Demonstração do Valor Adicionado (DVA), exigida 
pela legislação societária a partir do exercício de 2008, conforme artigo 176, inciso V, da Lei 
Federal nº. 6.404/76, alterado pela Lei Federal nº. 11.638/07. Essa demonstração tem por 
finalidade evidenciar, aos usuários da informação contábil, a riqueza gerada pela entidade em 
um determinado exercício financeiro e como essa riqueza foi distribuída. O valor adicionado é 
a diferença entre receitas e despesas próprias e de terceiros, para distribuição com: pessoal, 
tributos, juros, dividendos, participações no lucro e lucros retidos. Vale ressaltar que a DFC e 
a DVA foram  evidenciadas pelo BNB. 

Para completar a análise documental, foram aplicados questionários junto aos 25 
servidores da Superintendência Financeira e de Mercado de Capitais do Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. A Tabela 2 apresenta o quantitativo de servidores que respondeu ao 
questionário. 

TABELA 2 – Universo Pesquisado 
Universo pesquisado Quantidade 

Total de Servidores   25 
Servidores que responderam o questionário 11 
Percentual de respondentes      44% 

                                           Fonte: Dados da pesquisa (2009). 
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Os 11 respondentes da pesquisa apresentam o nível de escolaridade, conforme Tabela 
3. 

TABELA 3 – Nível de Escolaridade dos Respondentes da Pesquisa 
Grau de escolaridade Qtde % 
Nível Superior 3 27,27 
Especialização 6 54,54 
Mestrado 2 18,18 
Doutorado - - 
Total 11 100,00 

                                                  Fonte: Dados da pesquisa (2009). 
 

Verificou-se que entre os respondentes, a maioria, 55% possuem especialização, 27% 
possuem apenas nível superior e 18% possuem mestrado. Quanto às respostas das perguntas 
formuladas no questionário, pode-se concluir que: 

1) o grau de evidenciação e transparência em relação às demonstrações contábeis, 
após as alterações determinadas pela Lei federal nº. 11.638/07, para 91% dos 
funcionários do BNB foi médio;  

2) 73% consideram como médio o nível de auxílio das informações contidas nas 
demonstrações contábeis, para tomada de decisão, após as alterações determinadas 
pela Lei Federal nº. 11.638/07, e 27% consideram como alto o nível das 
informações; 

3) 37% dos respondentes consideram bom, 36% consideram ótimo, 18% regular e 9% 
insuficiente a substituição da DOAR, pela DFC, em termos de evidenciação das 
informações contábeis; 

4) 73% consideram ótimo e 27% consideram bom o nível das informações contábeis 
com o ajuste a valor presente; 

5) 82% dos respondentes consideram a distribuição da riqueza gerada pela entidade 
como principal informação a ser mostrada na Demonstração do Valor Adicionado 
e 18% não responderam;  

6) 82% dos respondentes consideram como ótimo o nível de importância das 
demonstrações contábeis elaboradas em conformidade com as Normas 
Internacionais de Contabilidade e 18% consideram bom; 

7) 91% dos respondentes consideram como médio o grau de satisfação do usuário 
externo, com relação às alterações advindas da Lei federal nº. 11.638/07, no que 
diz respeito à evidenciação das informações contábeis, e 9% referiram alto nível de 
satisfação; 

8) 64% dos respondentes consideram como médio o seu grau de conhecimento das 
novas alterações da Lei Federal nº. 11.638/07, enquanto 27% responderam bom e 
9% responderam possuir alto grau de conhecimento das alterações na legislação 
societária; 

9) 82% dos respondentes consideram como médio o grau de transparência das 
informações contidas nas demonstrações contábeis, após as alterações da Lei 
federal nº. 11.638/07 e 18% definiram como alto; 

10) 46% dos respondentes consideram como médio o nível das alterações na estrutura 
do Balanço Patrimonial, em Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante, com 
relação ao grau de melhoria na evidenciação desta demonstração contábil; 36% 
dos respondentes o consideram como alto e 18%, como bom. 

 Quanto à entrevista realizada com a Diretora do Ambiente de Contabilidade, a 
Diretora afirmou que, embora o Banco Central do Brasil não tenha, ainda, se manifestado a 
respeito de todas as alterações introduzidas pela referida Lei, até a adequação completa das 
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normas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), a 
Administração do BNB decidiu adotar, pela primeira vez, a Lei Federal nº. 11.638/07 e a 
Medida Provisória nº. 449/08, optando pela data de transição em 1º de janeiro de 2008, com 
base no § 1º do art. 186 da Lei Federal nº. 6.404/76 e subsidiariamente, as normas emitidas 
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), desde que não conflitantes com as 
regulamentações do Banco Central. Portanto, as mudanças introduzidas pela referida Lei, que 
afetaram as demonstrações financeiras do BNB, no exercício findo em 31 de dezembro de 
2008, foram as verificadas quando da análise documental realizada nas demonstrações 
contábeis do Banco do Nordeste do Brasil S.A., referentes ao exercício financeiro de 2008. 
 Com relação ao grau de relevância da evidenciação nas demonstrações contábeis, após a 
publicação da Lei Federal nº. 11.638/07, a Diretora entende que o grau de relevância da 
evidenciação nas demonstrações contábeis não sofreu variação, em virtude do elevado nível a 
que se propõem as publicações do BNB e diante das considerações já feitas com relação às 
principais alterações da legislação. 
 Como foi observado, o BNB não seguiu integralmente as determinações da Lei nº. 
11.941/09 quanto à nomenclatura dos grupos de contas componentes do Ativo e do Passivo 
do Balanço Patrimonial referente ao exercício financeiro de 2008, o que pode vir a justificar a 
resposta dada pela entrevistada quanto à variação do grau de relevância da evidenciação das 
demonstrações contábeis. 

No que diz respeito à principal informação contida na Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, a Diretora afirmou que as informações dos fluxos de caixa da entidade são úteis para 
proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de 
a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. As 
decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade de a 
entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da época e do grau de segurança de 
geração de tais recursos. 

Com relação à importância da necessidade de elaboração das Demonstrações 
Contábeis, a valor presente, a Diretora considera que a utilização de informações, com base 
no valor presente, concorre para o incremento do valor preditivo da Contabilidade; permitindo 
a correção de julgamentos acerca de eventos passados já registrados; e trazendo melhoria na 
forma pela qual eventos presentes são reconhecidos. Se as informações são registradas de 
modo oportuno, à luz do que prescreve a Estrutura Conceitual para a Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contábeis, obtêm-se demonstrações contábeis com maior 
grau de relevância – característica qualitativa imprescindível. 

No que se refere ao principal objetivo da Demonstração do Valor Adicionado, a 
Diretora considera que a DVA representa um dos elementos componentes do Balanço Social 
e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição, durante 
determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas. 

Com relação à relevância da elaboração das Demonstrações Contábeis, com base nas 
normas internacionais de contabilidade, a diretora afirmou que as normas internacionais têm 
como objetivo maior oferecer maior transparência, de forma a retratar a realidade econômica 
e financeira de uma entidade. 

Com relação ao seu grau de conhecimento a respeito das novas alterações introduzidas 
pela Lei Federal nº. 11.638/07, a Diretora afirmou que vem tendo um bom acompanhamento 
das alterações introduzidas pela referida Lei. Contudo, a maior dificuldade está no 
conhecimento profundo dos Pronunciamentos emitidos pelo CPC.  

No que diz respeito ao seu entendimento sobre os grupos Ativo e Passivo Circulante e 
Não Circulante do Balanço Patrimonial, determinados pela Lei federal nº. 11.941/09, a 
diretora afirmou que entende ser o modo mais adequado para apresentar o patrimônio de uma 
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entidade.  
 
7 Conclusões 

A pesquisa teve como objetivo analisar as informações contidas nas demonstrações 
contábeis, antes e após as alterações ocorridas na legislação societária, e o grau de influência 
na evidenciação dessas demonstrações, visto que o objetivo dessas mudanças foi o de adequar 
a legislação societária do Brasil, relacionadas com a elaboração e divulgação das 
demonstrações contábeis, às normas internacionais de contabilidade.   

Com relação à análise das demonstrações contábeis do BNB referentes a 2008, pode-
se concluir que as demonstrações contábeis de 2008 do BNB não cumpriram integralmente a 
Lei nº. 11.638/07 e a então vigente Medida Provisória nº. 449/08, bem como não cumpriu as 
determinações do CPC 13, item 12, pois este requer que a entidade reconheça todos os ativos 
e passivos, cujo reconhecimento é exigido pelas alterações da legislação; não reconheça itens 
como ativo e passivo, se a legislação alterada não permitir o reconhecimento, aplique a nova 
prática contábil brasileira com atendimento integral à Lei nº. 11.638/07 e Medida Provisória 
nº. 449/08. 

Dessa forma, apresentou demonstrações contábeis elaboradas sem alteração na 
estrutura do ativo e passivo no Balanço Patrimonial, ou seja, o BNB não utilizou, para esse 
exercício, a nomenclatura de circulante e não circulante, mantendo as nomenclaturas 
anteriormente utilizadas pela legislação societária, descumprindo, portanto, o artigo 178, § 1º, 
incisos I e II da Lei nº. 6.404/76, incluídos pela Medida Provisória nº. 449/08. Por outro lado, 
obedeceu as determinações da legislação ao substituir a DOAR pela DFC e apresentar a 
DVA.  

Quanto à aplicação de questionários e da entrevista, pode-se concluir que, para os 
funcionários da Superintendência Financeira e de Mercado de Capitais do BNB, houve 
melhoria na evidenciação das demonstrações contábeis, após as alterações da legislação 
societária, além de adequar essas demonstrações às normas internacionais de contabilidade. 

Para a área de Contabilidade, ficou a contribuição deste estudo, no sentido de melhorar 
o conhecimento a respeito das alterações da legislação societária e sua aplicabilidade pelas 
entidades, como as sociedades de economia mista, uma vez que as demonstrações contábeis 
devem evidenciar, com objetividade e clareza, o conteúdo de suas informações aos seus 
diversos usuários. O estudo possui limitações devido ao fato de se tratar de um estudo de 
caso, entretanto, fica a sugestões para outros estudos que tenham por objetivo verificar como 
tem se dado a evidenciação das demonstrações contábeis nas demais entidades e como tem 
sido o cumprimento das novas disposições legais. 
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