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Resumo: As provisões e passivos contingentes, consideram a renúncia de prováveis 
benefícios econômicos futuros, que advém de obrigações presentes e resulta de eventos 
passados, cujo reconhecimento, mensuração e evidenciação requerem o uso de bases 
confiáveis. Nesse contexto, o estudo objetiva analisar qual a relação entre a evidenciação 
das provisões e passivos contingentes, com o endividamento das empresas potencialmente 
poluidoras, no período de 2007 a 2011. Para tanto, realizou-se um estudo descritivo, que se 
fundamenta na apuração dos saldos das contas de provisões e passivos contingentes de 
natureza ambiental, bem como nos índices de endividamento, no período de 2007 a 2011, 
das empresas potencialmente poluidoras e que possuem registro na BM&FBovespa. 
Paralelamente, também foi necessário identificar o nível de evidenciação dos referidos itens 
antes e após o Pronunciamento Técnico CPC 25. Os dados indicam que as empresas 
pesquisadas ampliaram a divulgação de itens relacionados as provisões e passivos 
contingentes, principalmente, no que concerne as obrigações de longo prazo, sendo as 
notas explicativas o relatório que congrega o maior número de dados sobre a temática. 
Também é possível observar que as empresas que apresentam maior nível de evidenciação 
são aquelas que dispõem de menores índices de endividamento. Logo, apesar da 
normatização, não se percebe uma mudança significativa no endividamento das empresas 
potencialmente poluidoras, com a inserção do Pronunciamento técnico CPC 25 e que as 
informações divulgadas carecem de maior aprofundamento. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Contabilidade tem o dever de fornecer informações úteis sobre a situação 
econômica, financeira e patrimonial da entidade, para as partes interessadas. Nessa 
conjuntura, cabe dispor de informações relevantes e fidedignas, capazes de propiciar a 
construção de uma base segura para a tomada de decisão. Corroborando com esse 
entendimento, o Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC), por meio do Pronunciamento 
Técnico CPC 00 (R1) (2011), destaca que ambas se configuram como características 
qualitativas fundamentais, que garantem aos seus usuários, condições de ter acesso a 
informações completas, neutras e livre de erros. 

O modo como as empresas fornecem informações úteis aos seus potenciais 
usuários, ocorre mediante o uso de mecanismos de evidenciação ou disclosure 
(CORDEIRO, 2002). A evidenciação realizada pelas empresas só ocorre mediante a 
publicação de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP), Notas Explicativas (NE), 
Relatório de Administração (RA) e Relatório de Sustentabilidade (RS). Tudo isso, com vias a 
dar o respaldo necessário para os usuários compreenderem qual a real situação econômica, 
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financeira, patrimonial, ambiental e social da empresa, e, assim, poderem tomar suas 
decisões de forma qualitativa e em tempo hábil. 

Salienta-se que com o advento da Lei n.º 11.638/2007, as empresas que atuam no 
Brasil passaram a ter mais compromisso com a adequação as normas internacionais, o que 
propicia a comparabilidade de demonstrações contábeis produzidas por empresas de 
diferentes continentes (PENHA, 2014). Apesar disso, algumas adequações se fizeram 
necessárias em razão das normas e procedimentos contábeis nacionais terem um forte 
aparato legal, que muitas vezes divergem daquelas previstas pelo International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Nessa conjuntura, antes da adoção do IFRS no Brasil, 
observa-se que os procedimentos Contábeis estavam mais voltados ao atendimento ao 
fisco, incluindo as provisões, discutidas e tratadas pela Receita Federal e a Legislação 
Tributária (RIBEIRO; RIBEIRO; WEFFORT, 2013). 

No que concerne ao tratamento contábil das provisões, o Pronunciamento Técnico 
CPC 25 (2009), foi criado com o intuito de estabelecer os critérios e bases de mensuração 
de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Logo, traz mudanças para a 
forma de contabilização das provisões e divulgação dos passivos contingentes, o que exige 
das empresas, adequação às normas. Isso, porque, aponta as provisões como um fato não 
ocorrido, cujo valor correto ainda é inexato, mas cujo efeito é imediato no Balanço 
Patrimonial (BP), em função da oportunidade, competência e prudência. 

Quando se trata do passivo contingente, destaca-se que o mesmo não deve, 
obrigatoriamente, figurar no BP, em razão de nem sempre afetar esse demonstrativo de 
forma imediata. Nesse contexto, destaca-se que há um entrave no processo de divulgação 
das informações ambientais no Brasil, por serem facultativas e gerarem problemas de 
conflito de interesse. Isso, porque, muitas delas até divulgam informações sobre a adoção 
de práticas de responsabilidade ambiental em NE, embora nem sempre estejam realmente 
atentas ao que seus atuais e potenciais investidores pensam a respeito de suas ações 
(ALMEIDA; BATISTA, 2016). 

Segundo Blaccomiere e Patten (1994 apud PRADO, 2014) a falta de divulgação 
sobre informações relacionadas as provisões e passivos contingentes não é positiva, 
principalmente, quando se tem investidores que se mostram socialmente responsáveis e 
preocupados com o meio ambiente. Nesse contexto, salienta-se que as variáveis ambientais 
e sociais podem impactar nos indicadores da empresa, bem como na precificação das 
ações e no modo como a mesma pode ser percebida pelo mercado (ALMEIDA; BATISTA, 
2016). Dentre os índices financeiros mais impactados por essas informações, destacam-se 
aqueles relacionados ao nível de endividamento da empresa, ou seja, aqueles que revelam 
qual a sua dependência em relação aos recursos de terceiros e o risco a que está sujeito 
(MACOHON; DALLABONA, 2014; PINTO et al., 2014). 

Ante ao exposto, compreende-se que a falta de evidenciação de informações 
relacionadas a provisões e passivos contingentes ambientais pode se tornar prejudicial ao 
processo de tomada de decisão. Isso, porque, quando tais informações são omitidas ou 
evidenciadas de forma inadequada no BP ou em NE, os indicadores de endividamento 
podem não expressar a realidade e prejudicar a análise das partes interessadas sobre a 
situação da empresa e sua verdadeira relação com o meio ambiente (PRADO, 2014; 
SCARPIN; MACOHON; DALLABONA, 2014; PINTO et al., 2014; ALMEIDA; BATISTA, 
2016). Nessa conjuntura, surge a seguinte questão de pesquisa: Qual a relação entre a 
evidenciação das provisões e passivos contingentes, com o endividamento das 
empresas potencialmente poluidoras, no período de 2007 a 2011? 

Considerando o problema de pesquisa proposto, o estudo objetiva analisar qual a 
relação entre a evidenciação das provisões e passivos contingente, com o endividamento 
das empresas potencialmente poluidoras, no período de 2007 a 2011. Para tanto, deve-se 
identificar quais das empresas potencialmente poluidoras possuem suas DFP disponíveis na 
BM&FBovespa. Em seguida, faz-se necessário coletar informações referentes aos índices 
de endividamento das empresas no Economatica®. Tudo isso, com vias a proceder com a 
análise dos dados e responder ao problema de pesquisa. 
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Seguindo a lógica de que as informações contábeis são úteis para a tomada de 
decisão dos mais diversos tipos de usuários, cabe ao responsável pela Contabilidade, dispor 
de elementos que garantam uma análise fidedigna e eficaz sobre o conteúdo das 
demonstrações contábeis. Nesse contexto, um estudo sobre o nível de evidenciação de 
provisões e passivos contingentes se faz necessário, uma vez que a negligência desse tipo 
de informação é prejudicial à tomada de decisão. Ademais, considerar o impacto da 
divulgação desses itens antes e depois da adoção completa de uma norma (TOLEDO 
FILHO; FREGONESI, 2010), como o Pronunciamento Técnico CPC 25, permite avaliar se a 
apresentação de informações dessa natureza tende a gerar mudanças nos índices de 
endividamento das empresas e na sensibilidade dos investidores em potencial. 

 
 

2 PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES 
 
No que concerne as provisões e passivos contingentes, o Pronunciamento Técnico 

CPC 25 (2009), destaca o passivo como uma renúncia de prováveis benefícios econômicos 
futuros, que se direciona para obrigações presentes e resulta de eventos passados. Além 
disso, destaca que o seu reconhecimento e mensuração só é possível quando as bases 
utilizadas para mensuração são confiáveis. Inserindo tal perspectiva no cenário ambiental, o 
mesmo se refere aos benefícios econômicos que terão que ser renunciados, em prol da 
necessidade de preservar, proteger e recuperar o meio ambiente, de modo que sua 
utilização não comprometa as expectativas financeiras da entidade, nem esgote os recursos 
naturais (RIBEIRO, 2005). 

Para Martins et al. (2013) quando os vencimentos e valores a serem desembolsados 
ou exigidos para a liquidação da obrigação são incertos, os mesmos devem ser 
denominados de provisões. Porém há passivos que apesar de resultar de eventos 
passados, dependem da ocorrência de um ou mais eventos futuros, que podem ser incertos 
em termos de liquidação, inclusive por estar sob o controle e apreciação de terceiros, como 
ocorre com os passivos contingentes. Nessa conjuntura, para o seu devido reconhecimento, 
a provisão deve seguir as mesmas regras dos passivos, mas quando não é possível atendê-
los em sua plenitude, devem ser tratados como passivos contingentes. Logo, destaca-se 
que o uso de provisões e passivos contingentes deve ser considerado, contando com que 
busquem uma coerência entre a responsabilidade ambiental e a evolução econômico-
financeira da empresa (RIBEIRO, 2005). 

No que tange à apresentação nas DFP, destaca-se que a probabilidade de saída de 
recursos, advindas com as obrigações presentes, pode afetar a forma e ordem de 
disposição de seus elementos, tudo isso considerando a possibilidade de serem 
enquadrados como provável, possível ou remoto. Segundo o Pronunciamento Técnico CPC 
25 (2009), as provisões representam passivos que são prováveis em termos de saída de 
recursos e cuja mensuração pode ser baseada em estimativas confiáveis. Logo, reflete tanto 
no reconhecimento no Balanço patrimonial, como em sua menção em notas explicativas. 
Quando se destaca o uso da provisão como uma possível saída de recursos, o mesmo deve 
ser tratado como um passivo contingente, devidamente refletido em NE e não reconhecido 
no BP. Contudo, caso a probabilidade de saída dessa obrigação seja remota, a mesma 
também não deverá ser divulgada em NE e nem reconhecida nas demonstrações.  

Considerando os aspectos enumerados, destaca-se que cabe ao gestor julgar o 
tratamento adequado a ser dado ao passivo contingente, devendo ele está consciente das 
alterações que podem ser provocadas nas DFP. Isso, porque, no que se refere ao passivo 
contingente, o Pronunciamento Técnico CPC 25 (2009) destaca que ao final de cada 
período deve ser delimitada a sua natureza, bem como apresentada a estimativa de seu 
efeito nas DFP e incertezas quanto à probabilidade de desembolso em prol de sua 
liquidação. Sendo assim, a reavaliação periódica das provisões mostra-se como algo 
essencial para manter a veracidade e realidade das informações contábeis diante da atual 
situação da empresa, caso um passivo seja mensurado por estimativas. 
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Segundo Almeida e Batista (2016) mesmo com o Pronunciamento Técnico CPC 25, 
ainda se percebe certo impasse com relação à incerteza das provisões e passivos 
contingentes. Isso, porque, o julgamento do gestor muitas vezes tende a dificultar o 
processo de estimativa e mensuração, o que torna as pesquisas sobre indicadores e seus 
efeitos, como algo interessante (PRADO, 2014; SCARPIN; MACOHON; DALLABONA, 
2014). Com isso, percebe-se que apesar dos aspectos normativos, ainda há dificuldade com 
a análise do processo evolutivo das práticas propostas, bem como o reconhecimento e 
divulgação das provisões e contingências (SUAVÉ et al., 2013).  

Considerando-se os pontos enumerados, destaca-se que estudos relacionados ao 
nível de divulgação ou evidenciação das DFP tem se intensificado, principalmente, quando 
se trata dos itens ambientais. Para Ferreira, Borba e Rosa (2014) a abordagem dada a 
publicação dos passivos contingentes e as provisões ambientais das empresas que 
negociam na New York Stock Exchang (NYSE), indica o quanto os estudos na área são 
interessantes, uma vez que revela que há vários mecanismos disponíveis para divulgação 
de itens contingencias. Apesar disso, salienta-se que o nível de divulgação dos riscos 
ambientais ainda é baixo, principalmente, em razão da ausência de uma cultura de 
evidenciação de informações ambientais e normas que tratem do assunto. 

No estudo desenvolvido por Suavé et al. (2013) foi realizado um levantamento com 
as empresas listadas na BM&FBovespa, de modo a verificar se as mesmas atendiam ao 
que preceitua o Pronunciamento Técnico CPC 25 (2010), quando se trata dos passivos 
contingentes. Nessa conjuntura, identificou-se que as empresas priorizam a divulgação de 
passivos contingentes relacionados a causas trabalhistas, fiscais e cíveis, ao passo em que 
os dados apresentados sobre o meio ambiente são irrelevantes. Ademais, identificaram que 
as empresas dos setores de Telecomunicação, Petróleo e Gás, Energia elétrica e Química, 
são as que mais aderem ao Pronunciamento Técnico CPC 25 (2010) e que empresas com 
maior volume de ações negociadas em bolsa divulgam poucos elementos contingenciais. 

O estudo de Oliveira (2011) aponta que o comportamento das empresas listadas na 
BM&FBovespa se modificou com a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 25 (2010), 
quando se destaca as provisões e passivos contingentes. Isso se justifica pela não 
obrigatoriedade de divulgação de passivos contingentes e pouca preocupação em 
apresentar dados referentes as provisões com potenciais obrigações futuras. Dessa forma, 
concluíram que no ano da adoção, as empresas pouco divulgaram as informações 
contingenciais, o que demonstra certa negligência quanto a capacidade de auxiliar na 
tomada de decisão.  

No trabalho desenvolvido por Ribeiro (2012) foi identificado que há certo 
gerenciamento do recolhimento das provisões e passivos contingentes entre os anos de 
2006 e 2010, ao se analisar as informações fornecidas por advogados, auditores e juristas 
que atuam junto as 343 empresas listadas no BM&FBovespa. Nessa conjuntura, os dados 
apontaram que o sistema tributário brasileiro possui inúmeras brechas que desobrigam as 
organizações a constituir provisões sobre suas potenciais obrigações. Ademais, constatou 
que após a adoção do Pronunciamento Técnico CPC 25 (2010), percebe-se uma mudança 
sensível no volume de dados relacionados à divulgação sobre esses passivos. 

 
 

3 ESTUDOS ANTERIORES 
 
Quando se trata dos índices de endividamento previstos na literatura, Tavares (2010) 

destaca que o uso da análise fundamentalista para compreender os elementos econômicos 
e financeiros que compõem uma empresa devem ser usados com cautela pelos tomadores 
de decisão. Segundo Swanson, Reess e Juaraz-Valdes (2001) os mesmos devem ser 
utilizados de forma conjunta com outros métodos, de modo a permitir o confronto entre as 
informações produzidas pela entidade e os resultados apresentados em suas DFP. Tudo 
isso, de modo a estimular o interesse dos potenciais usuários, quanto aos fatores que 
impactam em seus indicadores financeiros. 
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Para Marion (2012) os índices de liquidez, rentabilidade, e endividamento devem ser 
utilizados com o intuito de subsidiar o processo de tomada de decisão, uma vez que tem o 
papel de fornecer informações úteis sobre a situação econômico, financeira e patrimonial da 
empresa. Logo, compreende-se que a utilização dessas informações pode ser eficaz para a 
tomada de decisão, por revelar qual a situação da empresa em um dado momento. Diante 
disso, cabe frisar que alguns estudos já trabalham sob essa perspectiva, como ilustrado no 
Quadro 1. 

 

Quadro 1: Indicadores de endividamento 

Estudos EG CE GE DF IF Quant_D Quali_D 

Tonetto Filho e Fregonesi (2010) x   x x   

Scarpin, Macohon e Dallabona (2014) x  x   x x 

Pinto et al. (2014)   x     

Almeida e Batista (2016) x x x     

Nota: Endividamento Geral (EG); Composição do Endividamento (CE); Imobilização do Patrimônio 
Líquido (I_PL); Imobilização dos Recursos Não Correntes (I_RNC); Grau de Endividamento (GE); 
Dependência Financeira (DF); Independência Financeira (IF); Quantidade da dívida (Quant_D); 
Qualidade da dívida (Quali_D). 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Tonetto Filho e Fregonesi (2010) realizaram um estudo com o intuito de identificar a 
variação ocorrida nos índices de endividamento geral, dependência financeira, 
independência financeira e liquidez, bem como examinar o nível de divulgação das 
empresas no setor de alimentos processados da BM&FBovespa, com a adoção das normas 
internacionais. Nesse estudo, constatou-se que as variações nos índices de endividamento 
não representaram mais do que 10,43%, em uma situação em que se esperava alterações 
mais significativas, em razão do volume de itens do passivo. O estudo retratou que as 
empresas avaliadas não são completamente fiéis aos itens exigidos pelos Pronunciamento 
Técnicos, quando se trata dos instrumentos financeiros, provisão e passivos contingentes. 

Scarpin, Macohon e Dallabona (2014) destacam que há um efeito significativo no 
reconhecimento de passivos contingentes sobre os indicadores de endividamento 
relacionados a quantidade da dívida, qualidade da dívida, grau de endividamento e 
endividamento geral, quando se analisa os passivos contingentes das empresas listadas na 
BM&FBovespa, nos anos de 2010 e 2011. Os números também indicam que há diferenças 
significativas entre os índices de quantidade, qualidade da dívida e endividamento geral, ao 
se observar empresas de diferentes níveis de governança corporativa. Logo, mesmo com a 
adição dos passivos contingentes no ano de 2010 e 2011, as diferenças continuaram sendo 
significativas 

Pinto et al. (2014) destaca que os fatores relacionados a evidenciação qualitativa e 
quantitativa das provisões e passivos contingentes no mercado brasileiro não obedecem às 
recomendações do previstas no Pronunciamento técnico CPC 25. Ademais, aponta que as 
empresas que menos evidenciam informações dessa natureza são aquelas vinculadas ao 
setor Químico, ao passo em que as do setor de Software e Dados evidenciam mais. Nessa 
conjuntura, revela que quanto maior a lucro por ação, endividamento e provisão, maior é a 
probabilidade de divulgação de provisões e passivos contingentes. 

O estudo desenvolvido por Almeida e Batista (2016) destaca que a análise contínua 
dos indicadores de endividamento geral, composição do endividamento e grau de 
endividamento chega a estimular o desenvolvimento e a evolução das pesquisas 
relacionadas a informações ambientais. Isso, porque, as mesmas impactam tanto nas 
limitações da organização quanto a evidenciação, como em questões relacionadas a 
regulamentação desse processo e o uso de indicadores ambientais como instrumento de 
controle. Seguindo essa lógica, observa-se que com a evolução das pesquisas de 
indicadores, os usuários da informação contábil têm sido estimulados a analisar os dados 
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ambientais, considerando a sustentabilidade organizacional e a relevância do processo de 
tomada de decisões. 

 
 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
O presente estudo enquadra-se como uma pesquisa do tipo descritiva. Isso, porque, 

a mesma se propõe a identificar, descrever e analisar a relação existente entre a 
evidenciação das provisões e passivos contingentes, com o endividamento das empresas 
potencialmente poluidoras, no período de 2007 a 2011. Nessa conjuntura, entende-se por 
pesquisa descritiva, aquela que observa, registra, analisa, classifica e interpreta os fatos 
sem interferir ou manipular os dados (ANDRADE, 2002). 

Quanto aos procedimentos, o estudo configura-se como um levantamento ou survey 
e se vale da pesquisa documental. Isso, porque, considera as empresas listadas como 
potencialmente poluidoras pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA, 2013) e que possuem ações negociadas na BM&FBovespa. 
Ademais, observa o uso das NE disponíveis no período de 2007 a 2011, como meio para 
identificar a presença (1) ou ausência (0) de informações sobre provisão e passivos 
contingentes relacionados ao meio ambiente (CASTRO JR, 2013), bem como o acesso aos 
indicadores de endividamento (EG, GE) comumente utilizados pelos pesquisadores do 
assunto e disponíveis no Economática®. 

No que concerne à abordagem do problema, o estudo se vale da análise quantitativa 
dos dados, uma vez que faz uso do IBM SPSS Statistics® (24.0), para proceder com a 
estatística descritiva e teste de média. Segundo Guedes et al. (2015), a adoção da 
estatística descritiva permite aplicar várias técnicas de sintetização dos valores e dados de 
mesma natureza, para que se tenha uma visão ampla e global de suas variações. O uso do 
teste de média para amostras dependentes ou emparelhadas é utilizado quando se busca 
avaliar uma medida antes e depois de um fato ou ocorrência (MAROCO, 2015). Para 
realizar o teste de média, fez-se necessário avaliar o pressuposto de normalidade para 
amostras dependentes, para as variáveis de endividamento: EG e GE. Ao proceder com o 
teste, constatou-se que o EG assume uma distribuição normal, ao passo em que o GE não. 
Logo, isso culminou com a necessidade de adoção do teste paramétrico t student para o EG 
e o não paramétrico de Wilcoxon para o GE. 

Destaca-se que para a coleta de dados, fez-se uso de um checklist (Apêndice A), 
considerando as informações pertinentes às provisões e passivos contingentes de natureza 
ambiental que são divulgados pelas empresas (CASTRO JR, 2013) e de seus respectivos 
indicadores de endividamento. Para Beuren (2004), esse tipo de instrumento permite 
verificar se a população pesquisada apresenta os elementos necessários para 
operacionalizar e validar a proposta teórica. Logo, foram selecionados valores monetários e 
outras informações pertinentes as provisões e passivos contingentes, que garantem a 
viabilidade do estudo. 

No tocante à definição da unidade de análise, foi realizado um recorte amostral por 
acessibilidade, o que resultou em 14 (quatorze) empresas de diferentes segmentos 
(Apêndice B). Para isso, adotou-se a disponibilidade de informações a respeito das 
empresas que compõem o setor de materiais básicos previsto na Lei n.º 10.165/2000 e 
estão cadastradas como potencialmente poluidoras pelo IBAMA (2013), como regra. Logo, 
apenas as empresas que divulgam Notas explicativas com informações pertinentes ao meio 
ambiente compõem o estudo, bem como dos dados necessários ao cálculo dos indicadores 
de endividamento (EG, GE) compõem a amostra. 

 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Para analisar a relação entre a evidenciação das provisões e passivos contingentes, 

com o endividamento das empresas potencialmente poluidoras, no período de 2007 a 2011, 
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fez-se necessário identificar o nível de aderência ao Pronunciamento Técnico CPC 25. O 
mesmo observa, dentre outros aspectos, os itens que devem ser evidenciados em NE, 
quando se trata das provisões e dos passivos contingentes relacionados ao meio ambiente. 
Nesse contexto, nota-se que houve uma mudança de comportamento por parte das 
empresas pesquisadas, no que concerne à evidenciação de informações sobre provisões e 
passivos contingentes de natureza ambiental, como ilustrado na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Número de empresas, por ano, que divulgam provisões e passivos contingentes 

Classe Item 2007 2008 2009 2010 2011 

Provisões de 
natureza 
ambiental 

Prov.1 4 5 7 11 11 

Prov.2 8 9 10 14 12 

Prov.3 2 2 3 2 2 

Prov.4 5 6 9 10 10 

Prov.5 1 1 2 5 5 

Prov.6 0 0 0 3 3 

Prov.7 6 5 7 11 11 

Prov.8 0 0 0 0 0 

Prov.9 0 0 2 2 0 

Prov.10 0 0 0 0 0 

Prov.11 1 1 3 4 4 

Prov.12 0 0 0 0 0 

Passivo 
contingente 
de natureza 
ambiental 

Pas.1 3 2 6 5 5 

Pas.2 2 1 5 3 4 

Pas.3 0 0 1 0 0 

Pas.4 0 0 0 4 3 

Pas.5 0 0 0 2 2 

Pas.6 0 0 0 0 0 

Pas.7 0 0 0 0 0 

Pas.8 0 0 0 0 0  

Total 32 32 55 76 72 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Dentre os principais itens divulgados pelas empresas objeto de estudo, destaca-se o 
detalhamento da provisão por natureza 78,14% (11), bem como do valor contábil no início e 
fim do período das provisões 100% (14) e apresentação de uma breve descrição sobre a 
natureza da obrigação 78,14% (11), um ano após a vigência do Pronunciamento Técnico 
CPC 25. Já a elaboração e apresentação de um cronograma com as saídas de benefícios 
econômicos resultantes das provisões, bem como de itens relacionados ao reembolso 
esperado, não ficam claros nas NE de nenhuma das empresas pesquisadas. Isso ocorre 
porque as empresas abordam, superficialmente, sobre provisões e passivos contingentes de 
natureza cível, trabalhista ou tributária, sem mencionar a questão ambiental. 

Fazendo um contraponto com outros estudos sobre provisões ambientais, o estudo 
de Ferreira, Borba e Rosa (2014), aponta que entre 10% e 17% das empresas com ações 
negociadas na New York Stock Exchange (NYSE) evidenciam algo relacionado a provisões 
ou passivos ambientais. Almeida e Batista (2016) revelam que apenas 7% das empresas 
enquadradas como altamente poluidoras já evidenciavam informações sobre provisões e 
passivos ambientais, antes do CPC 25. Nessa perspectiva, também indica que isso 
melhorou após a inserção do pronunciamento, inclusive com dados de curto (14%) e longo 
prazo (25%). 

Com relação aos passivos contingentes de natureza ambiental, destaca-se a 
descrição da natureza do passivo contingente e o seu efeito estimado, conforme a melhor 
estimativa, ambos representando 42,86% (6) e 35,71% (5), respectivamente, em 2009, 
seguido da descrição da natureza do passivo 35,71% (5) e do efeito financeiro dos passivos 
contingentes mensurados conforme o valor justo com 28,57% (4), em 2010. Analisando o 
passivo contingente e o efeito financeiro sobre a alienação de ativos, os dados indicam que 
as empresas evidenciam incertezas relacionadas ao momento de ocorrência de qualquer 
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saída e a evidenciação de possibilidades de reembolso de forma diferente ao que se espera 
estar exposto em NE. Isso ocorre em razão da necessidade de gerenciamento de 
informações que possam influenciar as decisões dos stakeholders.  

Suavé et al. (2013) destaca em seu estudo sobre os passivos contingentes, que 
apenas 12 empresas divulgam informações claras sobre a composição dos passivos 
contingentes de natureza ambiental. Já Oliveira (2011) constatou que apenas 2 empresas 
forneciam informações sobre sua relação com o meio ambiente, o que pode ocorrer em 
função dos dados apresentados não reunirem os elementos necessários para garantir a 
confiabilidade e comparabilidade dos dados. Tudo isso se explica pela ausência de 
normativas que indique e/ou ilustrem as informações que devem ser consideradas para 
retratar os valores financeiros envolvidos para manter a relação da empresa com o meio 
ambiente. 

  A ausência de normas sobre a divulgação de informações inerentes aos passivos 
contingentes e provisões de natureza ambiental, tornam os dados divulgados pouco 
confiáveis e questionáveis. Isso ocorre, principalmente, em razão das empresas só fazerem 
uso da evidenciação de relações ambientais, quando essas são positivas e podem melhorar 
a sua imagem. Ademais, a falta de padronização sobre o conteúdo disposto em NE também 
dificulta a comparabilidade e o uso das estimativas para uma tomada de decisão efetiva e 
acertada. 

Quanto à divulgação de provisões e passivos contingentes de natureza ambiental, os 
dados indicam melhorias na média de informações evidenciadas (0,27) após o ano de 2009, 
período em que o Pronunciamento Técnico CPC 25 passou a vigorar, como ilustrado na 
Tabela 2. Compreende-se que isso ocorre em razão da Comissão de Valores Mobiliário 
(CVM) ter instituído a Deliberação CVM 594/2009, que impõe as empresas de capital aberto, 
que trabalham com provisões e passivos contingentes, a atender as suas recomendações. 
Nesse contexto, observa-se que empresas como a Cristal, Sid Nacional e Unipar sempre 
divulgaram informações sobre provisões de natureza ambiental e que essa sempre foi a 
preocupação das empresas objeto de análise. 
 
Tabela 2: Índice de divulgação das provisões e passivos contingentes de natureza ambiental 

Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 

BRADESPAR 0,05 0,05 0,00 0,10 0,00 

BRASKEM 0,05  0,00  0,10  0,25  0,25  

CELUL IRANI 0,20  0,20  0,20  0,20  0,20  

CRISTAL 0,25  0,25  0,25  0,25  0,25  

ELEKEIROZ 0,00  0,00  0,00  0,10  0,10  

FERBASA 0,20  0,10  0,20  0,55  0,55  

GERDAU 0,00  0,00  0,45  0,40  0,40  

GERDAU MET 0,00  0,00  0,40  0,40  0,35  

LITEL 0,05  0,05  0,05  0,10  0,00  

MMX MINER 0,00  0,00  0,00  0,20  0,25  

SID NACIONAL 0,35  0,35  0,35  0,40  0,40  

UNIPAR 0,35  0,35  0,35  0,35  0,35  

USIMINAS 0,00  0,15  0,25  0,20  0,20  

VALE 0,10  0,10  0,10  0,30  0,30  

Média 0,11 0,11 0,19 0,27 0,26 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Dentre as empresas que compõem o estudo, a Ferbasa se destaca em termos de 
divulgação de informações pertinentes a provisão e passivos contingentes de natureza 
ambiental. Isso mostra que a mesma tem se preocupado em registrar a sua relação com o 
meio ambiente e os possíveis danos que sua atividade pode causar ao extrair minérios, 
principalmente após a publicação do Pronunciamento Técnico CPC 25. A Gerdau e a 
Gerdau Met, por sua vez, passaram a evidenciar as informações ambientais somente com o 
advento da norma, em 2009, e destaca-se por estar acima da média das empresas 
consideradas potencialmente poluidoras. 
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A Sid Nacional, que desenvolve atividades puramente extrativistas, tem um nível de 
evidenciação acima da média das empresas pesquisadas, apresentando informações em 
todo o período estudado. Isso se intensifica com as recomendações advindas com o 
Pronunciamento Técnico CPC 25. A Vale, que atua no segmento de exploração de minérios, 
também apresenta índices de evidenciação de elementos relacionados a provisões e 
passivos contingente relacionado ao meio ambiente acima da média, o que se amplia com 
quando o Pronunciamento Técnico CPC 25 entra em vigor. 

Fazendo um contraponto com o estudo de Almeida e Batista (2016), nota-se que a 
Gerdau, Gerdau Met e Cristal são as empresas que demonstram mais sensibilidade em 
aderir as normas contidas no Pronunciamento Técnico CPC 25, o que também se confirma 
no presente estudo. Os dados também indicam que as empresas do segmento extrativista 
adotam esse tipo de comportamento desde o ano de 2007, momento em que a melhor 
forma de tratar, reconhecer, mensurar e evidenciar provisões e passivos contingentes 
passaram a serem discutidas, considerando o impacto a curto e longo prazo. O estudo de 
Suavé et al. (2013) destaca que esse tipo de comportamento também é estendido a outros 
segmentos, como o de Petróleo e Gás, Química, Telecomunicações, Finanças e Seguros e 
Energia elétrica. 

As empresas Bradespar, Elekeiroz e Litel chamam atenção por apresentarem um 
baixo nível de evidenciação de itens relacionados as provisões e passivos contingentes de 
natureza ambiental. Considerando o setor extrativista de mineração em que a Bradespar e 
Litel atuam, isso se torna preocupante, tendo em vista que opera com a extração de 
minérios oriundos do meio ambiente e que provocam danos diretos e/ou indiretos ao 
ecossistema. A Elekeiroz, que atua no ramo da indústria química, apresenta poucas 
informações sobre provisões e passivos contingentes, o que pode ocorrer em razão da 
ausência de ações que interfiram diretamente no meio ambiente e que possibilitem a 
construção dessas obrigações a curto e longo prazo (ALMEIDA; BATISTA, 2016). 

Quanto às empresas que divulgam saldos relacionados às provisões e passivos 
contingentes de natureza ambiental, nota-se que apesar de serem empresas enquadradas 
como potencialmente poluidoras, nem todas divulgam informações sobre a temática, como 
ilustrado na Tabela 3. Os dados também indicam que das quatorze empresas pesquisadas, 
somente 1 empresa reconhecia as provisões a curto prazo antes da inserção do 
Pronunciamento Técnico CPC 25, ao passo em que todas evidenciaram algo após 2009. 
Isso sugere que a inserção dessa normativa pode ter estimulado o aumento no número de 
informações divulgadas a respeito das provisões e passivos contingentes de natureza 
ambiental (ALMEIDA; BATISTA, 2016). 
 
Tabela 3: Número de empresas que reconhecem as provisões e passivos contingentes 

Pronunciamento Técnico CPC 25 
Antes 

2009 
Após 

2007 2008 2010 2011 

Provisões 

Somente no PC 0 0 1 1 1 

Somente no PNC 0 3 5 8 6 

PC + PNC 1 1 2 2 2 

Sem saldo 13 10 6 3 5 

Passivos 
contingentes 

Com saldo 4 4 4 4 4 

Sem saldo 10 10 10 10 10 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 
Considerando as empresas que reconhecem as provisões de natureza ambiental, no 

passivo circulante, após a inserção do Pronunciamento Técnico CPC 25, observa-se que 
desde o ano de 2007 a Cristal se mantém divulgando informações sobre suas provisões de 
natureza ambiental, no passivo circulante (1,44%), como indicado no Apêndice C. Ao passo 
em que a Elekeiroz melhorou o seu nível de evidenciação após o CPC 25, com 2,13% no 
ano de 2009, principalmente, com dados a curto prazo. Ao medir a razão entre as 
obrigações registradas como provisões de natureza ambiental, de curto prazo, e as 
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obrigações de curto prazo, nota-se que, na média, as empresas estudadas, nem 3% dessas 
suas dívidas estão registradas no Passivo circulante. 

No que diz respeito ao registro da provisão no passivo não circulante, percebe-se 
que a Cristal é a única que divulga informações com saldos desde 2007 (21,51%), o que 
induz a compreensão de que o Pronunciamento Técnico CPC 25 não influencia no seu 
comportamento quanto ao registro dessas informações. A Ferbasa chama atenção por 
apresentar a maior média no quesito de representatividade nas obrigações a longo prazo 
(36,12%). Ao considerar as empresas que mais evidenciam informações sobre provisões de 
natureza ambiental, observa-se que com o Pronunciamento Técnico CPC 25, as empresas 
passaram a ampliar a divulgação de dados financeiros dessa conta, no passivo não 
circulante. 

Fazendo um contraponto com o estudo de Almeida e Batista (2016), que retrata 
apenas as provisões de natureza ambiental, constata-se que as empresas por eles 
estudadas apenas duas empresas reconhecem as provisões ambientais apenas de curto 
prazo, ao passo em que quatro destacam informações de longo prazo e três abordam 
ambas. Isso mostra que as empresas potencialmente poluidoras primam pela divulgação de 
detalhada de provisões que afetam o patrimônio em mais de um período e que envolvem 
recursos financeiros significativos em termos de valores. Logo, embora não destaquem um 
volume de gastos expressivo com provisões, em relação as demais obrigações da empresa, 
apontam que as empresas reconhecem sua condição e o potencial que possuem em pagar 
por danos causados ao meio ambiente. 

No que diz respeito às empresas que reconhecem os passivos contingentes de 
natureza ambiental, constata-se que as nomenclaturas utilizadas tendem a causar dúvidas, 
ao contemplar o tratamento de provisões como contingências ou ainda adotar os termos 
como complementares. Nesse contexto, observa-se que apenas cinco empresas evidenciam 
dados financeiros sobre passivos contingentes após a promulgação do Pronunciamento 
Técnico CPC 25, das quais a Celul Irani, Sid Nacional e Unipar se mantém durante todo o 
período analisado, a Litel divulga somente antes da inserção e a Vale somente após. 
Compreende-se que a não divulgação de valores financeiros pertinentes as provisões e 
passivos contingentes de natureza ambiental podem não ter sido evidenciadas em razão da 
ausência de ações que possam estimular a formação desses passivos, como destaca 
Almeida e Batista (2016). 

Com relação aos indicadores de endividamento, salienta-se que foram selecionados 
apenas aqueles utilizados, concomitantemente, nos estudos de Scarpin, Macohon e 
Dallabona (2014) e Almeida e Batista (2016): EG e GE. O índice de endividamento é medido 
pela razão entre as obrigações com terceiros (passivo circulante e não circulante) e o ativo 
total (TONETTO FILHO; FREGONESI, 2010), e pela média auferida, nota-se que o EG das 
empresas pesquisadas diminui ao longo dos anos, como disposto na Tabela 4. A MMX 
Miner apresentou um nível de endividamento geral que dobrou entre os anos de 2007 (0,52) 
e 2008 (1,04), o que se justifica pelo aumento das obrigações de longo prazo e redução no 
volume de bens e direito da empresa, o que refletiu no ano de 2009 (1,21). 

 

Tabela 4: Estatística descritiva dos indicadores de endividamento de todas as empresas 

Estatística EG GE 

Média 0,5047 0,9762 

Mediana 0,5084 1,0891 

Desvio padrão 0,2294 5,0601 

Valor mínimo 0,1064 - 0,3734 

Valo máximo 1,2111 10,284 

Jarque-bera 1,9839 6535,0 

Probabilidade 0,3708 0,0000 

Número de observações 70 70 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Nos anos de 2007 e 2011 a Ferbasa se destacou por apresentar o menor índice de 
EG (0,11), ao se considerar os períodos e empresas analisadas, o que indica que seus 
ativos estão, prioritariamente, financiados com recursos próprios, como ilustrado na Tabela 
5. A Bradespar e Litel chamam atenção pela redução no índice de EG ao longo dos 
períodos, isso sugere que a empresa conseguiu a sua independência financeira de recursos 
de terceiros e também pode ter reduzido o seu risco de inadimplência. Logo, as empresas 
se mostram solventes e com baixo risco de falência, em razão dos compromissos 
financeiros assumidos junto a terceiros (TONETTO FILHO; FREGONESI, 2010). 

 

Tabela 5: Estatística dos indicadores dos indicadores de endividamento de cada empresa 

Empresa 
2007 2008 2009 2010 2011 

EG GE EG GE EG GE EG GE EG GE 

BRADESPAR 0,51  1,11   0,56 1,35  0,52 1,13  0,51 1,07  0,19 0,24  

BRASKEM 0,69  2,52  0,84  5,17  0,79  3,66  0,70  2,32  0,73  2,81  

CELUL IRANI 0,79  3,76  0,91  10,28  0,83  4,78  0,59  1,45  0,61  1,55  

CRISTAL 0,15  0,17  0,33  0,49  0,23  0,30  0,25  0,32  0,25  0,33  

ELEKEIROZ 0,38  0,61  0,33  0,50  0,24  0,32  0,26  0,36  0,27  0,37  

FERBASA 0,11  0,12  0,14  0,17  0,11  0,13  0,13  0,15  0,13  0,16  

GERDAU 0,60  1,95  0,58  1,69  0,51  1,22  0,53  1,17  0,47  0,94  

GERDAU MET 0,60  3,99  0,59  3,66  0,53  2,90  0,58  3,17  0,51  2,83  

LITEL 0,52  1,24  0,46  1,12  0,43  0,98  0,56  1,32  0,11  0,12  

MMX MINER 0,52  1,14  1,04  37,34  1,21  -7,40  0,40  0,64  0,54  1,13  

SID NACIONAL 0,72  2,59  0,79  3,73  0,81  4,28  0,79  3,93  0,82  4,82  

UNIPAR 0,46  0,87  0,48  0,92  0,72  2,64  0,57  1,34  0,50  1,00  

USIMINAS 0,39  0,65  0,45  0,83  0,37  0,61  0,40  0,73  0,43  0,83  

VALE 0,53  1,25  0,45  0,87  0,42  0,77  0,46  0,88  0,39  0,66  

Média 0,50 1,57 0,57 4,87 0,55 1,17 0,48 1,35 0,43 1,27 

Mediana 0,52 1,19 0,52 1,24 0,52 1,06 0,52 1,12 0,45 0,89 

Desvio-padrão 0,19 1,23 0,25 9,73 0,29 2,92 0,18 1,10 0,22 1,35 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

O indicador do GE, medido pela relação entre as obrigações referentes a terceiros 
(passivo circulante e não circulante) e o Patrimônio Líquido (SCARPIN; MACOHON; 
DALLABONA. 2014), permite avaliar qual a estrutura de capital da empresa. Nessa 
conjuntura, os dados indicam que no ano de 2008 (10,28), a Celul Irani apresenta o maior 
GE entre todos os períodos e empresas estudadas, ao passo em que a MMX Miner dispôs 
de um GE negativo (- 37,34), o que sugere um baixo nível de dependência financeira de 
recursos oriundos de obrigações com terceiros. Para Pinto et al. (2014), quando as 
empresas apresentam um grau de endividamento mais elevado, isso indica que a empresa 
está sendo estimulada a publicar informações pertinentes as provisões e passivos 
contingentes de natureza geral, o que se confirma no presente estudo para a Celul Irani, que 
divulga informações sobre a perspectiva ambiental.  

Para identificar se há diferença na evidenciação das provisões e passivos 
contingente, no endividamento das empresas potencialmente poluidoras, no período de 
2007 a 2011, o primeiro passo consistiu em avaliar o pressuposto de normalidade. Nesse 
contexto, ao estimar a normalidade do indicador de EG, constatou-se pelo teste de 
Kolmogorov-Smornov (KS), com correção de Lilliefors para dois momentos, que o mesmo 
possui uma distribuição normal (KS(28)antes = 0,131; p = 0,200; KS(28)após = 0,109; p = 0,200), o 
que permite adotar o teste paramétrico t-Student. Ao fazer uso desse teste, nota-se que 
existe uma diferença de média para o EG, antes e após o Pronunciamento Técnico CPC 25, 
e que a mesma é inferior e estatisticamente significativa, por possuir p-value menor do que 
0,05, como ilustrado na Tabela 6. Ademais, destaca-se que a mesma também dispõe de 
uma correlação forte (r = 0,765) e significativa (p-value = 0,007), entre o antes e após a 
normativa. 
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Tabela 6: Teste de média e correlação antes e após o Pronunciamento Técnico CPC 25 

Indicador Parâmetro Média N 
Desvio-
padrão 

Média 
dos erros 

Correlação p-value 

EG 
Antes 0,5329 28 0,22234 0,04202 

0,765 0,000 
Após 0,4529 28 0,19739 0,03730 

GE 
Antes 0,5504 28 7,71818 1,45860 

0,175 0,372 
Após 1,3086 28 1,20530 0,22778 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Ao analisar o indicador de GE, rejeita-se a hipótese de normalidade, por esse índice 
apresentar uma significância assintótica quanto ao antes e após inserção do 
Pronunciamento Técnico CPC 25. Isso resultou na adoção do teste não paramétrico de 
Wilcoxon, para amostras relacionadas ou emparelhadas, que aponta não haver diferença 
estatística significante entre as situações apresentadas, uma vez que a mediana extraída a 
partir da diferença entre o antes e depois é diferente de zero (p-value = 0,009), ao nível de 
significância de 0,05. Além disso, nota-se que há uma correlação fraca (r = 0,175) e 
insignificante (p-value = 0,602), desse indicador, ao avaliar o antes e após da normativa 
técnicas emitida pelo CPC. 

Comparando os dados obtidos com os achados da pesquisa de Almeida e Batista 
(2016), constata-se que para um nível de significância de 1% (2,473), que há diferença de 
média para o indicador de EG e não para o GE. Nesse contexto, nota-se que as empresas 
objeto de análise apresentam diferenças pontuais quanto ao reconhecimento e evidenciação 
de informações pertinentes as provisões e passivos contingentes de natureza ambiental. No 
entanto, pela própria natureza das contas e forma de evidenciá-las, não é possível afirmar 
se os indicadores estudados são estatisticamente diferentes, em função do processo de 
evidenciação e atendimento ao Pronunciamento técnico CPC 25. 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O estudo objetivou analisar qual a relação entre a evidenciação das provisões e 

passivos contingente, com o endividamento das empresas potencialmente poluidoras, no 
período de 2007 a 2011. Para tanto, fez-se necessário identificar dentre as empresas 
potencialmente poluidoras, aquelas que negociam suas ações em bolsa e divulgam seus 
relatórios contábeis no período analisado. Tudo isso, de modo a verificar o nível de 
aderência dessas empresas ao Pronunciamento Técnico CPC 25 e se há diferença 
significativa entre as informações divulgadas por essas empresas, antes e após a 
normatização das provisões e passivos contingentes. 

Ao iniciar o processo de análise, identificou-se que quatorze, das empresas 
enquadradas como potencialmente poluidoras, possuem ações em bolsa e divulgam 
informações pertinentes as provisões e/ou passivos contingentes de natureza ambiental em 
NE. Nessa perceptiva, nota-se a Cristal é a única empresa que se mantém divulgando 
informações sobre obrigações vinculadas a danos ambientais, nas provisões de curto e 
longo prazo. Já a Celul. Irani, Sid Nacional e Unipar divulgaram dados pertinentes aos 
passivos contingentes de natureza ambiental, no período analisado. Tudo isso revela que há 
certa preocupação por parte dessas empresas em registrar obrigações advindas de sua 
relação com o meio ambiente, em passivos circulante e/ou não circulante. Ademais, a 
Ferbasa se destaca no volume de informações evidenciadas sobre provisões e passivos 
contingentes de natureza ambiental, apesar de só divulgar informações financeiras de longo 
prazo relacionadas as provisões.  

A determinação dos indicadores de endividamento considerou o registro dos valores 
de passivo circulante, passivo não circulante, ativo total e patrimônio líquido, disponíveis no 
Economatica®, para subsidiar o cálculo dos índices. Ao proceder com os cálculos dos 
mesmos, constata-se que os indicadores de endividamento, na média, diminuíram entre os 
anos de 2007 e 2011. Isso induz a compreensão de que a maioria das empresas 
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apresentavam índices de endividamento mais elevados, antes do Pronunciamento Técnico 
CPC 25 e com níveis de evidenciação menores, o que sugere melhorias no desempenho 
das empresas (ex.: Bdradespar, Cristal, Elekeiroz), ao passo em que outras apresentaram 
um comportamento inverso (ex.: Gerdau, Gerdau Met., Sid. Nacional). 

A análise dos dados, considerou o uso do teste t de média, para averiguar se há 
diferença estatística entre o que era publicado antes e após o Pronunciamento Técnico CPC 
25, para um nível de significância de 5%. Nesse contexto, nota-se que em função da falta de 
informações detalhadas sobre as provisões e passivos contingentes, especificamente, de 
natureza ambiental, não há elementos que garantam que houve diferença entre o que se 
divulgava antes e após o referido pronunciamento. Apesar disso, destaca-se que houve 
mudanças no número e tipos de informações divulgadas e que, possivelmente, não se 
percebe uma diferença estatística significativa, em razão das empresas terem dificuldade 
em lhe dá com a norma ou por não incorrerem em situações que levem a constituição de 
provisões e passivos contingentes de natureza ambiental. 

Considerando os pontos apresentados e as limitações do presente estudo, cabe 
ampliar a amostra pesquisada, bem como o recorte temporal, principalmente, considerando 
aquelas empresas que possuem ações em juízo, por danos causados ao meio ambiente de 
forma direta ou indireta, ou por casos fortuitos. A análise da qualidade das informações 
fornecidas em relatórios padronizados e aqueles de natureza voluntária, como o Relatório 
de sustentabilidade, também se torna interessante, principalmente, porque permite medir o 
nível de comprometimento da empresa com a informação fornecida. Ademais, cabe verificar 
qual o valor agregado dessas obrigações e seu impacto no valor de mercado das empresas 
pesquisadas, bem como fazer um estudo sobre todos os tipos de provisões e passivos 
contingentes. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta 
Nome da empresa: ___________________________ 

 

Classe Item de divulgação - CPC 25 2007 2008 2009 2010 2011 

Provisões de 
natureza 
ambiental 

Prov.1 Detalham cada classe de provisão por natureza?           

Prov.2 Divulgam o valor contábil no início e no fim do período das provisões?           

Prov.3 Evidenciam as provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes?           

Prov.4 Evidenciam os valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período?           

Prov.5 Divulgam os valores não utilizados revertidos durante o período das provisões?           

Prov.6 Divulgam o aumento durante o período no valor descontado a valor presente proveniente da 
passagem do tempo e o efeito de qualquer mudança na taxa de desconto das provisões?           

Prov.7 Fazem uma breve descrição da natureza da obrigação?           

Prov.8 Fazem o cronograma esperado de quaisquer saídas de benefícios econômicos resultantes das 
provisões?           

Prov.9 Divulgam uma indicação das incertezas sobre o valor das saídas?           

Prov.10 Divulgam o cronograma dessas saídas?           

Prov.11 Sempre que necessário para fornecer informações adequadas, a entidade divulga as principais 
premissas adotadas em relação a eventos futuros sobre as provisões?           

Prov.12 Divulgam o valor de qualquer reembolso esperado, declarando o valor de qualquer ativo que tenha 
sido reconhecido por conta desse reembolso esperado?           

Passivo 
contingente 
de natureza 
ambiental 

Pas.1 Fazem uma breve descrição da natureza do passivo contingente na data do balanço?           

Pas.2 Divulgam a estimativa do passivo contingente e seu efeito financeiro, mensurado conforme a melhor 
estimativa?           

Pas.3 Divulgam a estimativa do passivo contingente e seu efeito financeiro, mensurado conforme o risco e 
incerteza?      

Pas.4 Divulgam a estimativa do passivo contingente e seu efeito financeiro, mensurado conforme o valor 
presente?      

Pas.5 Divulgam a estimativa do passivo contingente e seu efeito financeiro, mensurado conforme o evento 
futuro?      

Pas.6 Divulgam a estimativa do passivo contingente e seu efeito financeiro, mensurado conforme a 
alienação esperada do ativo?      

Pas.7 Evidenciam a indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer 
saída?      

Pas.8 Evidenciam a possibilidade de qualquer reembolso?           
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APÊNDICE B – Definição da amostra 
 

Lei n.º 
10.165/2000 

BM&FBovespa 
Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Classificação Subsetor Segmento 

Extração e 
Tratamento 
e Minerais 

Materiais 
Básicos 

Mineração Minerais Metálicos 

BRADESPAR   x x x x x     

LITEL x  x x x x x     

MMX MINER       x x x x x 

VALE x x x x x x x     

nnIndústria 
Metalúrgica 

Siderurgia 
e 

Metalurgia 

Artefatos de Cobre PARANAPANEMA x x  x x x     x 

Artefatos de Ferro 
e Aço 

FIBAM            

MANGELS INDL       x x x x x 

PANATLANTICA            

TEKNO           x 

Siderurgia 

FERBASA    x x x x x x x x 

SID NACIONAL x x x x x x x x x x x 

GERDAU x x x   x x x x x x 

GERDAU MET x x x   x x x x x x 

USIMINAS x x x x x x x x x x x 

Indústria 
Papel 

Celulose 

Madeira e 
Celulose 

Papel Celulose 

CELUL IRANI    x x x x x x x x 

FIBRIA  x x x x x x x x x x 

KLABIN S/A            

SANTHER            

SUZANO HOLD          x x 

SUZANO PAPEL          x x 

Indústria 
Química 

Químicos 

Fertilizantes e 
Defensivos 

FER HERINGER      x x x x x x 

NUTRIPLANT      x x x x x  

Petroquímicos 

BRASKEM x x x x  x x x x x x 

ELEKEIROZ x x     x x x x x 

GPC PART    x x x x x    

Químicos Diversos 
CRISTAL x x x x x x x x x x x 

UNIPAR  x x x x x x x x x x 

 



 

APÊNDICE C – Representatividade das provisões e passivos contingentes 
 

(continua) 

Empresa   Ano 
Provisão 

no PC 
% 

Provisão 
no PNC 

% 
Passivo 

contingente 
% 

Bradespar 

2007 - - - - - - 

2008 - - 2.000 0,05 - - 

2009 - - 4.000 0,09 - - 

2010 - - 4.000 0,08 - - 

2011 - - - - - - 

Média - - 3.333 0,07 - - 

Braskem 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - 94.402 0,94 - - 

2010 - - 330.807 2,12 - - 

2011 - - 3.677 0,02 - - 

Média - - 142.962 1,03 - - 

Celul. Irani 

2007 - - - - 876 0,23 

2008 - - - - 876 0,17 

2009 - - - - 876 0,20 

2010 - - - - 876 0,13 

2011 - - - - 876 0,12 

Média - - - - 876 0,17 

Cristal 

2007 700 1,44 4.810 21,51  -  - 

2008 489 0,37 2.283 4,32  -  - 

2009 413 0,45 1.283 5,42  -  - 

2010 900 1,00 1.717 7,38  -  - 

2011 614 0,65 1.000 3,34  -  - 

Média 623 0,68 2.219 7,29  - -  

Elekeiroz 

2007 - - - -  -  - 

2008 - - - -  -  - 

2009 1.698 2,13 - -  -  - 

2010 672 0,71 - -  -  - 

2011 577 0,62 - -  -  - 

Média 982 0,96 - -  - -  

Ferbasa 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - 9.805 67,37 - - 

2010 - - 10.940 23,08 - - 

2011 - - 11.494 17,91 - - 

Média - - 10.746 36,12 - - 

Gerdau 

2007 - - - -  -  - 

2008 - - - -  -  - 

2009 9.835 0,20 66.642 0,38  -  - 

2010 29.191 0,58 42.902 0,24  -  - 

2011 31.798 0,47 36.621 0,22  -  - 

Média 23.608 0,37 48.722 0,25  -  - 

Litel 

2007 - - - - 6.000 0,04 

2008 - - - - 6.000 0,03 

2009 - - 12.000 0,07 - - 

2010 - - 12.000 1,10 - - 

2011 - - - - - - 

Média - - 12.000 0,59 6.000 0,035 
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(conclui) 

Empresa   Ano 
Provisão 

no PC 
% 

Provisão 
no PNC 

% 
Passivo 

contingente 
% 

MMX 
Miner 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - 15.441 2,52 - - 

2011 - - 15.441 0,59 - - 

Média - - 15.441 1,56 - - 

Sid 
Nacional 

2007 - - - - 55.202  0,14 

2008 - - - - 73.961  0,25 

2009 - - - - 119.143  0,51 

2010 - - 500 0,002 278.106  1,12 

2011 - - 6.906 0,022 312.612  1,60 

Média - - 3.703 0,012  167.805  0,72 

Unipar 

2007 - - - - 5.712 0,53 

2008 - - - - 3.800 0,40 

2009 - - - - 854 0,09 

2010 - - - - 545 0,11 

2011 - - - - 434 0,11 

Média - - - - 2.269 0,18 

Usiminas 

2007 - - - - - - 

2008 - - 76.800 0,95 - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - 134.910 1,546 - - 

2011 - - 108.260 1,06 - - 

Média - - 106.656 1,16 - - 

Vale 

2007 - - - - -  - 

2008 - - 31.000 0,05 -  - 

2009 - - 61.000 0,11 108.000  0,15 

2010 - - 64.000 0,10 37.000  0,04 

2011 - - 61.000 0,08 2.009.000  2,11 

Média - - 54.250 0,09  718.000 0,77  

Nota: Passivo circulante (PC); Passivo não circulante (PNC). 


