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RESUMO 
 
 A adequação das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais, IFRS, é o 
reflexo de que a informação e comunicação entre os agentes econômicos como: empresas, credores, 
investidores e demais stakeholders acompanha as mudanças freqüentes e globais observadas no 
mundo dos negócios. Internacionalmente o desenvolvimento de elaboração das normas contábeis ficou 
a cargo do ISAB board. No Brasil é efetuada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, 
responsável pela emissão de pronunciamentos, interpretações e orientações, que depois de discutidas 
de forma ampla com a sociedade, são aprovadas e deliberadas pela Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM, e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. Uma das mais recentes interpretações 
emitidas refere-se à ICPC 01 – Contrato de Concessões, baseado no IFRIC 12 – Concession 
Contratcs. Este estudo tem como objetivo geral identificar quais os impactos gerados pelo 
atendimento da interpretação técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão sobre os indicadores de 
desempenho econômico-financeiros que auxiliam os agentes na tomada de decisão, desta forma a se 
identificar quais se apresentavam como de maior relevância para a avaliação do desempenho das 
empresas do setor elétrico brasileiro, anterior e posterior às novas regras contábeis para os contratos de 
concessão do setor elétrico nacional. Por meio de pesquisa junto aos contratos de concessão da 
ANEEL – Agencia Nacional de Energia Elétrica, na CVM e BM&F Bovespa foram escolhidas 06 
empresas, avaliando desta forma os segmentos de distribuição, comercialização e transmissão de 
energia. Foram efetuados cálculos conforme apresentado em fontes bibliográficas sobre a adoção da 
nova regra. A mudança mais relevante da nova interpretação indica que deve ocorrer alteração no 
registro da infra-estrutura de concessão, uma vez que não pertence ao operador, concessionário, e sim 
ao Poder Concedente, sendo assim, o que antes da mesma era registrado como ativo imobilizado, 
deverá ser registrado como ativo intangível ou ativo financeiro. O que define qual a forma é a essência 
econômica, ou seja, a o risco da demanda contratual. Os resultados encontrados demonstram que 
existem diferenças substanciais entre o padrão utilizado até 2009 e o vigente a partir de 2010, 
impactando diretamente em índices de desempenho econômico-financeiro de rentabilidade e 
lucratividade das concessões. Estes índices também apontam para o melhor uso da contabilidade como 
ferramenta e fonte de informação, pois critérios mais adequados são utilizados a partir deste momento 
para a avaliação de concessões de serviço público no setor de energia nacional. 
 
Palavras chaves: interpretação, regulamentação, desempenho econômico-financeiro, concessão do 
setor elétrico, qualidade da informação contábil. 
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ABSTRACT 
 
Adaptation of Brazilian Accounting Rules to the International Financial Reporting Standards (IFRS), 
can be analysed as a reflex of the global improvement in communication and information among the 
economic agents, such as: corporations, funders, investor and other stakeholders through the business 
world. Internationally speaking the development of such standards is on behalf of IASB Board, in 
Brazil new standards are issued by CPC – Accounting Pronouncements Committee, after having them 
discussed with the society, standards must have being approved by CVM – Brazilian Security 
Exchange and CFC – Federal Accounting Council. A new interpretation has been approved regarding 
Concession Agreements, based on IFRIC 12, in Brazil ICPC 01. The objective of this paper has for 
objective to verify the impact over finance and economic ratios after the adoption of such 
interpretation, for Brazilian utilities concession business. This analysis is made of a comparison 
between the rations calculation before and after the adoption of ICPC 01. Through the analysis of 
ANEEL, the Public Agency, CVM and BM&F Bovespa websites, 06 different companies have been 
selected to be analysed in this study. They represent utilities segment such as: power distribution, 
commercialization and transmission. Calculus and tests have been made based on literature. This new 
interpretation indicates that infrastructure equipments can not be recorded as a concession assets any 
longer, since them do not belong to the concessionaries, but to the Government. In line with the new 
interpretation they should be recorded as intangible assets or financial assets, depending on the 
demand risk. The results demonstrate that there are substantials differences between the older and the 
new standard that needs to be followed as from 2010 Fiscal Year, which directly impact on financial 
ratios. These impacts also point to a better use of accounting as a relevant information tool and source, 
since more adequate criteria can be utilized as from the adoption of such interpretation for evaluating 
Brazilian utilities concession contracts.  
 
Key words: interpretation, regulation, economic and finance indicators, utilities concession, quality of 
accounting information. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Um novo cenário macroeconômico mundial se configura a partir do final desta década 

após a crise financeira internacional recente, onde países emergentes têm apresentado uma 

recuperação econômica mais acelerada que a percebida nos países desenvolvidos. O Brasil, 

concomitantemente a este movimento, tem se destacado em virtude de seu amadurecimento 

econômico e político.  

A condução da política econômica tem efeito sobre toda a sociedade, mas ao se 

analisar particularmente o mercado de capitais, alterações significativas podem ser verificadas 

em relação a um passado não muito distante, que reiteram a mudança positiva sobre o perfil 

de confiança nas políticas estruturais brasileiras, como exemplo: empresas abrem o capital em 

bolsa; lançamento de títulos na Bolsa de Nova Iorque por empresas com papeis já negociados 

na bolsa de valores local; entrada de novos grupos estrangeiros por meio da aquisição de 

corporações existentes no Brasil, ou criação de bases em território nacional; inserção de novos 

investidores do tipo pessoa física interessados em participar desse novo mercado de forma 

mais expressiva, etc. Esses fatos são confirmados através da análise de dados estatísticos da 

BM&F BOVESPA que demonstram que entre 2004 e 2009 houve o lançamento de papeis de 

185 corporações, sendo 21 desses lançamentos somente em 2009. Em termos de pessoas 

físicas participando do mercado, em janeiro de 2009 elas totalizavam aproximadamente 538 

mil, 239% acima no verificado no início de 2007 e com potencial de crescimento. 

A confiança na economia do país é resultado de uma equação com inúmeras variáveis, 

tanto externas quanto internas. Sob este segundo prisma, fatores internos, uma parcela 

considerável está atrelada ao grau de desenvolvimento do mundo corporativo, que pode ser 

avaliado sob alguns aspectos, tais como: a boa administração e condução dos recursos, dos 

processos, das atividades, das fontes de capital, além da clareza das regras que regem os 

diferentes setores econômicos. Outro indicador importante, para a análise do grau de 

desenvolvimento econômico de um país é a qualidade na geração e da divulgação de 

informações econômico-financeiros e estratégicas das empresas, que influenciam todos os 

agentes de mercado para a capitalização, compra de papeis, cessão de linhas de crédito e 

financiamento, ou seja, habilita estes agentes a fomentarem o mercado, devolvendo os 

resultados para a economia em um círculo virtuoso para o contínuo amadurecimento e 

desenvolvimento do País.  
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Em relação à legislação brasileira sobre as informações contábeis, mudanças 

significativas têm ocorrido desde o final da década passada com a adoção da Lei 11.638 de 

2007, como também dos pronunciamentos e normatizações do CPC – Comitê de 

Pronunciamentos Técnicos, da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, da CFC – Conselho 

Federal de Contabilidade. O que acarreta em um cenário mais próximo das práticas 

internacionais e busca por maior transparência, confiabilidade e comparabilidade das 

informações financeiras. 

É válido dizer que apenas em posse de informações com nível excelente de qualidade, 

tanto o investidor como credor de um determinado negócio, estarão aptos a aplicarem seus 

recursos financeiros, reiterando que este fato ocorrerá somente após análise e crença de um 

retorno maior ao investir e financiar uma companhia solicitante em detrimento de outras 

oportunidades de investimentos disponíveis no mercado. Ou seja, esse julgamento e escolha 

são efetuados por meio da percepção baseada nas informações disponíveis, no grau de aversão 

ao risco e, ainda, nas expectativas de mercado existentes quando da análise destes dados. 

A linguagem de negócios se dá, normalmente, através da informação contábil, pois ela 

é capaz de fornecer através da análise, um panorama da situação econômica e financeira 

corrente de uma entidade, desde que os números sejam apresentados de forma padronizadas 

de acordo com determinação existente e sem vieses, respeitando todos os preceitos exigidos 

por normas contábeis nacionais e internacionais, determinados pela origem do capital de cada 

empreendimento. Nesse contexto, Martins (2001) salienta o papel da contabilidade, pois a 

partir dela se obtêm medidas para avaliação de uma empresa, a partir das informações 

extraídas das Demonstrações Contábeis. 

Horngren, Harrinson e Robinson (1996) salientam que a contabilidade é um sistema de 

mensuração das atividades corporativas, com capacidade de condensar informações em 

relatórios destinados aos tomadores de decisão.  

É sabido que a processo contábil, e porque não, a própria contabilidade possui um 

longo histórico, onde as primeiras descrições sobre o método de partidas dobradas apareceram 

em 1494, de acordo com trabalhos realizados pelo italiano matemático Luca Paciolo. O 

método, também conhecido como Veneziano, se espalhou por toda a Europa e em 1543 foi 

traduzido para o inglês.  

Após um longo período, outro fato importante ocorreu na Inglaterra para o 

aperfeiçoamento e amadurecimento da contabilidade financeira; era o início da 
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comercialização de ações de companhias e da estruturação do mercado de capitais, no começo 

do século 18, como fonte de recursos para as companhias e de investimento para os 

compradores desses papeis (SCOTT, 2006). Dessa forma, tornava-se imprescindível que 

existissem informações financeiras disponíveis a respeito das corporações que colocavam 

ações à venda neste mercado. Informações estas que ultrapassavam as barreiras das 

companhias, onde até aquele momento somente os gestores possuíam tais conhecimentos, as 

informações, desde então, deveriam ser levadas ao mercado, tornando-as públicas, claras e 

eficientes para que desta forma fossem capazes de atrair a atenção e o interesse dos 

investidores para a respectiva aquisição. 

Para assegurar a confiança em tais informações, nesse período, também se dava início 

a criação dos primeiros órgãos profissionais e reguladores de contabilidade. Em 1844 foi 

criado o primeiro Companie Act que em seu conceito exigia a auditoria sobre os balanços 

contábeis enviados aos acionistas. Vale ressaltar que este decreto foi extinto ao final da 

mesma década e esta exigência só voltou a ser colocada em prática no início do século XX 

(SCOTT, 2006). 

Nos dois últimos séculos se pôde verificar que a informação contábil passou por 

alterações e avanços de acordo com o amadurecimento do mundo corporativo e social. Os 

Estados Unidos se destacaram na economia mundial e se tornaram condutores de melhorias 

nas práticas contábeis, em termos de reconhecimento de receita, amortização de investimentos 

e reconhecimento da depreciação, da criação dos princípios contábeis e, também, pela criação 

da SEC (Securities and Exchange Commission), após a quebra da bolsa em 1929, que 

culminou na Grande Depressão. 

Nessa mesma perspectiva, no Brasil há também órgãos reguladores e leis específicas 

que tratam da informação contábil em termos de sua geração e de sua divulgação. Ressalta-se 

que a legislação contábil brasileira passa por um processo de atualização, com a finalidade de 

aproximar os conceitos locais aos padrões internacionais e, dessa forma, propiciar, através de 

melhoria das informações contábeis e financeiras, a entrada de novos participantes no 

mercado, darem maior credibilidade ao segmento corporativo nacional e, ainda, angariarem 

recursos externos com maior facilidade e recorrência, visto que as práticas diferenciadas de 

contabilidade dificultavam as transações em nível global. 

Conforme mencionado anteriormente, o fortalecimento e o desenvolvimento da 

economia nacional, que ocorre desde a introdução de Plano Real em 1994, associado à 
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manutenção dos fundamentos econômicos neste período, fez com que, mesmo em momentos 

de redução da aceleração econômica, o País criasse novos consumidores, atraíssem novos 

investidores e novas companhias para atender as recentes demandas criadas por bens e 

serviços. 

Com a consolidação da economia, de forma a atender a demanda desse novo perfil 

econômico e estável que, diferentemente de outras épocas, tem se mantido por um tempo mais 

duradouro, o Brasil voltou a realizar investimentos em termos de infra-estrutura, mais 

especificamente nos setores de telecomunicação, rodoviário, elétrico, saneamento básico e 

habitação. 

As esferas governamentais, com maior incidência do Governo Federal, efetuaram 

planos de privatização de alguns setores com o intuito de acelerar o acesso de tais serviços e 

bens a população, com destaque para o setor de telefonia e de energia elétrica. Para as esferas 

estaduais e municipais, vale ressaltar os esforços para a privatização e melhoria dos sistemas 

rodoviários e de saneamento básico. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que os fatores econômicos favoráveis aliados à 

demanda reprimida e à melhoria das informações contábeis culminaram em um processo 

competitivo em termos de vendas de ativos e de atração de empresas privadas para o 

investimento e manutenção de serviços públicos vitais para o desenvolvimento do País. 

Em linha com estas informações, Palepu e Healy (2008) salientam que existe um 

desafio crítico nas economias que é o da alocação de suas respectivas reservas em 

investimentos, pois os países que conseguem efetuar este procedimento de forma adequada e 

possuem capacidade de inovação, tendem a criar trabalho e riqueza em um curto espaço de 

tempo.  

Pode se dizer que o País possui oportunidade diferenciada, por ter que investir em 

infra-estrutura e ao mesmo tempo ter que recuperar a lacuna de tempo deixado sem os 

devidos investimentos, como também, investir em tecnologias e processos inovadores.  

Baseado nesta constatação de necessidade de investimentos em infra-estrutura e opção 

por privatização e liberação de concessões destes setores desde meados da década de 90, o 

foco deste estudo está no setor elétrico com todas as suas especificidades em termos de 

normas contábeis, critérios de avaliação dessas empresas e formas de avaliação de 

desempenho econômico-financeiro, dado que a legislação dirigida para a área de concessões 
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continua em processo de melhorias e de aperfeiçoamento, se aproximando ainda mais das 

regras internacionais, com o pronunciamento da interpretação técnica ICPC 01 – Contratos de 

Concessão, baseado no IFRIC 12 – Concession Contracts, que altera amplamente a forma 

com as empresas concessionárias do serviço público registram e reconhecem os bens de 

capital - ativo imobilizado – licenças, receitas e custos da operação, financiamentos, etc.  

Retornando um pouco mais na história, assim como em outros setores, o Governo 

Federal institui a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão responsável por toda 

a regulamentação do setor, inclusive na criação de um manual específico de contabilidade 

intitulado de Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica – MCSE, 

gerado em 2001 e revisado desde então conforme necessidade e aperfeiçoamento do mercado. 

A criação do órgão, concomitante ao fortalecimento e ao amadurecimento econômico, tem o 

papel adicional de dar maior credibilidade e transparência aos investidores e financiadores do 

setor em relação à manutenção de regras e de políticas de desenvolvimento para o setor 

elétrico brasileiro.  

Em relação às atividades deve ser ressaltado que o setor elétrico é subdivido em quatro 

tipos diferentes de operações: geração, transmissão, distribuição, comercialização e, que 

independente do segmento de atuação, desde o final dos anos 90, um plano de privatização e 

concessão abrangente foi colocado para todos eles. De acordo com Relatório de Participação 

de Agentes de Distribuição e Geração de Energia do segundo trimestre de 2008, postado no 

sítio eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), atuavam no setor mais de 

4.000 empresas, onde há participação de empresas públicas, privadas e mistas, de capital 

nacional e estrangeiro.  

Além da pulverização do segmento, outra forte característica do setor é a alta 

necessidade de capital intensivo devido aos equipamentos e terrenos para a instalação de uma 

planta operacional produtiva, seja para a geração através de usinas hidrelétricas, 

termoelétricas, eólicas, seja para as linhas de transmissão que percorrem desde cidades até 

estados distintos entre si, etc., bem como o custo de manutenção e operação destas respectivas 

operações. 

Por outro lado, o fortalecimento da economia demonstrou, também, a fragilidade do 

setor e a necessidade inexorável de altos e contínuos investimentos para o pronto atendimento 

de todos os agentes econômicos, sejam corporativos ou residenciais. 
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Embora em escalas diferentes ao início dos anos 2000, pode-se observar que o país 

continua investindo no setor e novos leilões são anunciados para que sejam criadas fontes de 

energia que sustentem o crescimento econômico e o atendimento às necessidades básicas dos 

brasileiros através da universalização do setor elétrico. Ainda em dezembro de 2009 foi 

realizado o primeiro leilão de energia eólica do País, aumentando desta forma as fontes 

existentes. 

Deve ser relembrado que o desenvolvimento do setor elétrico depende atualmente 

de investimento privado, que se dá através do interesse pela aquisição de concessões, 

suportadas pelas análises das informações contábeis disponíveis sobre o setor e os projetos. 

Neste sentido, Foster (1986) argumenta que, em termos de investimentos, os acionistas e 

demais investidores são os maiores consumidores de demonstrações financeiras, realidade 

comum nos países anglo-saxões onde a cultura capitalista e o mercado de ações estão 

altamente desenvolvidos, nos países latinos, além dos acionistas, outros grandes 

consumidores de informação são os financiadores dos projetos, e por conseqüência, de 

indicadores econômico-financeiros de desempenho; uma vez que a informação da 

contabilidade é a base não somente para compra, manutenção ou venda de títulos de uma 

companhia, mas também do timing de efetuar as operações comerciais com tais papéis. 

Dessa forma os agentes econômicos se estruturam com o intuído de obterem poder de 

barganha e suporte de pessoal especializado em decifrar e avaliar os dados da 

contabilidade que são divulgados pelas companhias. Ainda sob a perspectiva de 

investimento, a autor (1986) enfatiza que em relação ao mercado de capitais a escolha por 

um portfólio de ações será formado pelas preferências e apetite de risco, retorno, 

dividendos, liquidez, etc., dos investidores. Além dos investidores existem outros agentes 

que utilizam a contabilidade financeira e suas demonstrações como ferramenta de análise, 

conforme Quadro 01. 

Desta forma, é possível assumir que para que todas as considerações demonstradas no 

Quadro 01 sejam respeitadas, as empresas devem seguir as normas contábeis de forma 

completa e estritamente, além de fornecerem informações adequadas a esses agentes e a toda 

sociedade, para que as decisões sobre as mesmas sejam tomadas de maneira consciente dos 

riscos e oportunidades envolvidas nos negócios. 

Muitos autores alertam que indicadores de desempenho econômico-financeiro, 

resultante da análise das demonstrações financeiras, associadas às projeções de resultados 
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futuros são métodos adequados para se entender a situação corrente de uma companhia e suas 

possibilidades em relação ao futuro de suas operações (ASSAF, 2003; ASSAF & SILVA, 

2002; BERNSTEIN & WILD, 2000; COPELAND, KOLLER & MURRIN, 2000; GITMAM, 

2004; PALEPU & HEALY, 2008; PADOVEZE 2005; ROSS, WESTERFIELD & JAFFE, 

2002). 

Quadro 01: Utilização das Demonstrações Financeiras pelos Diversos Agentes Econômicos 
Agente Papel das Demonstrações Financeiras 

Acionistas e Investidores 
em Geral 

Utilizam demonstrações financeiras para decidirem pela compra, venda ou 
manutenção de ações de uma determinada empresa. Efetuam análise 
fundamental, totalmente baseada nos demonstrações financeiras com o 
intuito de examinar uma empresa, o segmento e as informações sobre 
economia para avaliar o potencial da mesma. 

Diretores e Gerentes 
Salários variáveis e bônus normalmente são atrelados ao desempenho 
financeiro de uma empresa, que são verificados através das Demonstrações 
Financeiras. 

Funcionários 

A necessidade das demonstrações financeiras pelos demais empregados de 
uma corporação advém do interesse pela manutenção de seus postos de 
trabalho, pois os relatórios são capazes de demonstrar a saúde financeira das 
corporações. 

Fornecedores e 
Financiadores 

As demonstrações financeiras possuem um papel importantíssimo para estes 
agentes, pois carregam informações relacionadas à liquidez, índices de 
cobertura, índices de rentabilidade, ou seja, informações pertinentes para 
determinar o grau de empréstimo e fornecimento que uma empresa teria a 
capacidade de obter e liquidar. 

Clientes Assim como para os demais agentes, possibilita o monitoramento da saúde 
financeira de uma empresa e a capacidade da firma continuar comprando. 

Governo e Agências 
Reguladoras 

• Aumento de receita: impacto em impostos sobre vendas e impostos 
federais; 

• Contratos com Governo; 
• Determinação de Taxas: Decisão sobre uma taxa de retorno 

máxima permitida para um setor, como o elétrico, por exemplo; 
• Intervenção Regulatória: intervenção governamental quando a 

risco de quebra ou grande impacto econômico em determinado 
segmento; e 

• Questões de cunho social. 
Adaptado de: Foster (1986), Nikolai & Bazley (1986), Iudícibus (2006) 

Neste sentido, tantos os órgãos reguladores internacionais, mais maduros, como os 

nacionais têm trabalhado de forma intensa para dar maior transparência aos setores onde há a 

existência de concessão de serviço público para o setor privado. 

Neste contexto, o IFRIC 12 – Acordos de Concessão de Serviço – Service 

Concession Arrangements - foi primeiramente redigido em novembro de 2006, e emitido 

pelo IASB (International Financial Reporting Interpretations Committee e International 

Accounting Stardards Board) e em seguida atualizados de acordo com o IAS 23 e IAS 1, 

alteradas em março e setembro de 2007, respectivamente e, representadas no Brasil de 

forma análoga pela interpretação técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão, publicado em 

setembro de 2009, amparado pelos CPC 20 – Custos de Empréstimos e CPC 26 – 
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Apresentação das Demonstrações Financeiras. O ICPC 01 foi aprovado pela Deliberação 

CVM nº 611/09 e pela Resolução CFC nº 1.266/99, com vigência a partir de 2010. 

 

1.1 Questão de Pesquisa 

 

A questão de pesquisa está associada às especificidades do setor elétrico aliada às 

alterações contábeis determinadas pela lei 11.638/07 e interpretação técnica ICPC 01 – 

Contrato de Concessão, que alteram de consideravelmente a forma das Demonstrações 

Financeiras do setor elétrico, assim como o reconhecimento de ativos, passivos e dos 

resultados de uma empresa de acordo com o segmento de atuação e as características dos 

contratos de concessões em geral. Dessa forma, é possível inferir que a forma de análise dos 

demonstrativos financeiros existentes até o momento sofrerá alterações, assim como a gestão 

operacional e financeira das concessões para o enquadramento da interpretação técnica e 

demais dispositivos ligados à Lei 11.638/07. Diante do exposto, este estudo tem como questão 

de pesquisa: 

• Existem alterações relevantes nos indicadores de desempenho econômico-

financeiro, utilizados para análise das concessões do setor elétrico, após a adoção 

das alterações previstas pela Lei 11.638 de 2007 e pela interpretação técnica ICPC 

01? 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Este estudo tem como objetivo geral identificar quais os impactos gerados pelo 

atendimento da interpretação técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão sobre indicadores de 

desempenho econômico-financeiros que auxiliam os agentes na tomada de decisão, de forma 

a identificar quais se apresentavam como de maior relevância para a avaliação do 

desempenho de empresas do setor elétrico brasileiro, anterior e posterior às novas regras 

contábeis para os contratos de concessão. 
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1.3 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos do presente estudo são: 

• Conhecer as diferenças entre os padrões anteriores e os novos para a avaliação do 

desempenho das empresas do setor elétrico. 

• Identificar o grau de alteração nos demonstrativos financeiros oriundo da nova 

legislação contábil para os contratos de concessão. 

• Verificar através dos dados secundários analisados, a existência de informações 

suficiente para a adoção das novas regras para os contratos de concessão. 

 

1.4 Justificativas e Contribuições 

 

As concessionárias e permissionárias do sistema elétrico são altamente dependentes 

de capital intensivo para a construção de suas plantas, linhas de transmissão, rede de 

distribuição, etc. Esta necessidade de capital inicial pode ser traduzida como linhas de 

crédito e injeção de capital próprio, obtidas através de financiamento, emissão de 

debêntures, emissão de ações, aumento de capital, etc. Em relação ao endividamento de 

cada concessionária e permissionária, a própria Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) em seus editais de concessão, indica uma estrutura de capital, divisão entre 

capital próprio e capital de terceiros de cada companhia, estabelecendo um padrão “ótimo” 

do equity das operadoras. 

Como regra geral, as linhas de financiamento normalmente são liberadas via 

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, mas não é obrigatório 

o seu uso, ou seja, as operadoras têm liberdade de buscar financiamentos em outras 

instituições, caso encontrem pacotes mais atrativos em termos do custo de endividamento.  

É senso comum que a informação contábil é um dos pilares para a tomada de 

decisão empresarial. Dessa forma, é imprescindível que os agentes econômicos que 

analisam as demonstrações financeiras das concessionárias e permissionárias de energia 

tenham pleno conhecimento das regras que regem o setor e quais os indicadores de 

desempenho econômico-financeiros são capazes de trazer maior contribuição à análise. 
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Assim sendo, os mesmos poderão efetuar uma verificação mais apurada do grau de risco 

de cada empresa para os investidores interessados em adquirir papeis ou ceder recursos 

através de empréstimos às concessionárias ou permissionárias. Além disso, os resultados 

deste trabalho podem contribuir para o meio acadêmico por disponibilizar um processo de 

a avaliação de desempenho econômico-financeiro dessas empresas a ser disseminado em 

seus cursos, com a aplicação da interpretação técnica ICPC 01 e, analogamente do 

correspondente internacional, IFRIC 12. 
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2 REFENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico está baseado na revisão literária acerca do tema escolhido para 

a pesquisa, pois, de acordo com Martins (2002, p. 24), “escolhido o assunto, definido o 

tema e colocada a questão de pesquisa, o investigador deverá efetuar uma revisão 

bibliográfica sobre o assunto-tema a ser investigado. Ou seja: proceder ao levantamento 

bibliográfico que dê suporte e fundamentação teórico-metodológica ao estudo”. 

Para Collis e Hussey (2005) a pesquisa sobre a literatura relacionada ao tema do 

estudo resulta no aprofundamento do conhecimento sobre o mesmo e na escolha pelo 

método de pesquisa, além de proporcionar diversas fontes de pesquisa em revisões de 

dados secundários, como: legislação, livros, artigos em diversos meios de comunicação, 

eventos, etc., desde que os dados tenham sido publicados e possuam valor intrínseco. 

Nesse contexto, o referencial teórico está divido em seis partes, como segue: 

panorama do setor elétrico, tomada de decisão baseada na informação contábil, informação 

contábil e os indicadores econômico-financeiros de desempenho, evolução da legislação 

contábil, as novas regras para os contratos de concessão, e finalmente a transição para as 

novas regras. 

 

2.1 Panorama do Setor Elétrico Brasileiro 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é a agência reguladora de todo o 

sistema elétrico brasileiro e tem como missão proporcionar condições favoráveis para que o 

mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da 

sociedade (sítio eletrônico da ANEEL, 2009) 

A ANEEL –– é uma autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia (MME) criada pela Lei 9.427 de 26 de Dezembro de 1996, no Governo Fernando 

Henrique Cardoso, e tem as seguintes atribuições: 

• Regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização de 

energia elétrica atendendo reclamações de agentes e consumidores com equilíbrio 

entre as partes e em benefício da sociedade; 
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• Mediar os conflitos de interesse entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os 

consumidores; 

• Conceder, permitir e autorizar instalações e serviços de energia; 
• Garantir tarifas justas; 

• Zelar pela qualidade do serviço; 
• Exigir investimentos; 

• Estimular a competição entre os operadores; e 
• Assegurar a universalização dos serviços. 

Em se tratando de termos contábeis, a ANEEL instituiu um manual de procedimentos 

contábeis que deve ser rigorosamente seguido por todas as concessionárias e permissionárias, 

públicas ou privadas, independentemente do segmento que atuem: geração, transmissão, 

distribuição ou comercialização de energia elétrica. O referido manual é o resultado de 

melhorias, simplificações e alterações nos planos de contas para o setor elétrico existente 

desde os anos 50.  

Conforme descrição do próprio Manual de Contabilidade do Serviço Público de 

Energia Elétrica - MCSE, ele tem passado por revisões freqüentes com o intuito de atender as 

novas regras contábeis e fiscais nacionais. O Manual estabelece todos os procedimentos e 

diretrizes que devem ser seguidas pelas concessionárias em relação à contabilização e às 

demonstrações financeiras em geral. O principal intuito do órgão regulador foi o de criar um 

padrão único de relatório, gerar transparência das informações, criar comparabilidade e 

capacitar os fiscais da autarquia a analisar de forma ágil e segura a situação econômico-

financeira de todas as empresas participantes do setor elétrico, evitando qualquer risco ao 

sistema e assimetria de informações. 

A elaboração do Manual foi coordenada pelos funcionários da autarquia alocados na 

Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira e teve a colaboração dos seguintes 

órgãos: Associação Brasileira dos Contadores de Energia Elétrica – ABRACONEE, Conselho 

Federal de Contabilidade – CFC, Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal – 

CFC/DF, Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Instituto de Auditores Independentes do 

Brasil – IBRACON, Associação Brasileira de Analistas de Mercado de Capitais – ABAMEC 

e da Comunidade Acadêmica do País. 

Embora o Manual tenha sido confeccionado escrito com o apoio de vários órgãos no 

final da década de 90, o mesmo já trazia algumas diferenciações inovadoras em relação às leis 
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contábeis e societárias vigente na época (Lei 6.404/76 e Lei 6.385/76), a exemplo: 

demonstração de valor adicionado ao negócio durante o exercício findo.  

Reiterando as freqüentes atualizações do MCSE deve ser ressaltado que em 23 de 

fevereiro de 2010 a Aneel divulgou a resolução normativa nº 396, onde consta a necessidade 

de adequação do MCSE aos pronunciamentos emitidos pelo CPC, desde que já aprovados 

pela mesma.  

Nesse sentido, ressalta-se o valor em relação ao entendimento das demonstrações 

financeiras e dos indicadores de desempenho econômico-financeiro das empresas deste 

segmento pelos usuários da informação. Neste caso se destaca o papel dos especialistas de 

mercado do setor elétrico, que através da análise das demonstrações financeiras e 

conhecimento das leis que regem o setor, são os responsáveis pela indicação da aquisição, 

venda ou manutenção de papéis das empresas que possuem capital aberto e ações negociadas 

na bolsa de valores, assim como são capazes de indicar a possibilidade de geração de caixa, e 

subseqüentes pagamentos de empréstimos, para uma empresa que esteja necessitando de 

injeção de capital para ampliação, aquisição, manutenção, etc., de sua operação. Ou seja, são 

os agentes econômicos que analisam em primeira instância as informações contábeis, desta 

forma, os mesmos devem conhecer os impactos gerados por alterações na legislação contábil 

e fiscal do setor.  

Ressalta-se que o setor elétrico pode ser denominado como um dos principais motores 

de toda a economia. Salientando-se o segmento de geração de energia elétrica no Brasil o 

parque está majoritariamente baseado em fontes renováveis, como hidráulica, mas há também 

outras fontes que geram energia com menor grau de risco ao meio ambiente e em menor 

escala no País, como: biomassa, solar, eólica, geotérmica, etc. Há ainda as usinas nucleares de 

Angra dos Reis que fazem parte do sistema, mas com menos relevância em termos de matriz 

de energia. 

Independente da natureza da fonte, renovável ou não, qualquer corporação que opere 

no setor elétrico, seja geração, distribuição, comercialização ou transmissão demandará altos 

níveis de investimentos, e estas empresas são imprescindíveis para assegurar o ritmo de 

crescimento econômico e populacional do Brasil. 

Prova maior da necessidade de elevados e contínuos investimentos do setor foi o 

ocorrido em 2001, quando houve pane no setor devido à falta de investimentos regulares, 

acarretando no que foi conhecido como o “apagão do setor elétrico”, fato este que colocou o 
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País em destaque, gerando desconfiança sobre a capacidade efetiva de crescimento econômico 

e social para a sociedade econômica mundial. E mais recentemente, porém com impacto 

global menor, o apagão de novembro de 2009. 

De qualquer forma o Brasil, o plano de privatização conduzido pela ANEEL, com 

investimentos governamentais e privados, tem produzido ajustes perceptíveis no setor. Entre o 

período compreendido de 2001 a 2007 se verifica que o nível de investimentos teve um 

aumento considerável, em todos os segmentos, como também em pesquisa em 

desenvolvimento para melhoria dos serviços prestados pelas concessionárias e 

permissionárias, conforme demonstrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Evolução do Setor Elétrico Nacional 
Ano Geração – MW Transmissão 

KM 
Unidades 

Consumidoras 
Pesquisa & 

Desenvolvimento 
R$ 000’s 

2001 74.876,7 70.224 49.351.848 298.226 

2002 80.314,9 72.662 51.349.848 352.801 

2003 83.807,1 77.642 52.835.797 499.975 

2004 90.678,5 79.955 54.748.661 366.534 

2005 92.865,5 82.990 56.836.694 656.954 

2006 96.249,5 86.188 58.261.906 327.758 

2007 100.352,4 87.183 60.534.265 672.000 

 Fonte: O Autor – Pesquisa dados ANEEL 

 

Como pode ser verificado, no período apresentado, houve um crescimento de 

aproximadamente 25.500MW de geração de energia elétrica, 17.000 km de linhas de 

transmissão foram incorporadas a rede, mais de 11 milhões de unidades consumidoras foram 

inseridas neste mercado e os gastos com pesquisa e desenvolvimento para melhoria do setor 

tiveram um crescimento acima de 125%.  

 Deve ser ressaltado que o aumento da oferta de energia é resultado da crescente 

elevação na demanda e projeção contínua de crescimento da economia brasileira; a 

estabilidade econômica também tem criado novos consumidores e alterando o perfil da 

desigualdade social do país. 

Para uma melhor compreensão do setor e do seu elevado grau de desconcentração 

econômica, ou seja, diversos agentes participando deste segmento devem ser salientado que 
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assim como nas outras áreas de infra-estrutura nacional, as esferas governamentais não 

possuem os recursos necessários para efetuar todos os investimentos, devido ao elevado grau 

de capital a ser colocado nos projetos em suas fases iniciais, longo período para obtenção de 

retorno financeiro, pessoal especializado, disponibilidade de tecnologia, etc., resultando, desta 

forma, na necessidade do plano de concessões de serviços públicos que foi colocado em 

prática.   

O que permitiu a partir da década de 90 o ingresso de companhias privadas para 

participar de leilões de concessão de serviços públicos de energia, além de privatização de 

companhias de estatais que atuavam no setor.  

A tendência de crescimento para o setor aliado à expectativa de atraentes margens de 

retorno, fez com que diferentes companhias fossem formadas para participar destes leilões de 

privatização e cessão, tanto de capital nacional (público e privado) como externo. Algumas 

destas companhias possuem capital aberto e suas ações são negociadas na bolsa de valores de 

São Paulo (BM&F Bovespa) ou em seus países de origem, para aquelas de capital aberto, 

porém estrangeiras. Em relação à composição do setor, atualmente existe um número elevado 

de empresas com permissão para operar os sistemas de geração, distribuição, transmissão e 

comercialização de energia no país, dentre as quais, 64 grupos estão listados no BM&F 

Bovespa, conforme Quadro 3. 

Embora existam muitos fatores estruturais que devam ser tratados para o 

desenvolvimento sustentável da nação, o investimento em energia elétrica contínuo é vital 

e estratégico para que o País alcance uma posição de destaque na economia global. 

Corrobora a esta análise que nesta década, e no final da anterior, ocorreram leilões no setor 

devido à necessidade de investimentos com condições de garantir a sustentabilidade do 

setor e a oferta de energia que suporte o crescimento econômico previsto para o Brasil, 

como também a grande discussão e concessão para a construção das duas usinas 

hidrelétricas do Rio Madeira e o leilão de energia eólica ocorrido em dezembro de 2009, 

além da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no norte do País, que causa interesse mundial, 

devido aos impactos ambientais, culturais e sociais. 

Como salientado anteriormente, o setor de energia elétrica precisa de altos 

investimentos para a operacionalização de suas plantas, ou seja, apresenta-se como um setor 

altamente dependente de capital intensivo. Desta forma, as empresas vencedoras dos 

processos licitatórios devem ter a disposição os recursos financeiros necessários para a 
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execução e implantação do projeto, de acordo com os cronogramas estabelecidos nos editais 

de concessão.  

Quadro 3: Companhias do Setor Elétrico Listadas na BM&F Bovespa 

 
 

Em se tratando de fonte de recursos, além de próprios, uma das maiores fontes de 

financiamento para as concessionárias de serviços de energia elétrica são os empréstimos 

oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES, embora 
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fontes alternativas possam ser obtidas, como: empréstimo em moeda estrangeira, lançamento 

de papéis (debêntures ou ações), etc. 

A existência de diferentes companhias em um mesmo segmento altamente 

regulamentado deve ser justificada pelo atraente retorno esperado sobre o investimento 

efetuado. De qualquer forma, este retorno virá no médio ou longo prazo, uma vez que as 

concessões do setor elétrico possuem prazos entre 20 a 30 anos, incluindo neste período, o 

tempo de construção da planta operacional.  

O emprego de relevantes recursos estará atrelado à tomada de decisão do investidor, 

que é um produto da avaliação das informações que lhe são fornecidas e a extrapolação das 

mesmas pelos analistas e especialistas capazes de avaliar e sugerir com determinada 

segurança a decisão a ser tomada em relação aos investimentos de tão longo prazo. 

Assumindo que as regras do setor sejam claras e amplamente conhecidas por estes indivíduos, 

caberá então ao investidor, ou grupo de investidores, decidir pela aplicação de seus recursos 

neste segmento, e desta forma propiciar, de forma análoga, o crescimento econômico do País. 

Em relação ao comportamento de novos entrantes no setor elétrico, ou seja, novas 

companhias participando do setor elétrico, isso tem sofrido alterações, uma vez que os lotes 

mais rentáveis já foram cedidos para concessão, companhias já estão estabelecidas e os 

grandes centros já foram distribuídos, o que pode acarretar na falta de novos interessados. Um 

novo movimento de consolidação do mercado tem ocorrido, onde grupos já detentores de 

concessões, participam dos novos leilões, buscando sinergia de atividades através da 

aquisição de operações de outras empresas que não possuem condições de crescimento, que 

estejam passando por situações econômicas adversas, ou qualquer outro fator que as façam 

desistir do segmento; desta forma, as organizações que possuem recursos para investimento e 

condições de crescimento, o fazem, visando redução de custos fixos, sinergia operacional, 

maior relevância econômica e política e conseqüentemente, aumento de suas respectivas 

margens e rentabilidade.  

O caso mais evidente da atualidade é o da CEMIG – Companhia de Energia de Minas 

Gerais, que tem incorporado, através de aquisições, diversas outras empresas e tem avançando 

para estados além das fronteiras de Minas Gerais. Nos últimos anos a empresa adquiriu 

participação de 03 parques eólicos da brasileira ENERGIMP e de toda a operação da italiana 

TERNA que possuía uma das maiores redes de transmissão de energia em operação no Brasil. 
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Desta forma a CEMIG já atua no nordeste brasileiro, região sul, e nos Estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro, além de Minas Gerais. 

 

2.2 Tomada de Decisão Baseada na Informação Contábil 

 

 O processo de tomada de decisão ocorre rotineiramente tanto com o individuo 

comum, quanto para os gestores de investimentos, ou das corporações de forma geral, que 

compram ações de uma empresa ou emprestam seus recursos. Em linhas gerais, a tomada de 

decisão acontece quando se decide por determinada alternativa em detrimento de outras 

existentes, subsidiado, ou não, de conhecimento suficiente sobre assunto avaliado. 

De acordo com Audley et al. (1967), decisões geralmente são tomadas sobre o que 

deve ser feito; as pessoas, em seus dia-a-dia, tomam decisões que podem ser consideradas 

básicas do tipo carregar ou não um guarda-chuva, até decisões mais complexas como: votar 

em determinado candidato ou partido político. A tomada de decisão dependerá do nível de 

informação a disposição do tomador de decisão. 

Com relação às tomadas de decisões de aspectos econômico-financeiros, elas 

geralmente são baseadas em indicadores de desempenho que são divulgados aos tomadores de 

decisão, desta forma estes criam condições de elaborar julgamentos e investir ou não em 

determinados negócios, sejam eles papéis, títulos, ativos ou aplicações financeiras. 

Horngren, Harrison e Robinson (1996) salientam que os tomadores de decisão 

necessitam de informação, pois quanto mais importante for a decisão a ser tomada, 

analogamente, maior será a necessidade por informações precisas em relação ao tema.   

Hendriksen e Breda (1992) efetuam a seguinte contribuição, quando relacionam à 

tomada de decisão e a contabilidade: 

A tomada de decisão possui um papel central na teoria contábil. Sua 
importância tem sido debatida de forma contínua através do tempo. Por 
exemplo, a Associação Americana de Contadores diz que contabilidade é “... 
o processo de identificar, mensurar, e comunicar informações econômicas 
que permitam julgamentos e decisões pelos usuários das mesmas”. O Comitê 
dos Princípios Contábeis diz que a função da contabilidade é “... fornecer 
informação quantitativa, primeiramente de ordem financeira, sobre 
instituições econômicas com o objetivo de ser útil no processo de tomada de 
decisão”. E o FASB afirma que o papel dos demonstrativos financeiros na 
economia é: “fornecer informação que seja útil na tomada de decisão de 
negócios e de natureza econômica”. (Hendriksen e Breda, 1992, p. 199). 
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Morçol (2007, p. 434) salienta a existência da necessidade do planejamento estratégico 

para a tomada de decisão em relação a uma corporação, ressaltando que “decisões estratégicas 

são aquelas que têm condições de integrar negócios ou operações, criam conseqüências 

competitivas, envolvem consideráveis comprometimento de recursos financeiros e são de 

difícil reversão”. Em relação aos tipos de decisões estratégicas de uma companhia, podem ser 

exemplificados os seguintes: reestruturação, aquisições, lançamento de novos produtos, 

expansão de capacidade, etc.  

Harrison (1978, p. 10) cita o que “tomada de decisão é um sinônimo de gestão”, 

sumariza ainda quais são as características básicas para a tomada de decisão em níveis 

organizacionais, sendo: 

• Organizações efetuam um uso extensivo de decisões programadas, que envolvem 

padrões geralmente bem estruturados de pesquisa. Obviamente, quando maior a 

complexidade e importância da decisão, maior será o processo de pesquisa em 

torno dele; 

• Organizações utilizam princípios básicos para a tomada de decisão como também 

sistemas analíticos complexos; a utilização de uma das opções dependerá do nível e 

impacto da decisão a ser tomada; 

•  Organizações tomam decisões que são atreladas à racionalidade pela unidade de 

decisão. Isto pode significar que dado os limites e as incertezas do momento, as 

organizações tendem a tomar decisões excelentes em termos de unidade, mas com 

menor efeito quando analisada em sua totalidade organizacional; e 

•  Organizações são engajadas na busca de alternativas relevantes para a tomada de 

decisão. A escolha de regras de decisão e decisões estratégicas é restringida pela 

necessidade de minimizar incertezas. 

Ainda em relação à tomada de decisão o que deve ser ressaltado é que ela não propícia 

um “resultado final assertivo”; mas sim, um indicador de um “resultado provável”, ou seja, 

baseado no conhecimento prévio, na obtenção de novas e relevantes informações, no uso 

racional das mesmas para elaboração de cenários, pode-se apontar qual a melhor opção a ser 

tomada dentre as alternativas analisadas e compiladas. 

O papel da busca de alternativas para a tomada de decisão se faz necessário para que 

os tomadores de decisão tenham uma margem de conforto, dado que sempre haverá um 
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determinado grau de incerteza associado à alternativa escolhida. Nesse sentido, o uso de 

cenários e extrapolações baseadas nos demonstrativos financeiros visa à mitigação de tais 

incertezas. Quanto maior o nível em termos qualitativos da informação disponível, 

reciprocamente, maior será o grau de confiança para o tomador de decisão. É lícito dizer que 

somente um assunto devidamente explorado fornecerá subsídios concretos para que ações 

sejam tomadas. 

Harrison (1978) salienta ainda que um ambiente básico que afeta o tomador de decisão 

é o cenário econômico, ou seja, é aquele que inclui: empregados, clientes, fornecedores, 

concorrentes, outras indústrias e segmentos, governo, regras fiscais, custo de capital, etc. Há 

ainda os sistemas políticos e os sociais que devem ser analisados e incorporados na criação de 

cenários para a tomada de decisão. 

 As decisões tomadas em uma empresa têm impacto direto em seu presente e futuro, 

desta forma, estas ações determinam seu crescimento e a busca de novos investidores, que 

baseada nas informações fornecidas ao mercado e avaliadas por especialistas, indicarão se um 

papel deve ou não deve ser adquirido pelos agentes, se um investimento de expansão de 

negócios deve ser efetuado, se uma nova concessão deve ser adquirida, se um ativo deve ser 

vendido, entre outras inúmeras hipóteses que normalmente são avaliadas através de cenários 

financeiros e indicadores de desempenho econômico-financeiro. 

Concomitantemente a isto, a entrada de recursos de terceiros, sejam por venda de 

ações, lançamento de debêntures, financiamento de longo prazo, etc., dependerá do momento 

do mercado e da análise efetuada sobre a possibilidade de crescimento do setor e da própria 

companhia, aliado à tomada de decisão pelo agente que possui os recursos interessantes à 

companhia. Como já salientado, a análise pelo agente que possui tais recursos, normalmente é 

efetuada pelas demonstrações financeiras e indicadores de desempenho econômico-

financeiros de tais corporações. Em se tratando especificamente de indicadores de 

desempenho, Takashina e Flores (2005) reiteram que eles são fundamentais para o 

planejamento e para os controles organizacionais, pois através deles é possível a criação de 

metas e de análise crítica em relação ao desempenho dos negócios e para a tomada de decisão. 

Blecke (1972) argumenta que em um ambiente corporativo é de suma importância que 

todo o conhecimento obtido através de ferramentas administrativas, financeiras, operacionais 

e comerciais deva ser apresentado aos tomadores de decisão; para que seja possível a 

construção de um sistema de informação de onde é retirado um maior conhecimento dos 
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principais fatores que determinam a rentabilidade e questões de competitividade de uma 

empresa. Em relação a indicadores de desempenho, o autor (1972) aponta para a criação de 

um número restrito de indicadores, porém capazes de facilitar a tomada de decisão e os seus 

respectivos controles, além de sugerir a criação de uma linguagem corporativa ágil e clara, 

empregando os padrões convencionais de indicadores de desempenho de uma determinada 

firma. 

Zimmerman (2000) complementa este raciocínio ao expor que as informações sobre o 

futuro de uma firma, embora não sejam facilmente disponíveis, devam ser estimadas pelos 

gestores. A base para se efetuar estimativas e extrapolações financeiras é a contabilidade 

gerencial. As firmas devem possuir um sistema interno de informações no que tange suas 

questões comerciais, produtivas, de investimentos em bens de capital, aquisições, fusões, 

vendas de ativos, etc. Vale salientar que embora a contabilidade gerencial seja a ferramenta 

para projeções e orçamentos, os agentes de mercado utilizam a contabilidade financeira como 

padrão para avaliação e suporte à tomada de decisão. 

Rascão (2004) indica que há distinções em relação à qualidade da informação, desta 

forma, existem as que são melhores e mais completas em relação às outras, com isso é 

necessário avaliar alguns critérios para que a tomada de decisão sobre determinado tema 

tenha um maior nível qualitativo, como:  

• Pertinência e oportunidade - a informação deve estar relacionada com os fatos e 

estar disponível sempre que for solicitada e ser relevante;  

• Exata - deve ser clara; e 

• Acessível – deve estar ao fácil alcance das pessoas que necessitam de informações 

para a tomada de decisão. 

Todos estes apontamentos sobre a necessidade de conhecimento sobre as atividades 

das companhias são questões comuns a todas as empresas envolvidas em um mercado 

econômico, seja regional ou global. Vale destacar que o mercado econômico pode ser 

estruturado de duas formas fundamentais, o primeiro o Governo é o grande responsável pelas 

decisões, neste contexto: decisões econômicas, políticas, comerciais, fiscais, etc.; a segunda 

forma de se organizar uma economia é através do próprio mercado, onde os indivíduos e as 

corporações se organizam para a troca de produtos e serviços através de pagamentos 

monetários. Nordhaus (1999) evidencia que nos países democráticos, grande parte das 
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questões econômicas são tratadas diretamente pelo mercado, ou seja, economia de mercado, 

que é aquela onde as pessoas físicas e jurídicas tomam decisões fundamentais acerca de 

produção e de consumo. 

Importante salientar que mesmo em uma economia com um mercado de capitais 

estruturado, existem regras que são básicas e comuns a todas as entidades corporativas, porém 

existem especificidades setoriais que normalmente são tratados por órgãos, agências, 

associações, etc., especializados. No Brasil para setores específicos e que anteriormente eram 

conduzidos unilateralmente pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, foram criadas 

agências reguladoras, após o processo de privatização e abertura de alguns setores como a 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Existem ainda outras agências para os 

demais setores da economia, como: ANATEL- Agência Nacional de Telecomunicações, ANA 

– Agência Nacional de Águas, ANP – Agência Nacional de Petróleo, dentre outras. Estes 

órgãos possuem pessoal técnico e especializado com condições de apurar, verificar e apontar 

como as companhias destes setores estão operando e quais as perspectivas para o futuro, dado 

o nível de consumo, projeção de crescimento de demanda e oferta, etc., de todo o país. 

Em relação à divulgação da situação financeiras das corporações, as mesmas devem 

ser padronizadas e disponibilizadas conforme a contabilidade financeira, que de acordo com 

Warren, Reeve e Fess (2008) trata-se das demonstrações financeiras utilizados por pessoas ou 

instituições externas à empresa divulgadora. Estes usuários externos podem ser formados por 

grupos de acionistas, credores, agências reguladoras, esferas governamentais e a sociedade em 

geral que normalmente são subsidiados pelos especialistas de mercado. 

Lyra (2008, p. 8) assevera que a contabilidade financeira é essencialmente guiada por 

princípios, regras e procedimentos da contabilidade, impostos por autoridades reguladoras e 

fiscais, priorizando a objetividade, a verificabilidade e a comparabilidade das demonstrações 

contábeis; deve ser salientado que esta é uma característica estrutural do mercado brasileiro.  

Em se tratando da divulgação da informação contábil, Haskins et al. (1997) 

argumentam que sua existência é justificada pelo suporte dado aos indivíduos para a tomada 

de melhores decisões. Tanto indivíduos internos, como externos à companhia se utilizam das 

informações contábeis para a tomada de decisão diariamente. Em se tratando do pessoal 

interno, os gestores, baseiam-se em informações contábeis para tomarem decisões acerca da 

estratégia empresarial de curto e longo prazo, alocação de recursos, etc. Indivíduos externos 

também utilizam as informações contábeis para a tomada de decisão, embora em contextos 
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diferenciados ao pessoal interno, como: i) acionistas: aquisição, manutenção ou venda de 

ações da companhia; ii) financiadores e fornecedores: liberação de crédito e taxas de juros de 

financiamento; iii) empregados e sindicatos: manutenção de empregos, aumentos salariais, 

etc.; e vi) governo: capacidade das empresas de gerarem riqueza e pagarem impostos, 

conforme descrito com maiores detalhes no Quadro 01.  

Matarazzo (2003) indica que a análise das informações contábeis destina-se à tomada 

de decisões, pois fornece uma série de dados sobre as empresas que as divulgam e cria 

condições de relacionamento de indivíduos externos e a companhia, podendo ser 

fornecedores, clientes, bancos, sociedades de crédito imobiliário, investidores, concorrentes, 

governos, etc. Além do próprio pessoal interno que se utilizam das informações contábeis 

como medida de análise de desempenho de suas atividades e de base para projeção de 

resultados de suas respectivas estratégias. 

Retornando especificamente para o setor elétrico, para que o conjunto de ações a 

seguir ocorra: i) crescimento do parque elétrico brasileiro que possibilitará o crescimento 

econômico como também o atendimento da demanda interna; ii) novas licitações e, iii) 

captações de recursos de terceiros, etc., torna-se imprescindível que exista um satisfatório 

nível de disclosure das empresas e que as mesmas sigam um padrão de contabilização, 

tornando possível a comparabilidade e evitando desta forma, assimetria da informação do 

setor de energia em relação às outras empresas do setor e até mesmo aos outros setores 

econômicos, e com as revisões e atualizações das regras contábeis nacionais, além de 

propiciar a comparabilidade com o mercado externo. 

 

2.3 Informação Contábil e os Indicadores Financeiros de Desempenho 

 

A contabilidade tem papel fundamental na análise do desempenho de uma 

organização, uma vez que é capaz de traduzir e distribuir de forma coerente e padronizada 

informações financeiras e operacionais das empresas de todos os segmentos econômicos, 

além de ser suporte à tomada de decisão. 

Para Bull (1980) a contabilidade, e por conseqüência os contadores, devem se 

preocupar com a quantificação de eventos econômicos em termos monetários, com o 

objetivo de coletar, registrar, avaliar e comunicar os resultados destes eventos com o 
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propósito de apoiar a tomada de decisão pelos agentes de mercado. Este enfoque pode ser 

analisado com mais clareza por meio da Figura 1. 

 

Figura 1: Escopo da Contabilidade – Interno e Externo 

 

 

Bull (1980) salienta que a contabilidade age como fator preponderante do processo 

decisório, e, desta forma, possui importância elevada no presente e no futuro de uma 

companhia. Dentre os produtos gerados pela contabilidade, existem aqueles que são 

universalmente conhecidos e elaborados periodicamente, além de obrigatórios para 

qualquer sociedade civil, como: balanço patrimonial, demonstrações de resultados, 

demonstrativo de fluxo de caixa, etc., tecnicamente denominados de demonstrações 

contábeis ou demonstrações financeiras.  

Os agentes de mercado utilizam todas as demonstrações e os indicadores de 

desempenho econômico-financeiro, auferidos destas fontes de informação, para avaliar de 

forma mais aprofundada as condições financeiras das organizações. O que vai de encontro 

com Bull (1980), pois, como ele descreve, a análise de desempenho deve ser efetuada por 

indicadores capazes de mensurar tanto a lucratividade como a liquidez das empresas.  

As demonstrações financeiras são, desta forma, uma valiosa fonte de informação, 

no entanto, para que seja facilitado o trabalho de análise, e o mesmo sirva de base 

comparativa com outras empresas e até com outros segmentos econômicos, ela deve ser 

padronizada e refletir as operações do mercado sobre qual atua. Normalmente é utilizada a 

análise de indicadores econômico-financeiros, que são obtidos através de cálculos 

matemáticos sobre as informações contidas nas demonstrações financeiras. 

Para Bowlin, Martin e Scott (1990) a análise de desempenho através de indicadores 

tem como objetivo fornecer ao especialista uma clara ferramenta de junção de informações 
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referentes às demonstrações financeiras de uma determinada empresa. Os autores (1990) 

argumentam, ainda, que os indicadores de desempenho econômico-financeiros escolhidos 

pelos analistas para avaliação dependerão da profundidade da análise e do conhecimento 

da empresa e do setor onde a mesma está inserida. Para Gitman (2004) a utilização de 

índices fornece uma visão comparativa das empresas que compõem o setor que atuam, o 

que acarreta em um benchmarking setorial e avaliação do desempenho destas organizações 

em relação aos resultados encontrados pelo padrão de mercado. 

Diante do exposto, foram avaliados livros e publicações de diferentes autores, com 

o intuito de analisar e catalogar os diversos indicadores econômico-financeiros de 

desempenho, compreendendo: Antunes (2004), Assaf Neto (2006), Damodaran (1996), 

Blecke (1972), Braga (1999), Berstein e Wild (2000), Bull (1980), Cruz (1978), Foster 

(1986), Fridson (1991), Gitman (2004), Haskins et. al (1997), Iudícibus (2006), Larson & 

Chiappeta (1996), Matarazzo (2003), Nikolai e Bazley (1986), Palepu e Healy (2008), 

Ross (2002), Sousa (2007), Zimmerman (2000), dentre tantos outros. Os indicadores 

econômico-financeiros com maior incidência e relevância de acordo com os autores 

supracitados, estão apresentados no Quadro 4. 

Como evidenciado anteriormente, existe uma quantidade significativa de índices 

que mensuram e proporcionam a análise de vários fatores econômico-financeiros das 

empresas. Obviamente, alguns indicadores são mais representativos para determinado 

segmentos e indústrias. Cruz (1978 p. 59) indica que antes de se iniciar uma análise de 

indicadores econômico-financeiros, deve-se ter em mente alguns procedimentos, tais 

como: 

• Evitar índices que não sejam importantes para a análise; 
• Evitar os índices que possam, de alguma forma, dar margem a uma 

interpretação indevida; 

• Comparar índices inter-relacionados; 
• Ficar atento para flutuação de índices, no caso se situações anormais; 

• Buscar informações e explicações em notas explicativas; e 
• Examinar as tendências na indústria onde a firma está inserida.  

 

 
 
 

Quadro 4: Indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro 
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FONTE: Antunes (2004), Braga (1999), Cruz (1978), Foster (1986), Fridson (1991), Nikolau & Bazley (1986) 
 

Em relação aos indicadores econômico-financeiros, que melhor retram o setor 

elétrico, McCann (2009) relacionam alguns dos que quais seriam, em seu ponto de vista, os 

mais interessantes ao analisar o setor de energia elétrico de um país, conforme 

demonstrado no Quadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5: Indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro – Setor Elétrico 
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Índice Motivo da Análise 

Índices Ligados às 
Receitas (Vendas) 

Normalmente, para o setor elétrico, a valor da receita é de fácil previsão, 
uma vez que são atrelados a contratos com os órgãos reguladores. Mas deve 
ser verificada se não há nenhuma tendência de modificação nestas 
previsões, como aumento da população, aumento da demanda por energia, 
ou qualquer outro fator que implique em alteração do valor previsto de 
receitas.  

Índices de Estrutura de 
Capital e Alavancagem 

Financeira 

Historicamente as companhias do setor elétrico possuem alta alavancagem 
financeira, que são associados ao endividamento inicial para investimento 
operacional e gastos com construção.  As companhias com balanços mais 
sólidos, deverão ter maior flexibilidade para reduzir seu grau de 
endividamento, e por conseqüência, a alavancagem. 

Índices de Cobertura de 
Dívida 

Índices de cobertura de dívida, demonstram a capacidade de uma 
companhia quitar seus débitos. Verificar a tendência destes índices ao longo 
dos anos seria de grande importância na avaliação da saúde financeira da 
firma. 

Fluxo de Caixa 

Uma revisão do fluxo de caixa das companhias do setor elétrico auxilia na 
compreensão da saúde financeira destas empresas. Verificar o Free Cash 
Flow destas empresas também deve ser considerado, para entendimento da 
política de pagamento de dividendos. 

Fonte: McCann (2008) 

McCann (2008) salienta ainda que além dos indicadores financeiros, existem 

determinados fatores importantes que afetam o desempenho das empresas do setor elétrico 

e que devem ser analisados pelo mercado de forma aprofundada e associado às 

informações contábeis, conforme Quadro 6. 

Quadro 6 – Fatores Qualitativos para Análise em Empresas do Setor Elétrico 

Localização 
O ambiente ideal para uma empresa do setor elétrico é aquele onde exista uma economia com 
nível robusto de crescimento, seja atrativo em termos de novos investimentos e crescimento 
populacional, para que exista contrapartida no crescimento das margens da empresa 

Mix de Clientes 

A base de clientes da companhia terá uma importante influência sobre a sua lucratividade. 
Empresas com grande escala de clientes dos setores industriais e comerciais devem ser vistas 
com cuidado, pois podem expor a empresa a situações de competição, dado a venda livre de 
energia. Empresas com base de clientes majoritariamente residencial fornecem maior 
estabilidade e projeção de receitas. 

Concorrência 
Empresas que possuem melhor eficiência possuem maior habilidade para reduzir custos 
operacionais e conseqüentemente seus preços, atraindo mais clientes em um cenário de venda 
livre de energia. 

Mix de 
Produtos e 
Serviços 

Empresas que possuam uma diversificação de negócios e fontes de recursos de energia: 
hidráulico, nuclear, eólico, gás, carvão, etc., terá um melhor posicionamento se um dos 
setores do portfólio tiver algum problema significativo. 

Planta Custo para a operação e manutenção das plantas, qualidade do serviço, dimensionamento da 
planta, eficiência, etc. 

Estratégia Estratégia de crescimento, diversificação, ramo de atuação, visão de longo prazo, nível de 
investimento, etc. 

Ambiente 
Regulatório 

Apesar da possibilidade de competição no setor elétrico, o mesmo é altamente dependente de 
regulamentação governamental, como: preços ao consumidor, taxas de retorno permitidas 
para o negócio, nível de qualidade do serviço, políticas contábeis rígidas, etc. 
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2.4 Da Lei 6.404/76 a Lei 11.638/2007, um breve relato 

A Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6.404, foi aprovada em 1976 e há algum 

tempo o mercado e todos os seus agentes econômicos entendiam que deveria ser revista e 

atualizada. Todavia, a necessidade maior por revisões aconteceu a partir da década de 90, 

quando estudiosos, usuários e órgãos de classe passaram a ter maior contato com mercados 

de capitais e com demonstrações contábeis, além do processo de acesso aos mercados 

internacionais, por parte das corporações, para financiamento do crescimento de suas 

operações (FIPECAFI, 2009). 

Antes disso, na última década, ocorreram algumas mudanças substanciais, onde 

podem ser citadas as seguintes:  

• Lei 9.249 de 26 de dezembro de 1995, que alterou a legislação do imposto de 

renda das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro 

líquido e outras providências;  

• Lei 9.457 de 05 de maio de 1997, que alterou alguns dispositivos da Lei 6.404 e 

da Lei 6.385, ambas de 1976, que dispõem sobre as sociedades por ações e sobre 

o mercado de valores mobiliários e sobre a criação da Comissão de Valores 

Mobiliários; e 

• Lei 10.303 de 31 de Outubro de 2001, em virtude do grande programa de 

privatizações do governo Fernando Henrique, cujo conteúdo predominante é em 

relação à governança corporativa das empresas no Brasil instaladas, etc. 

Como conseqüência natural da maior abertura do mercado nas últimas duas 

décadas, o próprio mercado se encarregou de efetuar uma convergência das informações 

contábeis em padrões internacionais.  

Neste sentido e com o propósito de tornar o Brasil mais atraente aos investidores 

externos e melhorias em termos de divulgação de informações mais confiáveis e 

transparentes para todos os agentes de mercado, um grupo formado por seis diferentes 

entidades – ABRASCA, APIMEC, BOVESPA, CFC, FIPECAFI e IBRACON -, criaram 

no ano de 2005 um comitê para analisar e estudar as medidas contábeis com o objetivo de 

adequação e aderência das normas brasileiras ao padrão internacional, denominado de 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC. 



         

      

40 

Outro fato relevante para a modernização da legislação contábil foi o ocorrido em 

pleno recesso parlamentar no final de 2007, que sancionou o Projeto de Lei 3.741/2000 

que deu origem a Lei 11.638 de 2007, e que passou a vigorar já no exercício social de 

2008. Esta lei, com o intuito de dar maior transparência e atualização dos procedimentos 

contábeis brasileiros, alterou e revogou vários dispositivos da Lei 6.404 de 15 de dezembro 

de 1976 e da Lei 6.385 de 07 de dezembro de 1976, além de estender-se às sociedades de 

grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras. 

Dentre as principais mudanças e conseqüências trazidas pela nova lei, podem ser 

ressaltados os seguintes aspectos: 

• Vigorou para as demonstrações financeiras de 2008, mesmo ano da implantação, 

desta forma não houve curva de aprendizagem; e 

• Até o momento da elaboração deste estudo o CPC emitiu 41 Pronunciamentos, 

12 interpretações e 03 Orientações que devem ser respeitados pelas companhias 

enquadradas na nova legislação. 

As alterações trazidas com a nova regulamentação têm como objetivo principal a 

adequação do padrão contábil brasileiro às normas internacionais, o que acarretará em 

maior transparência aos números e valores publicados e deverá induzir uma maior 

confiabilidade aos mesmos, além de melhorar o acesso ao crédito internacional. 

Entende-se que este é um caminho inevitável para todas as nações que participam 

do mercado global, incluindo potências econômicas como os Estados Unidos. Em 2007 a 

revista The Economist, publicou uma importante reportagem intitulada: Falando em 

Idiomas1 onde tratava da iminente mudança do padrão contábil americano para o IFRS, na 

qual a Lei 11.638/07 foi baseada. 

A reportagem indica que o IFRS (International Financial Reporting Standards) 

visa à harmonização das demonstrações financeiras para todo o mundo, sem restrições de 

fronteiras comerciais e de investimentos. Indica ainda que até 2005, cerca de 7.000 

companhias européias de capital aberto já haviam migrado para este novo padrão e 

aproximadamente 100 nações haviam indicado que adotariam os novos procedimentos, 

incluindo nesta lista os Estados Unidos e a potência emergente, China.  

 

                                                             
1 “Speaking in Tongues”, The Economist, 19 de Maio de 2007, p. 83. Tradução Livre.  
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2.5 A nova interpretação contábil para acordos de concessão do serviço público 

 

Baseado na interpretação internacional IFRIC 12 – Acordos de Concessão de 

Serviço – Service Concession Arrangements - foi divulgado em setembro de 2009 pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis, após audiência pública, a interpretação ICPC 01 – 

Contratos de Concessão que visa o aprimoramento, a adequação e convergência das regras 

contábeis nacionais dos contratos de concessão com o mercado internacional e aprovação 

da CVM e CFC respectivamente. 

Conforme Iudícibus et. al. (2010) a ICPC 01 modifica significativamente a forma 

como alguns tipos de concessão serão contabilizados, uma vez que o foco deixa de ser na 

“forma”, mas sim na “essência” econômica do acordo. Desta forma, ele propicia um 

modelo contábil com maior eficiência e adequação, já que reflete os eventos econômicos 

especificados dos contratos de concessão aderente à nova legislação. 

 Este aprimoramento e adequação das regras são necessários, pois assim como em 

muitos países, a infra-estrutura de serviços públicos, como rodovias, pontes, túneis, 

prisões, aeroportos, distribuição e tratamento de água e esgoto, serviços de energia elétrica 

e telecomunicações eram construídos, operados e mantidos pelo setor público. Porém 

devido aos elevados investimentos de capital e humano necessário para a manutenção de 

tais operações, os países têm optado por atrair o setor privado para participar destes 

setores. 

Esta ocorrência, a participação de empresas privadas na prestação de serviços 

públicos, se concretiza quando os governos criam condições através de regras, preços e 

contratos de concessão capazes de atrair o setor privado para participar do 

desenvolvimento, financiamento, melhoria, operação e manutenção das áreas de infra-

estrutura.  Salienta-se que os contratos de infra-estrutura podem ser do tipo manutenção de 

uma operação existente ou de construção e operação de uma a ser construída. A 

remuneração para o setor privado se resultará através da cobrança de serviços durante o 

período concedido para a operação. 

O manual sobre o IFRS (2008) indica as formas possíveis de contratos de concessão 

do serviço público que devem seguir suas instruções, sendo: 

O operador, o concessionário, é pago por seus serviços ao longo do período 
do acordo. O acordo é regido por um contrato que define padrões de 
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desempenho, mecanismos para ajuste de preços e acordos para arbitrar 
disputas. Esse acordo é freqüentemente descrito como um acordo de 
concessão de serviço do tipo “construir-operar-transferir”, “restaurar-
operar-transferir” ou “público-para-privado”. (A Guide through IFRS, 
2008, p. 2581). 

 

Dessa forma, avalia-se que uma característica relevante dos contratos de concessão 

do serviço público é a transferência da responsabilidade do fornecimento dos serviços 

públicos pelo operador em nome da concedente, ou seja, do setor público. Além desta, 

destacam-se as seguintes características: 

• A concedente deve ser uma entidade do setor público, ou uma entidade privada 
para a qual foi delegada tal responsabilidade; 

• O operador, concessionário, deve ser responsável por parte da administração da 
infra-estrutura e dos serviços relacionados; 

• O operador não deve agir somente como um agente em nome do operador; 

• No contrato de concessão devem ser definidos os preços iniciais que serão cobrados 
pelo operador; 

• O contrato de concessão deve regulamentar a forma de revisões de preços ao longo 
do período de concessão; e 

• O operador obriga-se a devolver a infra-estrutura a concedente, de acordo com 
padrões estabelecidos ao final do contrato de concessão. 

 
Dado este panorama, a ICPC 01 fornece a orientação sobre a forma de 

contabilização por parte dos operadores do setor de contratos de concessão do serviço 

público para o privado, que deverá ser respeitado, se houver o atendimento dos seguintes 

requisitos: 

• A concedente deve controlar ou regulamentar os serviços o operador deverá 
fornecer coma infra-estrutura, quais são os usuários dos serviços e quais os preços 
deverão ser praticados; 

• A concedente deve controlar, por meio da titularidade, direito beneficiário ou outro 
– qualquer participação residual significativa na infra-estrutura no final do prazo do 
acordo; 

• A infra-estrutura que o operador construir ou adquirir de um terceiro para a 
finalidade de prestação do serviço contratado através da concessão; e 

• A infra-estrutura existente à qual a concedente fornece ao operador, com a 
finalidade de prestação do serviço contratado através da concessão. 
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Deve ser ressaltado que a ICPC 01 não determina como deve ser tratado e 

contabilizado a infra-estrutura anteriormente registrada como ativo imobilizado no 

operador pelo poder concedente, que é o proprietário de tais bens. 

Por outro lado, a interpretação, ICPC 01, define os princípios gerais em relação ao 

reconhecimento e mensuração das obrigações e direitos relacionados nos contratos de 

concessão de serviço público, como: 

• Tratamento dos direitos dos operadores sobre a infra-estrutura; 
• Reconhecimento e mensuração do valor do acordo de concessão; 

• Construção e melhorias nos serviços prestados; 
• Operação dos serviços; 

• Custos de empréstimos; 
• Tratamento da contabilização dos ativos financeiros e ativos intangíveis; e 

• Itens fornecidos pelo operador para a concedente. 
 

2.5.1 Tratamento dos direitos dos operadores sobre a infra-estrutura 

 

 De acordo com o entendimento da ICPC 01, a infra-estrutura da concessão, não 

deve ser reconhecida como ativo imobilizado do operador, uma vez que os contratos de 

concessões não transferem o controle dos equipamentos para o operador. O operador 

possui o acesso para operar a infra-estrutura para o fornecimento do serviço público no 

lugar do cedente, de acordo com os termos acordados nos contratos de concessão. 

 

2.5.2 Reconhecimento e mensuração do valor do contrato de concessão 

 

 De acordo com o escopo de análise da ICPC 01 alinhado aos termos contratuais da 

concessão do serviço público, o operador age com um provedor de serviço, podendo 

construir ou efetuar melhorias nas mesmas de acordo com cada contrato, que será utilizada 

para o fornecimento do serviço público contratado, por um determinado período de tempo 

e um preço. 

Desta forma, o operador deverá reconhecer e mensurar a receita em linha com o 

CPC 17 - Contratos de Construção e CPC 30 – Receitas. 
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2.5.3 Construção e melhorias na infra-estrutura dos serviços prestados 

 

Como visto anteriormente, o operador deverá reconhecer a receita e os custos 

relacionados à construção e melhorias de acordo com o CPC 17 – Contratos de 

Construção.  

Nos casos em que o contrato de concessão seja para a construção e melhorias, os 

valores recebidos e a receber pelo operador deverá ser reconhecido pelo seu valor justo, 

fair value. Em relação à forma de contabilização, poderá ser classificada de duas formas: 

• Ativo financeiro; ou 
• Intangível. 

 
Em relação ao ativo financeiro, o operador deverá reconhecer quando existir um 

direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro da concedente 

para a construção do ativo público. Desde que o cedente não tenha condição de evitar os 

pagamentos arbitrariamente, uma vez que tais contratos são amparados por lei.  

O operador deverá reconhecer um ativo intangível quando possuir o direito de 

cobrar os usuários do serviço público. Ressalta-se que direito de cobrar não é, 

simetricamente, um direito incondicional de receber caixa, pois os valores previstos são 

resultado direto da utilização e do pagamento dos usuários do serviço prestado. 

Se o operador se enquadrar nas duas modalidades, ativo financeiro e ativo 

intangível, o mesmo deverá demonstrar separadamente as duas modalidades. As 

modalidades do reconhecimento deverá estar amparada pelos termos do contrato de 

concessão e por lei. 

 

2.5.4 Operação do Serviço 

 

O operador deverá reconhecer as receitas e os custos de acordo com o CPC 30 – 

Reconhecimento de Receita. 
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Normalmente existem obrigações contratuais que devem ser respeitadas para a 

manutenção da infra-estrutura com níveis específicos de serviços ou ainda, de padrão de 

qualidade do ativo e a forma como deverá ser devolvido ao cedente ao final do prazo de 

concessão, ou seja, término do contrato. As obrigações contratuais que deverão garantir o 

padrão de qualidade da infra-estrutura ao término do contrato de concessão e devolução da 

mesma a concedente deverão ser contabilizadas de acordo com o CPC 25 – Provisões, 

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.  

Conforme Iudícibus et. al. (2010) a operadora deverá reconhecer suas receitas com 

base na proporção dos serviços prestados, até a data de encerramento do período contábil 

de divulgação, alinhado com o método de porcentagem completada, o que assegura o 

tratamento e a utilização do adequada do princípio da competência. 

 

2.5.5 Custos de Empréstimos 

 

Os custos de empréstimos atribuíveis ao contrato de concessão deverão ser 

reconhecidos como despesas durante sua vigência, exceto se o operador tiver o direito 

contratual de receber um ativo intangível, ou seja, o direito de cobrar dos usuários do 

serviço público. Neste caso os custos de empréstimos deverão ser capitalizados durante a 

fase de construção do ativo. 

 
2.5.6 Tratamento para a contabilização de ativo financeiro e ativo intangível 

 

A ICPC 01 instrui que o operador deverá contabilizar a receita e os custos da 

construção e das melhorias da infra-estrutura de acordo com CPC 17 – Contratos de 

Construção. 

Desta forma, deverá ser reconhecido um ativo financeiro quando o valor a receber 

da concedente for: 

• Um financiamento ou um recebível; 

• Um ativo financeiro disponível para venda; ou 
• Um ativo financeiro pelo valor justo por meio do resultado, caso sejam 

atendidas as condições para tal classificação. 
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O tratamento do ativo intangível deve estar alinhado com o CPC 04 – Ativo 

Intangível, obedecendo todos os requerimentos exigidos por tal interpretação normativa de 

contabilização. 

 
2.5.7 Itens fornecidos ao operador pela concedente 

 
Todos os itens de infra-estrutura que o operador terá acesso para a finalidade de 

prestação de serviço público, de acordo com os respectivos contratos, não deverão ser 

reconhecidos como ativo imobilizado do operador. 

 

 

2.6 Transição para a ICPC 01 

 

De acordo com o estabelecido pela ICP 01, caso seja impraticável para o operador a 

aplicação retroativa de sua aplicação ao início do período mais antigo apresentado, deverão 

ser seguidos os seguintes procedimentos: 

• Registrar os ativos financeiros e os ativos intangíveis existentes no início do 

período mais antigo apresentado; 

• Utilizar os valores contábeis anteriores dos ativos financeiros e intangíveis, 

independente de sua classificação anterior, como os seus valores contábeis 

naquela data; e 

• Testar o valor recuperável dos ativos financeiros e intangíveis reconhecidos 

naquela data, a menos que isso seja inviável, sendo que nesse caso a perda 

de valor residual deve ser testada no início do período corrente. 
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2.7 Estrutura conceitual contábil para acordos de serviço público para privado 

A Figura 2 demonstra de forma sintética os critérios necessários para a aderência 

das operadoras e do registro dos itens anteriormente registrado nos ativos imobilizados, 

como ativos intangíveis ou ativo financeiro, conforme interpretação da ICPC 01. 

Figura 02 – Diagrama da Forma de Contabilização, Conforme ICPC 01 

 

Fonte: O autor 

 

Seqüencialmente o Quadro 7 demonstra os tipos comuns de acordos de concessão 

do setor privado no fornecimento de serviços do setor público, como também referências 

aos CPCs e de forma análoga, os IASs emitidos internacionalmente.  
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Quadro 7 – Tipos Comuns de Contratos 

 
Fonte: O Autor 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipologia do Estudo 

Este estudo, quanto ao objetivo, caracteriza-se do tipo exploratório (Beuren, 2008), 

pois se pretende ampliar o conhecimento em relação à utilização de dados contábeis para a 

obtenção de indicadores econômicos financeiros que melhor auxiliem na avaliação do 

desempenho das empresas do setor elétrico, de acordo com as novas instruções contábeis 

que regem o setor, como também na construção de questões relevantes para a 

aplicabilidade destas instruções. 

Quanto aos procedimentos, Gil (1999) ressalta que o elemento mais importante 

para a identificação de um delineamento de uma pesquisa é o procedimento adotado para a 

coleta de dados. Assim sendo, serão analisados dados secundários, coletados através das 

demonstrações financeiras e contratos de concessão das empresas selecionadas como 

amostra. 

Em relação aos procedimentos de pesquisa, se trata de uma pesquisa qualitativa 

(Beuren, 2008) com utilização de abordagem bibliográfica e documental 

Desta forma é empregada a técnica de análise dos demonstrativos financeiros e dos 

indicadores de desempenho econômico-financeiro das companhias baseados na legislação 

vigente e a da aplicação da interpretação ICPC 01 – Contratos de Concessão, verificando 

as possíveis alterações e divergências entre as duas regras. 

 

3.2 População e Amostra 

 
Devido à necessidade de informações disponíveis no mercado, a amostra final foi 

selecionada a partir da análise de empresas de capital aberto, que atuassem em segmentos 

distintos do setor elétrico, como Distribuição, Comercialização e Transmissão de Energia. 

Porém, com a indisponibilidade de informações foram escolhidas também concessões 

recentes, que se encontram em fase de construção de suas estruturas, de modo a mensurar e 

validar os impactos da adoção da ICPC 01. De acordo com essas premissas foram 

analisadas seis empresas, sendo quatro delas parte de um mesmo grupo econômico, Grupo 

Neoenergia, e duas outras, pertencentes a outros grupos econômicos distintos do segmento 

de transmissão, sendo as seguintes empresas analisadas: 
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• COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia; 

• COSERN – Companhia Energética do Rio Grande do Norte; 

• CELPE – Companhia de Eletricidade de Pernambuco; e 

• AFLUENTE – Afluente Geração e Transmissão de Energia Elétrica 

• CONTRATO Nº 001/2009 - ELETRONORTE – Linha de Transmissão 

Ribeiro Gonçalves – Balsas – 230 kV SE Ribeiro Gonçalves – 500/230/69 

kV SE Balsas 230/69 kV 

• CONTRATO Nº 003/2009 - FURNAS – Linha de Transmissão Bom 

Despacho 3 - Outro Preto 2 – 500 kV 

 

3.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

 
Para as empresas já consolidadas, os dados foram obtidos através das 

Demonstrações Financeiras das Empresas selecionadas para análise, no sítio eletrônico do 

grupo controlador, Neoenergia (www.neoenergia.com.br) e no sítio eletrônico da Bolsa de 

Valores, BM&F Bovespa (www.bmfbovespa.com.br). Além de busca por informações e 

notícias pertinentes às empresas e às análises em revistas eletrônicas e jornais econômicos 

de grande circulação. 

Além das demonstrações financeiras e dos relatórios anuais, para o sucesso do 

estudo foi necessário a apuração e análise de dos contratos de concessão de serviço público 

de cada operação, além de seus respectivos aditivos contratuais. Estes documentos foram 

obtidos junto ao poder concedente, ANEEL, em seu sítio eletrônico (www.aneel.gov.br). 

Para as novas concessões incluídas no estudo, foram utilizados os contratos de concessão 

como parâmetro para levantamento dos dados e extrapolação para a análise da 

aplicabilidade e impactos da ICPC 01. 

Através dos relatórios e demais fontes de informações obtidas foram extraídas os 

dados necessários para reconciliação e análise dos impactos da ICPC 01 – Contratos de 

Concessão. O exercício fiscal escolhido para análise dos impactos do novo procedimento 

foi o findo em 31 de dezembro de 2008, e, baseado nele, extrapolado todos os impactos 

para os anos futuros, até a data de término de cada contrato de concessão de serviço 
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público, quando possível, conforme exemplificado na descrição da nova interpretação para 

os contratos de concessão 

 
3.4 Procedimento de Tratamento de Dados 

 

Através da análise dos contratos de concessão associado à aderência à ICPC 01 – 

Contratos de concessão, verificado com auxílio da Figura 02 e do Quadro 07, o estudo 

focou na apuração da melhor forma de contabilizar os bens da operação, que até 31 de 

dezembro de 2009 estavam considerados no grupo Ativo Imobilizado e deveriam dada a 

natureza da operação e atendimento da ICPC 01, serem registrados no Ativo Intangível ou 

para o grupo das Contas a Receber, como um Ativo Financeiro. 

Concomitantemente a isto, se verificou a relevância do impacto destas 

reclassificações nos índices de desempenho econômico-financeiro, Quadro 04, calculado 

para cada uma das operações, antes e depois da aplicação da nova interpretação. 

 
3.5 Limites da Pesquisa 

  

Em relação aos limites da pesquisa, deve ser ressaltado que os dados analisados não 

podem ser generalizados para todas as concessões de serviço público do setor elétrico, 

onde é salientado o setor de geração de energia elétrica, que possivelmente terá legislação 

especifica para tratar o nível de complexidade e especificidades em relação à sua criação, à 

propriedade e utilização dos bens operacionais. 

Outro ponto a ser salientado é que desde o início das concessões do setor o Poder 

Concedente tem efetuado revisões e atualizações nos contratos, como: permissões, 

obrigações, prazos, dentro outros aspectos. 

Outro fator preponderante é a falta de informações disponíveis, disclosure, 

necessários para o aprofundamento do estudo, como também, as concessões, na maioria 

das vezes são empresas limitadas, ou parte de um grupo, onde consolidam suas 

informações financeiras, não existindo fontes livres para captação de informações 

necessárias para análise.  
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DAS OPERAÇÕES DE CONCESSÃO 

DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
Este capítulo apresenta as características e a análises de dados utilizadas no estudo 

para os diferentes setores e empresas escolhidas. Para melhor esclarecimento, ele está 

dividido em três seções: a primeira relativa à discussão das análises efetuadas, a segunda se 

refere às empresas de comercialização e distribuição e por último, a análise das empresas de 

transmissão de energia elétrica. 

 
4.1 Descrição das análises 

 
A análise inicial efetuada foi a verificação dos contratos de concessão do serviço 

público de energia para as operações incluídas no estudo com o intuito de avaliar a aderência 

da ICPC 01 – Contratos de Concessão e a categoria em qual cada um das empresas se 

enquadraria. 

Fatores discriminantes dos contratos de concessão foram analisados para verificar o 

adequado enquadramento das operações. Dentre os quais, existe um fator preponderante para 

a validação da forma correta de registro contábil dos valores relacionados aos bens ativos das 

operações, antes registrados diretamente como ativo imobilizado. Com a utilização da ICPC 

01 o fator determinante é o risco da demanda pelos serviços prestados, pois de acordo com a 

natureza dos contratos existem situações onde a própria operadora assume este risco, e outros, 

onde a receita de serviços é garantida pela concedente.  Este fator define o enquadramento das 

operações, conforme Quadro 08. 

Quadro 8 – Classificação das Empresas Analisadas de Acordo com ICPC 01 

 
   Fonte: O Autor 
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Das seis empresas escolhidas para este estudo, três: CELPE, COELBA e COSERN 

prestam serviços de comercialização e distribuição de energia majoritariamente, onde seus 

clientes são pessoas físicas e jurídicas; residências, comerciais, industriais, rurais e 

prestadoras de serviços, de quem as operadoras cobram o valor do serviço prestado 

periodicamente. 

De acordo com a análise efetuada do conteúdo dos contratos de concessão, 

demonstrada sinteticamente no Quadro 08, estas operações deverão ter em seus 

demonstrativos financeiros um ativo intangível ao invés do ativo imobilizado, conforme 

especificado no Capítulo 03 deste estudo. 

Com o intuito de dar maior relevância e cobertura ao trabalho, também foi efetuada de 

forma paralela a análise da aplicação da ICPC 01, com o emprego do ativo financeiro como 

forma de contabilização do contrato ao invés de ativo intangível, como o previsto, conforme 

demonstrado no Quadro 08. 

A mesma análise foi procedida para a AFLUENTE, ELETRONORTE e FURNAS 

que, como possuem a garantia do recebimento da receita pelo poder concedente, a RAP, 

Receita Anual Permitida, somente após a disponibilização dos sistemas de transmissão para 

uso, se enquadram no grupo de empresas que ao invés de terem os bens em uso na concessão 

em seus registros no Ativo Imobilizado, elas deverão efetuar o registro de um Ativo 

Financeiro ao seu Valor Justo, fair value, conforme também apresentado no Capítulo 03 deste 

trabalho. 

 
4.2 As empresas de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica 

 
Após a segregação das empresas pela forma adequada de registro do ativo intangível 

ou ativo financeiro em detrimento do ativo imobilizado, comumente observado até a 

aplicação da ICPC 01, foram efetuadas as análises individuais com o intuito de avaliar os 

impactos nas demonstrações financeiras e, respectivamente nos indicadores econômico-

financeiros para cada uma das operações, com o objetivo de responder a questão de pesquisa 

deste estudo. 

Vale ressaltar que o estudo não pretende avaliar nem comparar os resultados obtidos 

nem mesmo o desempenho de uma operação em relação às demais, e sim, como amplamente 

descrito, o impacto da ICPC 01, sobre o desempenho financeiro divulgado em 31 de 
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dezembro de 2008, dada as limitações de informações apontadas no capítulo 03 deste mesmo 

estudo. 

De acordo com os dados disponíveis e as instruções da ICPC 01 - Contratos de 

Concessão foram efetuadas as análises de todos os itens necessários para avaliação da 

transferência dos bens registrados no Ativo Imobilizado para o Ativo Intangível, conforme 

segue: 

• Contrato de Concessão; 

• Balanço Patrimonial; 

• Demonstração de Resultado do Exercício; 

• Mutação do Ativo Imobilizado; 

• Mutação do Ativo Intangível; 

• Composição do Endividamento; e 

• Plano de Investimentos; 

 

Deve ser salientado que todas as informações acima foram encontradas nas fontes 

pesquisadas, exceto o plano de investimento. Outro fato relevante é a inexistência, em todos 

os contratos de concessão analisados, da descrição de um valor nominal ou mínimo a ser 

empregado na manutenção da planta ao final do período de concessão, quando os bens serão 

devolvidos ao Poder Concedente, caso os contratos não sejam renovados. Por outro lado, 

existe a cláusula contratual para que seja os mesmos sejam entregues em perfeita condição de 

uso. 

Para atendimento deste quesito na análise de longo prazo foram utilizados os valores 

médios dos investimentos do período dos últimos cinco anos, compreendendo os anos de 

2004 a 2008, conforme informações disponíveis nos relatórios anuais das empresas 

analisadas. 

Outro fator significativo em relação à adoção do ICPC 01 está associado aos novos 

investimentos, no que diz respeito às taxas de amortização; é que para todo o ativo intangível 

existente incorporado através do ICPC 01, associado às novas aquisições consideradas nas 

análises, foram considerados como totalmente amortizáveis durante o período de concessão, 

conforme interpretação, ICPC 01 e Pronunciamento CPC 04 – Ativo Intangível.  Nos 

contratos vigentes, as taxas de depreciação dos bens são definidas pelo Poder Concedente, e, 

normalmente ultrapassavam o prazo de concessão das operadoras. 
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Após a aplicação dessas regras, transferências dos itens de ativo imobilizado para 

ativo intangível e recálculo da amortização foram encontrados os seguintes indicadores de 

desempenho econômico-financeiro para o exercício findo em 2008, conforme Quadro 09. 

É possível verificar que após a aplicação da Interpretação ICPC 01 e de acordo com as 

premissas utilizadas foi verificada a alteração nos valores de depreciação e amortização, 

estorno e constituição respectivamente, o que impactou em redução de despesas e, 

conseqüentemente, maior lucratividade, alterando desta forma tanto as Demonstrações de 

Resultado, como o Balanço Patrimonial, nas contas de Ativo Permanente e de Patrimônio 

Líquido. 

Como resultante dos impactos descritos, houve alteração nos indicadores de 

desempenho econômico-financeiro relacionados à rentabilidade, como não existiu efeito caixa 

nestas operações, os índices de liquidez, capital de giro e endividamento não sofreram 

alteração. 

As alterações resultantes da aplicação do ICPC 01 refletem de forma mais consistente 

a situação econômica das concessões e deverão ter impacto direto na análise dos agentes de 

mercado em relação às operações, o Quadro 11 demonstra as linhas e os indicadores que 

sofreram alterações, após a aplicação do ICPC 01. 

Deve ser ressaltado que para este estudo não foram considerados os impactos oriundos 

da aplicação do ICPC 01 – Contratos de Concessão, sobre o cálculo do Imposto de Renda e 

Contribuição Social, por não ser foco da análise e por se tratar de legislação fiscal específica 

sobre o assunto. 
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Quadro 9 – Indicadores de Desempenho Econômico Financeiro – Ativo Intangível - 31 de Dezembro de 
2008 

 
    Fonte: O autor 
    Observação1: Calculados de acordo com os demonstrativos financeiros auditados e divulgados. 
    Observação2: Cálculos detalhados nos apêndices 01, 02 e 03. 
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4.2.1 Análise dos Contratos com a adoção do Ativo Financeiro como Padrão de 

Contabilização 

 
Embora os elementos analisados, contratuais e informações disponíveis no mercado, 

apontem para um modelo de reconhecimento de um ativo intangível ao invés de imobilizados, 

como padrão anterior à ICPC 01 para estas mesmas concessionárias, foram efetuados novos 

cálculos com o objetivo de verificar qual seria a variação nos indicadores financeiros, caso os 

dados apontassem para o reconhecimento de um ativo financeiro, ao invés do ativo intangível. 

Essa outra vertente de análise é importante, pois podem existir dados não disponíveis e 

não divulgados ao mercado sobre a utilização de todos os bens da companhia, o que pode 

acarretar em um modelo híbrido entre o reconhecimento de parte de um ativo intangível e 

outra parte correspondente a um ativo financeiro. 

A análise visa desta forma, apresentar o impacto caso somente uma das duas 

possibilidades definidas pela ICPC 01 fossem adotadas de forma completa pelas concessões. 

Os impactos da adoção de um ativo financeiro como modelo de reconhecimento do 

contrato podem ser vistos no Quadro 10. 

É possível verificar que após a aplicação da Interpretação ICPC 01 e de acordo com as 

premissas utilizadas foi verificada alterações relevantes em diversos indicadores de 

desempenho econômico-financeiro. A utilização desta vertente é mais complexa, pois impacta 

em grupo de contas, transferência de parte de ativo não circulante para o circulante 

(recebíveis), índices de liquidez, de lucratividade, de capital de giro, margens, etc. 
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Quadro 10 – Indicadores de Desempenho Econômico Financeiro – Ativo Financeiro - 31 de Dezembro de 
2008 

 
    Fonte: O autor 
    Observação1: Calculados de acordo com os demonstrativos financeiros auditados e divulgados. 
    Observação2: Cálculos detalhados nos apêndices 04, 05 e 06. 
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4.3 As Operações de Transmissão de Energia Elétrica 

 
Diferentemente das operações de comercialização e distribuição de energia elétrica, as 

operações de transmissão e geração de energia incluídas neste estudo não deverão, de acordo 

com a ICPC 01 reconhecer os valores de construção de suas plantas no ativo imobilizado, mas 

sim reconhecer um ativo financeiro, ao seu valor justo, fair value, no grupo de contas a 

receber, de curto ou longo prazo. 

A razão para tal procedimento, como visto anteriormente é o risco da demanda pelos 

serviços que estes operadores prestam que nestes casos há o estabelecimento contratual de 

suas respectivas receitas, RAP, Receita Anual Permitida, assegurada pela ANEEL e pelo ONS 

– Operador Nacional do Sistema Elétrico.  

De acordo com a interpretação para concessões de serviço público, para se efetuar a 

análise da aplicabilidade do ICPC 01 sobre essas concessões foram analisadas as seguintes 

informações, quando disponíveis: 

• Contrato de Concessão; 

• Balanço Patrimonial; 

• Demonstração de Resultado do Exercício; 

• Mutação do Ativo Imobilizado; 

• Mutação do Ativo Intangível; 

• Composição do Endividamento; e 

• Plano de Investimentos; 

 

Em relação à concessão da Afluente, deve ser ressaltado que é a mesma é um contrato 

de desmembramento do contrato de concessão da COELBA, uma vez que o Poder 

Concedente decidiu pela segregação das atividades da operação entre geração, transmissão, 

distribuição e comercialização. Sendo que para as duas primeiras atividades foi constituída a 

Afluente Transmissão de Energia Elétrica, com contrato de concessão para estes serviços 

assinado em 12 de abril de 2010, porém, retroativo ao início da concessão integral da 

COELBA, 08 de agosto de 1997, desta forma, os termos de prazo do contrato não foram 

alterados. 

Assim como para os ativos intangíveis, os modelos e exemplos propostos das 

instruções da aplicação do ICPC 01 são claros, porém, sintéticos e tratam, majoritariamente 
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de concessões de rodovias, por serem de mais fácil entendimento. Além de apresentarem 

situações e cenários com foco no início das operações das concessões. 

Neste contexto, porém de forma mais abrangente, Iudícibus et. al. (2010) evidenciam 

que existem vários tipos de concessões e que para algumas delas, do setor elétrico 

especificamente, podem ocorrer a não utilização da nova interpretação técnica, devido ao 

possível não atendimento de alguns dos requisitos básicos, conforme demonstrado no Quadro 

07. 

Conforme pesquisado nos exemplos incluídos no IFRIC 12, ICPC 01 e também no 

Manual de Contabilidade Societária (IUDÌCIBUS et. al, 2010) existem fatores a serem 

considerados para o cálculo do ativo financeiro em seu valor justo que deverão ser registrados 

nas demonstrações financeiras das  operações que possuam o recebimento da receita garantida 

pelo poder concedente, dentre os dados necessários para a análise dos impactos do ICPC 01, 

destacam-se: 

• Valor total do investimento; 

• Valor da receita a ser auferida com o projeto; 

• Custo da construção da planta; 

• Custos dos serviços de operação; 

• Margens esperadas para cada fase do projeto, construção, prestação de serviços 

e manutenção da planta; 

• Taxa efetiva para cálculo do fair value. 

 

Como salientado, a análise financeira e numérica resultante dos itens acima 

relacionados daria condições de averiguação da aplicabilidade da ICPC 01 e 

conseqüentemente, a verificação dos efeitos sobre os demonstrativos e indicadores de 

desempenho econômico-financeiros desta Companhia.  

Porém ocorreram alguns fatores que impossibilitou a análise das Demonstrações 

Financeiras da AFLUENTE como previsto inicialmente, dentro os quais podem ser 

destacados os seguintes: 

• As plantas, tanto de geração e de transmissão foram totalmente transferidas da 

COELBA para a AFLUENTE, porém não há referência sobre os investimentos 
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efetuados e o período de construção da linha de transmissão e das PCHs – 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (geração de energia); 

• Como as operações foram adquiridas ou recebidas ou construídas no início da 

concessão não há registros de endividamento nas demonstrações financeiras da 

Afluente, podendo se vislumbradas algumas prováveis situações: 

 Foi efetuado financiamento para a construção e 

operacionalização das atividades, porém já foi totalmente 

liquidado; 

 Todo o investimento foi efetuado com capital próprio; 

 O financiamento necessário para a construção foi constituído 

diretamente na COELBA junto com as outras operações 

(comercialização e distribuição) e tal passivo, não foi 

transferido para a AFLUENTE. 

• Assim como nos demais contratos de concessão, não há menção do nível 

específico de qualidade que as plantas deverão estar para o retorno ao Poder 

Concedente, ou até mesmo, renovação do contrato de concessão, desta forma, 

não há valores a serem registrados conforme CPC 25, Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes, e 

• Não há menção sobre o contrato de concessão para a atividade de geração de 

energia, PCHs, sendo o contrato encontrado, exclusivo para Transmissão de 

Energia Elétrica. 

Estes fatores associados à ausência de um Relatório Anual com maior nível de 

disclosure impossibilitaram o aprofundamento do estudo em relação à transferência do 

reconhecimento dos valores dos ativos imobilizados para o ativo financeiro, ou até mesmo 

uma avaliação hibrida entre ativo intangível e ativo financeiro, caso seja o melhor 

enquadramento para as atividades de geração e transmissão de energia da AFLUENTE. 

Um resumo dos termos do contrato da AFLUENTE pode ser verificado no Quadro 11: 
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Quadro 11: Resumo das Principais Cláusulas Contratuais AFLUENTE 

 
Fonte: O Autor 

Dados os problemas encontrados na Afluente, foram avaliadas outras duas concessões 

de transmissão de energia elétrica. Ambas com processos de concessão ocorridos no ano de 

2009. O que possibilitou a este trabalho condições de criação de cenários abrangendo o 

tratamento anterior e o tratamento baseado na ICPC 01, e, conseqüentemente análise das 

variações entre os dois, conforme projeto de pesquisa. 

As concessões avaliadas se tratam de novas linhas de transmissão cedidas a dois 

grupos estabelecidos no mercado de energia, sendo o Contrato 001/2009 - Eletronorte – Linha 

de Transmissão Ribeiro Gonçalves / Balsas e o Contrato 003/2009 - Furnas Centrais Elétricas 

do Brasil – Linha de Transmissão Bom Despacho / Ouro Preto. 

Como se tratam de duas concessões recém adquiridas, não há informações disponíveis 

sobre o Balanço de Abertura como nenhuma outra demonstração financeira disponível, o que 

induziu a análise ser efetuada mediante informações contidas nos respectivos Contratos de 

Concessões e calculadas as demonstrações baseadas nos mesmos, conforme Quadro 13. 
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Quadro 12: Resumo das Principais Cláusulas Contratuais Eletronorte & Furnas 

 
Fonte: O Autor 
 

Em um primeiro momento foram considerados os custos, receitas e despesas, baseados 

no modelo vigente de contabilização, onde os bens registrados no ativo imobilizado, e com os 

contratos assinados em 2009, possuem 18 meses para a construção de suas plantas, não houve 

o reconhecimento de depreciação, pois a parte construída, foi registrada no ativo permanente, 

porém como obras em andamento. 

Em relação às receitas, nenhum valor foi registrado também, por se entender que não 

havia o emprego da do Método de Porcentagem Completada, conforme CPC 30 – Receitas. 

Vale ressaltar que conforme descrito anteriormente a AFLUENTE foi excluída da análise 

devido a não existência de dados satisfatório para a elaboração dos cálculos e medição dos 

impactos da adoção da ICPC 01, para as outras duas concessões os valores foram 

extrapolados para Demonstrações Financeiras findas em 2009. Os resultados encontrados 

podem ser visualizados no Quadro 13: 
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Quadro 13: Indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro – Ativo Financeiro - 
Transmissoras 

 
Fonte: O autor 
Observação: Calculados de acordo com demonstrativos financeiros auditados e divulgados associados 
às novas instruções do ICPC 01 – Afluente // De acordo com dados dos Contratos de Concessão – 
Eletronorte e Furnas 
Observação2: Cálculos detalhados nos apêndices 07 e 08. 
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Com a aplicação de todas as premissas demonstradas na Interpretação ICPC 01, IFRIC 

12 e com o auxílio dos exemplos citados no Manual de Contabilidade Societária, Capítulo 24 

– Concessões, se obteve os seguintes indicadores de desempenho econômico-financeiro para 

as linhas de transmissão da Eletronorte, e Furnas, Quadro 15: 

O trabalho para as duas linhas de transmissão renascentes do estudo, mesmo sendo 

constituído através das premissas contratuais é de grande relevância, pois ofereceu resultados 

e alterações significativas em relação às Demonstrações Financeiras, aos indicadores de 

desempenho econômico-financeiro e, conseqüentemente a melhoria da informação a ser 

utilizada pelos agentes econômicos em geral. 

Como visto no Quadro 13 alterações significativas ocorrerão para os contratos onde o 

risco da demanda está atrelado ao Poder Concedente, ou seja, o recebimento da receita pelo 

operador está garantida. A alteração da forma de contabilização se torna mais justa, reflete 

melhor a situação econômica da empresa e fornece melhores condições de avaliar os 

investimentos efetuados. 

Anteriormente, enquanto os bens não eram disponibilizados para a operação, 

permanecendo desta forma em obras em andamento, não geravam impactos nos 

demonstrativos financeiros, como também nos indicadores de desempenho econômico-

financeiro, exceto àqueles ligados ao desembolso de caixa. O que pode ser entendido como 

fator de empobrecimento das análises efetuadas sobre os negócios, uma vez que fatores como 

a competência não eram devidamente empregados, por não existir o reconhecimento da 

receita atrelada aos investimentos efetuados de forma concomitante. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste capítulo estão apresentadas as conclusões do estudo e as recomendações para 

análises futuras sobre o tema. 

O objetivo geral deste estudo foi o de identificar os impactos gerados pelo 

atendimento da interpretação técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão sobre indicadores de 

desempenho econômico-financeiros que auxiliam os agentes econômicos na tomada de 

decisão, e quais aqueles que se apresentavam como de maior relevância para a avaliação do 

desempenho de empresas do setor elétrico brasileiro, anterior e posterior às novas regras 

contábeis para os contratos de concessão. 

De acordo com os resultados do estudo pode-se verificar que a interpretação técnica 

altera substancialmente os procedimentos e tratativas contábeis antes praticadas no Brasil, 

onde todos os custos para a construção e disponibilização de infra-estrutura para do sistema 

elétrico, independente do segmento, eram reconhecidos no ativo imobilizado, sem o devido 

reconhecimento da receita atrelada a esta fase, e sim pela prestação de serviços somente. 

Como também não considerava o fato da infra-estrutura não pertencer ao operador, 

permitindo que a mesma fosse registrada nos demonstrativos contábeis da operadora, e como 

reflexo o registro da depreciação como uma das despesas operacionais incorridas 

periodicamente pela concessionária. 

A ICPC 01 visa corrigir estas distorções não somente sobre a forma dos registros 

contábeis, mas também no auxílio e melhoria das análises dos agentes econômicos para 

tomada de decisão. As mudanças são pertinentes e agregam valor à informação contábil 

substancialmente. 

A transição para a nova regulamentação, por outro lado, deverá gerar discussões sobre 

sua aceitação, entendimento e atendimento, uma vez que os contratos de concessão em vigor 

não estão adequados e não foram previstos de acordo a nova interpretação técnica. Desta 

forma, discussões para sua implantação, aliadas às alterações em previsões financeiras já 

executadas e em indicadores de desempenho econômico-financeiro divulgados poderão gerar 

resistências em sua efetiva aplicação. 
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5.1 As empresas de comercialização e distribuição de energia – Ativo Intangível 

Em se tratando das empresas de Comercialização e Distribuição de Energia Elétrica, 

constatou-se que a utilização da nova interpretação causou impactos significativos nas 

demonstrações, influenciando despesas, lucro líquido, ativo imobilizado e patrimônio líquido, 

e desta forma, nos indicadores de desempenho econômico-financeiro analisados. 

 
5.2 A empresa de geração e transmissão de energia – Ativo Financeiro 

 

Em relação à operação de Geração e Transmissão de Energia, os impactos para uma 

das empresas analisadas não puderam ser mensurados devido à falta de informação para a 

concretização da análise ou até mesmo uma extrapolação dos dados com o intuito de auferir o 

impacto de tais alterações nas demonstrações financeiras e, conseqüentemente, nos 

indicadores de desempenho econômico-financeiro desta operação. 

 Por outro lado, para duas outras operações, novas concessões analisadas, foi possível 

verificar clara e significativamente os impactos positivos da aplicação do ICPC 01. Em 

termos de melhoria de informação. Tanto no que diz respeito aos próprios demonstrativos 

financeiros construídos no estudo como nos quadros resumos dos impactos nos indicadores de 

desempenho econômico-financeiro. 

Essas alterações devem ser traduzidas como ganho efetivo para toda a cadeia onde 

estão inseridos os agentes econômicos e para as devidas tomadas de decisão. Devido à 

melhoria na observância, análise e aperfeiçoamento da informação contábil. 

 
 
5.3 Recomendações 

 
De acordo com os resultados da presente pesquisa, são apresentadas as recomendações 

para futuros estudos sobre a adoção do ICPC 01 – Contratos de Concessão e seus impactos 

nas demonstrações financeiras, indicadores de desempenho econômico-financeiro e, 

conseqüentemente, as tomadas de decisão por parte dos usuários das informações, sendo: 

• Expandir a análise para outras concessões do segmento de energia; 

• Efetuar estudos para outros setores, como: telefonia, estradas, saneamento 

básico, etc.; 
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• Verificar e incluir possíveis novas instruções do Poder Concedente em relação 

aos Contratos de Concessão para maior aderência e transparência da utilização 

do ICPC 01; 

• Efetuar análise posterior dos impactos da utilização do ICPC 01 e verificar os 

impactos sobre os ativos financeiros das companhias sujeitas a esta 

interpretação; e 

• Verificar a existência de novas definições sobre a transição das regras vigentes 

para a aplicação do ICPC 01 – Contratos de Concessão. 
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