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UMA ANÁLISE DA ADERÊNCIA AO CPC 23 PELAS COMPANHIAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA DO SEGMENTO NOVO MERCADO  

RESUMO 

A informação contábil, para ser considerada relevante e fidedigna, necessita estar livre de erros. 

Nessa perspectiva, o pronunciamento técnico CPC 23 define os critérios para a retificação de 

erros de períodos anteriores incluindo os elementos necessários em sua divulgação, logo esse 

estudo tem o objetivo de analisar a forma como as empresas evidenciam a correção de erros 

contábeis em suas Notas Explicativas durante os anos de 2015 a 2020. A pesquisa se justifica 

pela possibilidade de aprofundamento acerca da forma como os erros são corrigidos e tratados, 

além de existir poucas pesquisas a respeito da temática do CPC 23. A amostra compreende 

empresas brasileiras que pertencem ao setor de energia elétrica e ao segmento do Novo 

Mercado, composta por 10 empresas. A análise centrou-se nas Notas Explicativas das entidades 

e a aderência às exigências do CPC 23 por meio de checklist para apontar o atendimento ou não 

aos requisitos, além da leitura das notas para analisar o discurso contido nelas. Por meio da 

análise foi observado que dentre os 14 erros identificados, a categoria “erro de registro” foi a 

mais recorrente em 100% das empresas, ao passo que apenas houve um registro de “erro de 

divulgação”. Quanto ao atendimento aos requisitos do CPC 23, houve equilíbrio entre 3 dos 4 

itens (em apenas um houve baixa evidenciação). De maneira geral, se comprova uma 

conformidade normativa, resultado que as empresas analisadas se preocupam em retificar as 

informações conforme a norma vigente.  

 

Palavras-chave: Erros contábeis. Retificação de erros de períodos anteriores. CPC 23.  

 

ABSTRACT 

 

Accounting information to be considered relevant and reliable needs to be free from errors. In 

this perspective, CPC 23 defines the criteria for the correction of errors from previous periods, 

including the necessary elements in their disclosure. The objective of this article is to analyze 

how companies show the correction of accounting errors in their explanatory notes, during the 

years 2015 to 2020. The research is justified by the possibility of deepening the way errors are 

corrected and treated, in addition to the fact that there is few research about CPC 23. The sample 

of this research comprised Brazilian companies listed in the energy sector ant the Novo 

Mercado segment, being composed of 10 companies. The analysis focused on the explanatory 

notes and their adherence to the requirements of CPC 23, through a checklist to point out 

whether the requirements were met and in the reading of the notes, for analysis of the discourse 

contained in them. It was observed that among the 14 errors identified, the category 

"registration error" was the most recurrent in 100% of the companies, while there was only one 

occurrence of "disclosure error". About the requirements of CPC 23, there was a balance 

between 3 of the 4 items (in only one there was low disclosure). In general, a normative 

compliance is proven, a result that the analyzed companies are concerned with rectifying the 

information according to the current norm. 

Keywords: Accounting erros; Correction of errors from previous periods; CPC 23. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Contabilidade é uma ciência que tem por objeto estudar o patrimônio, seja de pessoas 

físicas ou jurídicas. Nesse sentido, desenvolve-se como um sistema de informação e avaliação 

destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, 

financeira, física e de produtividade. Logo, todas as informações colhidas, tem o objetivo de 

fornecer informações úteis, que serão utilizadas para a tomada de decisão dentro e fora de uma 

organização (IUDÍCIBUS, MARION, 2017; GELBCKE et al., 2018). Nesse contexto, Ruberto 

e Alves (2015) observaram em seu estudo que houve um crescimento na quantidade de 

informações divulgadas pelas empresas, através das Notas Explicativas, após as normas 

brasileiras de contabilidade entrarem em convergência em 2009. De acordo com Freire et al. 

(2012), esse processo de convergência foi aplicado gradualmente desde então, tendo o seu ápice 

no exercício de 2010, durante o qual as companhias abertas foram obrigadas a adotar as normas 

internacionais de contabilidade em sua forma completa. 

As informações divulgadas através das Notas Explicativas resultaram em benefícios 

para os usuários externos, já que com a maior disponibilidade de dados de qualidade, eles 

podem tomar melhores decisões econômicas, gerando influências positivas e significativas no 

nível de investimento para a entidade. Além disso, é possível observar que o grau de confiança 

do usuário está diretamente ligado a qualidade do conteúdo informacional divulgado nas notas. 

Quando esse grau de confiança aumenta em relação à companhia, melhor poderá ser o 

investimento nela e consequentemente maior visibilidade e competitividade da empresa no 

mercado que está inserida (RUBERTO; ALVES, 2015). 

Para a informação ser considerada de qualidade, os relatórios financeiros devem 

corresponder à realidade das organizações, como também apresentar informações relevantes 

para que sejam úteis – e essa utilidade é melhorada se a informação for comparável, verificável, 

tempestiva e compreensível – não sendo permitida a elaboração para fins específicos, pois elas 

devem atender a investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e 

potenciais, na tomada de decisão (CPC, 2019). 

Além de serem úteis, espera-se que as informações evidenciadas estejam livres de erros. 

Segundo Barbosa et al. (2015), a transparência empresarial, fundamentada em informações 

confiáveis, é esperada à medida que reduz a incerteza e possibilita melhores decisões 

econômicas. No entanto, nenhum sistema é totalmente livre de falhas e, conforme o CPC 23, 

os erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas contábeis, 
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descuidos ou interpretações incorretas de fatos ou, até mesmo, fraudes. Então, apesar de todo o 

empenho dos profissionais para evitá-los, eles são probabilidades existentes no processo 

contábil, principalmente, quando analisamos a complexidade e o volume das transações. 

Ainda sobre esse raciocínio, Sousa, Gordiano e Sales (2020) afirmam que 

a possibilidade de equívocos ganha maior atenção e relevância quando percebida após a 

publicação dos relatórios, já que pode afetar o resultado da entidade e alguns outros 

desdobramentos a partir disso, como por exemplo: mudança nos valores destinados às reservas, 

bases de cálculo e valores de impostos sobre lucro líquido, dentre outras situações.  

Sob esse contexto, então, esta pesquisa busca identificar se o erro contábil 

apresentado nas Notas Explicativas de empresas listadas na B3 em conformidade ao CPC 

23. Logo, este estudo tem por objetivo geral analisar as características qualitativas da 

divulgação informacional em Notas Explicativas das empresas brasileiras que pertencem ao 

setor de energia elétrica e ao segmento do Novo Mercado com relação a retificação de erros e 

sua aderência às exigências ao CPC 23, relativas aos exercícios de 2015 a 2020. 

O objetivo da pesquisa é justificado pela possibilidade de aprofundamento acerca da 

forma como os erros de exercícios anteriores são corrigidos e tratados em seus relatórios 

financeiros. Existem poucas pesquisas a respeito da temática do CPC 23 e como o objetivo 

desse pronunciamento é melhorar a confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade, 

considera-se relevante esse aprofundamento. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Características Qualitativas da Informação Contábil  

 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, foi criado com o objetivo de estudar, 

preparar e emitir pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade, permitindo 

uma uniformização normativa. Nesse cenário, o CPC é responsável por orientações e 

interpretações das normas reguladoras e uniformização no processo de elaboração delas. 

No Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e 

Divulgação dos Relatórios Contábil - Financeiro, emitido pelo Comitê de Pronunciamento 

Técnico (CPC), em seu segundo capítulo apresenta as características qualitativas de 

informações financeiras identificando os tipos de informações que tendem a ser mais úteis a 

investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e potenciais, para que 

tomem decisões sobre a entidade que reporta com base nas informações contidas em seu 
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relatório financeiro. Hendriksen e Van Breda (2012) definem as características qualitativas 

como atributos da informação que são necessárias para torná-la útil.  

A qualidade da informação contábil é indispensável para a segurança no momento de 

avaliar o desempenho das organizações, Iudícibus (2010) expõe que os stakeholders, as partes 

interessadas, têm interesse primariamente na rentabilidade e segurança dos seus investimentos, 

necessitando de informações resumidas que deem respostas claras e concisas a suas perguntas. 

A adequada evidenciação das demonstrações possibilita uma melhor avaliação do negócio, 

sendo assim, os diversos stakeholders têm exigido das organizações a divulgação de 

informações de qualidade (HERCULANO; MOURA, 2015).  

Dessa maneira, a cada dia há uma maior preocupação com a divulgação das informações 

financeiras por parte das organizações, para evidenciar os seus números e saúde financeira com 

transparência para os seus investidores e demais usuários. Pois, dessa forma, permite que os 

investidores avaliem as oportunidades e o potencial retorno dos recursos aplicados no mercado 

financeiro (BEYER et al., 2010).   

Tais informações devem apresentar algumas características para que possam ser 

consideradas de qualidade e fundamentar as decisões dos usuários de maneira assertiva. Essas 

características são apresentadas no próprio CPC 00, no qual é apresentado que para a 

informação contábil ser útil ela deve atender às características qualitativas fundamentais: ser 

relevante e representar com fidedignidade o evento contábil. Essas características têm a função 

de aprimorar os relatórios contábil-financeiros. 

Para Hendriksen e Van Breda (2012), a informação relevante é a informação pertinente 

à questão sendo analisada. Isto é, aquelas que são capazes de fazer diferença nas decisões 

tomadas pelos usuários.  

E para serem úteis, as informações financeiras não devem apenas retratar fenômenos 

relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência deles. Para ser uma 

representação perfeitamente fidedigna, ela deve ter três características: ser completa, neutra e 

isenta de erros. Todavia, a perfeição nunca ou raramente é atingida, sendo o objetivo maximizar 

essas qualidades tanto quanto possível (CPC, 2019). 

 

2.2 Aspectos Normativos Contábeis 

 

O CPC 23 – referente às Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de 

Erro, discute acerca da contabilização de mudanças nas políticas contábeis, das mudanças nas 

estimativas e de retificação de erros de períodos anteriores, este último tópico sendo o mais 
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relevante para o artigo. O Pronunciamento tem como objetivo melhorar a relevância e a 

confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade, bem como permitir sua 

comparabilidade ao longo do tempo (CPC, 2009).  

De acordo com a NBC T12, o termo “erro” aplica-se a atos involuntários de omissão, 

desatenção, desconhecimento ou má interpretação de fatos na elaboração de registros e 

demonstrações contábeis. Isso posto, reflete-se que o objeto de estudo desta pesquisa será o erro 

não intencional e não a fraude que também pode acontecer dentro desse contexto.  

Em conformidade com o CPC 23 (2009), erros podem ocorrer no registro, na 

mensuração, na apresentação ou na divulgação de elementos de demonstrações contábeis, 

podendo ser eles de caráter material ou imaterial. Salotti (2012) explica que os erros incluem: 

efeitos de erros matemáticos, da aplicação de políticas contábeis, lapsos, interpretações 

incorretas de fatos, fraude, cálculo incorreto, entre outros. Ainda consoante ao CPC 23 (2009), 

os potenciais erros do período corrente descobertos devem ser corrigidos antes das 

demonstrações contábeis serem autorizadas para a sua publicação.  

O CPC 23 (2009) estipula um conjunto de elementos a serem evidenciadas em Notas 

Explicativas: a) a natureza do erro do período anterior; b) o montante da retificação de cada 

período anterior apresentado; c) o montante da retificação no início do período anterior mais 

antigo apresentado; e d) as circunstâncias que levaram a existência dessa condição e uma 

descrição de como e desde quando o erro foi retificado. 

E ainda cita as naturezas dos erros, que podem ser classificados como de registro, 

mensuração, apresentação e divulgação. O erro de registro acontece quando ocorre enganos de 

lançamentos, seja na classificação contábil ou valores. O erro de mensuração é atribuído a 

imprecisão na atribuição dos valores monetários dos componentes integrantes do patrimônio 

das entidades. Enquanto o erro de apresentação realiza-se quando os requisitos mínimos na 

apresentação das demonstrações contábeis não são realizados adequadamente. Por último, o 

erro de divulgação é visto como displicência ou omissão em colocar alguma informação à 

disposição dos usuários, resultando na reapresentação dos relatórios financeiros (SOUSA; 

GORDIANO; SALES, 2020). 

 

2.3 Retificação de Erros  

 

O CPC 23 ressalta que os erros devem ser corrigidos antes das demonstrações contábeis 

serem autorizadas para publicação. Contudo, Coltro (2013) informa que os erros contábeis em 

muitos momentos não são percebidos antes da autorização para publicação dos relatórios 
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financeiros e, não incomum, são percebidos apenas em períodos subsequentes as demonstrações 

financeiras já publicadas. Salotti (2012) afirma que a entidade deve retificá-los assim que forem 

identificados e, para que tal correção seja considerada de qualidade, é preciso que a empresa 

refaça as demonstrações com os valores comparativos. 

Devido a relevância do fato dos erros serem percebidos após a publicação dos relatórios, 

se fez necessário um levantamento dos estudos feitos anteriormente com abordagem dessa 

temática. E, assim, a necessidade de ampliar os pontos de vista e analisar dados mais recentes 

referentes a como as empresas estão tratando as retificações de erros, o que é de acentuada 

importância para que as demonstrações contábeis das companhias sejam pertinentes e 

confiáveis. Percebe-se que os estudos anteriores têm como objetos pontos muito específicos, 

como uma pesquisa se restringindo a um estado brasileiro, o qual não vai representar 

inteiramente a realidade geográfica nem sociopolítica do país e, a outra, analisou entidades até 

o ano de 2018, deixando uma lacuna desde lá até os dias de hoje. 

 

Tabela 01 – Estudos anteriores 

AUTOR OBJETIVO DO ESTUDO PERÍODO PRINCIPAIS RESULTADOS 

COLTRO 

(2013) 

Objetivou tornar compreensíveis 

aspectos e aplicabilidade da norma  
2013 

A norma é fundamental para que os 

padrões contábeis adotados pelas 

empresas tenham um parâmetro e seus 

relatórios possam ser confiáveis e 

consistentes 

RUBERTO; 

ALVES 

(2015) 

Análise das características qualitativas da 

divulgação de informacional em notas 

explicativas das 10 maiores empresas 

brasileiras em relação às políticas 

contábeis, mudanças de estimativas e 

retificação de erros 

2015 

A maioria das empresas do estudo 

apresentou adequadamente suas notas 

explicativas no que concerne às regras 

do CPC 23  

MACHADO; 

SILVA 

(2020) 

Verificaram se o que prevê o CPC 23 

estava sendo cumprido em entidade 

goianas 

2012 a 

2016 

Quanto à retificação de erro, o 

resultado foi insatisfatório, devido ao 

alto número de retificações e baixo 

nível de adequação à norma 

SOUSA; 

GORDIANO; 

SALES 

(2020) 

Análise de como as entidades do Novo 

Mercado evidenciam a correção de erros 

em suas notas explicativas 

2015 a 

2018 

Em regra geral, as empresas seguem os 

requisitos de evidenciação 

determinados pelo CPC 23 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

 

Sousa, Gordiano e Sales (2020) acreditam que a retificação de erro pode fazer com que 

os usuários externos tenham algum tipo de resistência, já que estes se basearam nas informações 

divulgadas nos demonstrativos das empresas para tomada de decisões e supõem que elas 

transparecem a realidade das organizações. 
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Para Sousa, Gordiano, Sales (2020) a reincidência na correção de erros de exercícios 

anteriores pode sinalizar aos mercados certa insegurança na qualidade das informações 

financeiras evidenciadas, como também colocar em risco a credibilidade do sistema contábil 

tão relevante para os diversos stakeholders. Nesse sentido, se houver repetição, parece dar 

ênfase a um erro, o que pode soar negativo para a empresa. No entanto, a não correção pode ser 

ainda mais prejudicial, seja de ordem legal ou mesmo na deterioração da riqueza patrimonial.  

À medida que o mercado de capitais se desenvolve, um número maior de stakeholders 

investe e passa a ter seus recursos vinculados às empresas investidas. Por isso, a evidenciação 

de equívocos é fundamental para proporcionar maior clareza para os investidores que estão 

aportando seu capital em companhias que ofereçam informações mais confiáveis e seguras 

(Moura, Franz e Da Cunha, 2015). Sendo assim, torna-se indispensável a evidenciação da 

correção de erros, com o devido esclarecimento sobre os seus efeitos econômicos, financeiros 

e operacionais.  

 

2.4 Notas Explicativas 

 

 As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e as 

informações nelas contidas devem ser relevantes e devem complementar e/ou suplementar uma 

informação que não foi suficientemente evidenciada ou que não consta nas demonstrações, para 

maior esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Elas devem 

contemplar os fatores de integridade, autenticidade, precisão, sinceridade e relevância, com 

textos simples e de fácil compreensão, além de dispor de dados que permitam a comparação 

com períodos anteriores consoante item 6.2 da NBC T 6 - Do Conteúdo das Notas Explicativas. 

 As Notas Explicativas são elaboradas para destacar e interpretar detalhes relevantes, 

informações adicionais sobre fatos passados, presentes e futuros, significativos nos negócios, 

como também resultados da empresa, de importância para as pessoas nele interessadas, como 

já discutiu Iudícibus (2010). 

De acordo com o apresentado na NBC TG 26 (R5), as Notas Explicativas devem: (i) 

apresentar informações acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das 

políticas contábeis; (ii) divulgar informações requeridas pelas normas, interpretações e 

comunicados técnicos que não tenham sido apresentados nas demonstrações contábeis; (iii) 

prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas 

que seja relevante para a sua compreensão. 
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Ainda assim, os usuários da informação estão reagindo ao excesso de notas 

apresentadas. Segundo pesquisa realizada em 2014 pela Associação Brasileira de Companhias 

Abertas (Abrasca), as empresas estão mudando a forma como estão apresentando suas Notas 

Explicativas, revisando-as e reduzindo-as de tamanho, segundo Torres (2015).  

Ruberto e Alves (2015) afirmam que para os profissionais da área e pesquisadores que 

analisam as demonstrações e suas respectivas notas, não é difícil perceber que boa parte delas, 

desde a obrigatoriedade de utilização das regras dos pronunciamentos contábeis a partir de 

2010, é composta por simples cópias de descrições de alguns pronunciamentos. Em algumas 

vezes, as empresas só alteram os valores, mantendo a mesma descrição de notas de períodos 

anteriores.  

Torres (2015) acredita que a redução no tamanho das demonstrações constatada pela 

pesquisa realizada em 2014 pela Abrasca deveu-se, sobretudo, ao fato da simplificação do 

detalhamento em excesso das notas. E ainda, observou-se que foi verificada a retirada de notas 

sobre saldos que não eram representativos ou referentes a temas que não se aplicavam à 

empresa. Sendo assim, entende-se que as entidades partiram em busca de notas mais enxutas e 

precisas, contemplando as informações substanciais para os usuários do relatório. 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da Pesquisa  

Em relação à pesquisa científica das ciências sociais, uma das formas de caracterizar a 

metodologia de um estudo é por meio da classificação quanto à abordagem do problema e 

quanto às estratégias da pesquisa, além do objetivo do estudo e respectivos procedimentos 

metodológicos (BEUREN, 2012). 

Este trabalho classifica-se como pesquisa descritiva, qualitativa e documental. Quanto 

aos objetivos, a pesquisa é caracterizada por descritiva. 

Este estudo analisou como as empresas listadas na B3 pertencentes ao setor de energia 

elétrica evidenciam a retificação de erros, classificando-o então como uma pesquisa descritiva, 

já que os resultados são expressos na forma de transcrição de documentos, não havendo uma 

interferência do pesquisador. Isto é, os fenômenos são estudados e analisados, mas não são 

manipulados pelo pesquisador (BEUREN, 2012). 

Quanto à abordagem do problema, esse estudo se caracteriza como uma pesquisa 

qualitativa, por meio da qual se buscam análises mais profundas sobre o fenômeno que está 
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sendo estudado (BEUREN, 2012). As análises foram realizadas a partir da observação do 

conteúdo dos erros reportados em Notas Explicativas e as suas respectivas aderências às 

premissas de evidenciação estabelecidas pelo CPC 23. 

Já em relação aos procedimentos metodológicos, o atual trabalho é qualificado como 

uma pesquisa documental, com a finalidade central de buscar informações em documentos que 

não tenham recebido nenhum tratamento científico (OLIVEIRA, 2016), notadamente, as Notas 

Explicativas de empresas listadas na B3 relativas aos exercícios de 2015 a 2020.  

3.2 Dados e instrumentos de coletas 

O objeto de pesquisa do presente estudo compreende 10 empresas brasileiras de capital 

aberto listadas na bolsa de valores Brasil, Bolsa, Balcão B3, que pertencem ao nível de 

governança corporativa Novo Mercado e ao setor de energia elétrica. Dessa forma, a escolha 

dessas empresas é justificada pelos pretextos do nível da qualidade das entidades do Novo 

Mercado e pelas particularidades referentes à influência da agência reguladora de energia 

elétrica. O estudo foi realizado mediante análise dos dados revelados pelas próprias empresas. 

A modalidade Novo Mercado foi lançada em 2000 e trata-se de uma opção de listagem 

na qual as empresas adotam, de forma voluntária, políticas de governança muito acima do que 

é exigido pela legislação. Assim, pode-se dizer que o Novo Mercado reúne as ações de 

companhias que oferecem mais transparência e direitos para seus investidores (REIS, 2018). 

Nessa perspectiva, Almeida et al. (2010) explicam que os critérios de adesão visam 

diminuir o desequilíbrio de informações entre os investidores e as empresas, por meio de maior 

transparência das informações divulgadas.  

A escolha por empresas de energia elétrica se justifica por estarem imersas no setor de 

regulação econômica, representado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  A 

ANEEL (Lei n. 9.427/96) – regula e fiscaliza a produção, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica (art. 2º).  

Segundo a Lei nº 9.427/1996, dentre alguns dos atributos da ANEEL, tem-se a 

expedição de atos regulamentares para o cumprimento das normas, fiscalizar diretamente - ou 

mediante convênios - as concessões e a prestação dos serviços de energia elétrica e impor 

limites ou condições para empresas, grupos empresariais e acionistas, quanto à obtenção e 

transferência de concessões, permissões e autorizações, à concentração societária e à realização 

de negócios entre si. Isto é, em decorrência da utilidade pública dos serviços de energia elétrica, 
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estas companhias estão expostas a um maior controle social e a um maior nível de exigência do 

setor regulado.  

Sales (2014) ratifica que desde a criação da ANEEL, ela utiliza como uma de suas 

ferramentas de regulação a contabilidade das empresas concessionárias do setor. Devido à 

forte regulação do setor de energia elétrica, a qual exige elevados níveis de divulgação de 

informações para atender suas premissas e por serem empresas de um nível diferenciado de 

Governança Corporativa, o Novo Mercado deve atender algumas condições e, 

consequentemente, tendem a apresentar maior transparência na evidenciação de seus dados 

financeiros (SOUSA; GORDIANO; SALES, 2020). A partir dessas características, portanto, 

justifica-se a escolha do objeto de estudo desta pesquisa. 

A pesquisa delimita-se em analisar 10 empresas de energia elétrica do Brasil, por meio 

das observações de dados divulgados pelas próprias empresas com o intuito de verificar os erros 

contábeis apresentados por elas, como também as reincidências. A coleta dos dados foi 

realizada a partir do levantamento das Notas Explicativas, relativas aos exercícios de 2015 a 

2020, as quais foram obtidas pelo site da B3.  

A seguir, na Tabela 02, será apresentada uma tabela a qual traz os nomes das empresas 

que serão observadas nesta pesquisa: 

 

Tabela 02 – Empresas analisadas na pesquisa 

  TICKER  EMPRESA 

1 AESB3 AES BRASIL 

2 CPFE3 CPFL ENERGIA 

3 ENBR3 ENERGIAS BR  

4 ENEV3 ENEVA 

5 EGIE3 ENGIE BRASIL 

6 EQTL3 EQUATORIAL   

7 POWE3 FOCUS ON 

8 LIGT3 LIGHT S/A    

9 NEOE3 NEOENERGIA   

10 MEGA3 OMEGA GER 

 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

 

Para a análise das Notas Explicativas foi realizada a leitura das mesmas para verificação 

de incidência de reapresentação e ocorrência de erros. Para auxiliar nessa verificação foi usado 

palavras chaves, como: “erro”, “equívocos”, “deslizes”, “falhas”, “ajustes”, “retificar”, 

“imprecisões, “omissões” e “reclassificações”. Quando havia a ocorrência de erro, era 
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observado se os requisitos de evidenciação determinados pelo CPC 23 estavam sendo 

cumpridos.  

A Tabela 03, adiante, apresenta a descrição dos requisitos de evidenciação determinados 

pelo CPC 23, que serviram como elementos para a elaboração do checklist. 

 

Tabela 03 – Checklist das exigências CPC 23 

A FOI DIVULGADA A NATUREZA DO ERRO DO PERÍODO ANTERIOR 

B 
FOI APRESENTADO O MONTANTE DA RETIFICAÇÃO DE CADA PERÍODO 

ANTERIOR 

C 
FOI APRESENTADO O MONTANTE DA RETIFICAÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 

ANTERIOR 

D 
FORAM APRESENTADOS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE LEVARAM A EXISTÊNCIA 

DESSA CONDIÇÃO 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

 

A partir dos procedimentos listados anteriormente adotou-se como estratégia o 

mapeamento das informações coletadas por meio de planilha eletrônica, possibilitando a 

criação de uma base de dados para auxiliar na organização e análise dos achados. 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Com o objetivo de atingir o objetivo proposto no estudo, nesta seção são expostos os 

resultados da pesquisa. A Tabela 04, a seguir, apresenta os sujeitos do estudo e a ocorrência 

de retificação de erros por período.  

Tabela 04 – Ocorrência de erro nas empresas estudadas 

EMPRESA 
OCORRÊNCIA DE ERRO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

AES BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 

CPFL ENERGIA 
0 1 0 0 0 1 2 

ENERGIAS BR  0 0 1 0 0 1 2 

ENEVA 
0 1 1 0 0 0 2 

ENGIE BRASIL 0 0 0 0 0 0 0 

EQUATORIAL   
0 0 0 0 0 0 0 

FOCUS ON 0 0 0 0 1 0 1 

LIGHT S/A    
1 0 0 0 0 0 1 

NEOENERGIA   1 1 1 1 0 0 4 

OMEGA GER 
1 1 0 0 0 0 2 

TOTAL 3 4 3 1 1 2 14 
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Fonte: Elaboração própria, 2022. 

 

Observa-se, através dos dados, que das 10 empresas estudadas na pesquisa, nenhuma 

delas apresentou retificação de erros em todos os períodos. A Neoenergia apresenta uma 

ocorrência de retificação mais recorrente, com quatro exercícios com ocorrência de erro. Nesse 

sentido, 40% das empresas estudadas apontaram registros em dois exercícios (CPFL Energia, 

Energia BR, Eneva e Omega Ger) e 20% das empresas apontaram registros em um período 

(Focus On e Light S/A). As 3 companhias restantes, representando 30% da amostra, não 

apresentaram ocorrência de retificação de erros nos períodos analisados. 

Além disso, o ano de 2016 foi o com maior quantidade de registros (4 registros ou 

28,57% do total) e os anos de 2018 e 2019 foram os com menor índice (1 registro ou 7,14% do 

total). É válido relembrar que o presente estudo não objetivou identificar as possíveis causas 

dessas variações, já que não analisou os erros decorrentes de fraudes, mas equívocos cometidos 

pelas empresas de maneira não proposital. É interessante revelar que no estudo de Sousa, 

Gordiano e Sales (2020) em que a amostra era composta por companhias do Novo Mercado e 

setores variados, o exercício de 2018 também apresentou menor quantidade de registros.  

Adiante, o Gráfico 01 mostra outra visualização da ocorrência de erros nas empresas 

estudadas.  

Gráfico 01 – Frequência de erro nas empresas estudadas 

 
Fonte: Elaboração própria, 2022. 

0%

33% 33% 33%

0% 0%

17% 17%

67%

33%

A
E

S
 B

R
A

S
IL

C
P

F
L

 E
N

E
R

G
IA

E
N

E
R

G
IA

S
 B

R

E
N

E
V

A

E
N

G
IE

 B
R

A
S

IL

E
Q

U
A

T
O

R
IA

L

F
O

C
U

S
 O

N

L
IG

H
T

 S
/A

N
E

O
E

N
E

R
G

IA

O
M

E
G

A
 G

E
R



 17 

Observa-se, a partir dos dados apresentados no Gráfico 01, que as empresas AES Brasil, 

Engie Brasil e Equatorial se destacam por não apresentarem frequência de erros entre os anos 

de 2015 e 2020, enquanto a Neoenergia se destaca por apresentar 67% de frequência de erro 

nesse mesmo período.  

Como o trabalho buscou analisar a forma como as companhias regidas por agências 

reguladoras evidenciavam os erros em suas demonstrações, foi realizado um levantamento dos 

resultados dos estudos anteriores, a fim de buscar compreender se a presença de regulação pode 

aumentar ou diminuir os erros contábeis divulgados nos relatórios financeiros.  

A Tabela 05 apresenta os resultados dos estudos anteriores em relação a retificação de 

erros. 

Tabela 05 – Resultados dos estudos anteriores 

Ano 

RUBERTO E ALVES (2015) SOUSA, GORDIANO E SALES (2020) 

Empresas 

Reguladas 

Empresas Não 

Reguladas 

Empresas 

Reguladas 

Empresas Não 

Reguladas 

2015 1 0 5 8 

2016 Não se aplica Não se aplica 2 8 

2017 Não se aplica Não se aplica 6 12 

2018 Não se aplica Não se aplica 5 0 

TOTAL 1 0 18 28 

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

 

A pesquisa de Ruberto e Alves (2015) analisou as Notas Explicativas das 10 maiores 

empresas brasileiras no ano de 2015. Contudo, como se restringiu a um exercício, a única 

empresa que apresentou evidenciação de erro em suas notas foi a Petrobras e mesmo assim 

apresentou um resultado satisfatório atendendo aos requisitos contidos no CPC 23.  

Nesse sentido, o trabalho de Sousa, Gordiano e Sales (2020) se torna mais pertinente 

para a discussão, visto que apresenta uma amostra maior (36 empresas) e um período mais 

extenso de análise. A Tabela 05 evidencia o resultado encontrado da amostra estudada em 

relação àquelas com retificação de erros no período de 2015 a 2018, segmentadas em reguladas 

e não reguladas. No estudo deles, onde 36% das empresas analisadas são reguladas, foi 

verificado que, proporcionalmente, as empresas com a presença de agência reguladora 

apresentam maior incidência de retificação de erros.  

Através da análise do resultado do estudo de Sousa, Gordiano e Sales (2020), é possível 

fazer uma comparação com a presente pesquisa, cuja amostra indica que a cada ano em média 

23% das empresas analisadas apresentam pelo menos um erro contábil em duas demonstrações, 
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enquanto no estudo dos autores supracitados esse percentual sobe para 35% quando analisado 

apenas as empresas reguladas. Contudo, essa diferença pode ser esclarecida devido o fato das 

empresas desse estudo englobarem apenas companhias do Novo Mercado, o que exige um grau 

maior de confiabilidade das informações divulgadas. Sendo assim, as empresas reguladas 

tendem a apresentar maior retificação de erros, que pode ser entendido como um atendimento 

as normas da agência reguladora e, consequentemente, por sofrerem mais fiscalização que as 

outras empresas não reguladas. 

4.1 Análise da aderência das exigências ao CPC 23  

A Tabela 06 apresenta a aderência das exigências ao CPC 23 referente ao checklist de 

retificação de erros. 

Tabela 06 – Aderência ao checklist do CPC 23 

EMPRESA 

A B C D 

T 

O 

T 

A 

L 

CATEGORIA 

ERRO 

Natureza 

do erro 

Montante 

da 

retificação 

para 

período 

anterior 

 Montante da 

retificação no 

início do período 

anterior mais 

antigo 

Circunstâncias que 

levaram à existência 

dessa condição  

Registro, 

mensuração, 

apresentação e 

divulgação 

CPFL 

ENERGIA 
2 2 0 2 6 REGISTRO 

ENERGIAS 

BR  
2 2 0 2 6 

REGISTRO - 

DIVULGAÇÃO 

ENEVA 2 2 0 2 6 REGISTRO 

FOCUS ON 1 1 0 1 3 REGISTRO 

LIGHT S/A    1 1 0 1 3 REGISTRO 

NEOENER

GIA   
4 4 0 4 12 REGISTRO 

OMEGA 

GER 
2 2 0 2 6 REGISTRO 

TOTAL 14 14 0 14 42   

Fonte: Elaboração própria, 2022. 

 

Pode-se perceber que a categoria de erro “Registro”, que ocorre quando há enganos de 

lançamentos, foi a mais recorrente (100% das empresas), enquanto erro de “Divulgação”, visto 

como displicência em colocar uma informação no relatório, apenas foi observado em uma 

empresa (Energias BR). No caso da instituição Energias BR, no que se refere ao exercício de 

2020, houve erro de divulgação na nota explicativa 41, referente à cobertura de seguros, que foi 

incluída posteriormente, pois foi suprimida indevidamente por displicência. 
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Em relação aos erros de “Registro”, compartilhado entre todas as companhias da 

amostra com ocorrência de erro, foi observado comentários a respeito de ações involuntárias 

ou omissões nos lançamentos, sejam em seus valores ou na inadequada classificação contábil. 

No entanto, sem intenção de mascarar resultados ou causar qualquer tipo de maleficio na 

interpretação dos relatórios financeiros. No estudo de Sousa, Gordiano e Sales (2020) toda a 

amostra também apresentou erros de registro, se revelando a categoria de erro mais comum nos 

relatórios. 

 Através de uma análise do checklist, foi observado que houve uma constância nas 

categorias “A” (natureza do erro), “B” (o montante da retificação para cada período anterior 

apresentado) e “D” (divulgação das circunstâncias que levaram à ocorrência do erro), 

representando cada uma 33,3% do todo. Ao contrário da categoria “C”, evidenciação do 

montante da retificação no início do período anterior, que não foi evidenciado nas ocorrências. 

As companhias informaram apenas o montante da retificação para cada período anterior 

apresentado.  

A seguir, são destacados alguns trechos nas Notas Explicativas que apresentaram erros 

e suas respectivas abordagens de reapresentação referente à correção de erros.  

A empresa Eneva, em 2017, reconheceu em suas Notas Explicativas as devidas 

correções como retificação de erros de reclassificação contábil:  

Em consonância com o CPC 23 – Politicas Contábeis, Mudanças nas Estimativas 

Contábeis e Correção de Erros CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações 

Financeiras, a demonstração do fluxo de caixa está sendo reapresentada, pois a 

Administração da Companhia avaliou que a melhor aplicabilidade dos juros pagos 

sobre empréstimos, financiamentos e debêntures é nos fluxos de caixa de 

financiamentos, pois o custo desses passivos financeiros está intrinsicamente ligado a 

obtenção de recursos para a construção do parque gerador e produtor de gás do Grupo 

Eneva. Por esse motivo, os juros pagos foram reclassificados dos fluxos de caixa das 

atividades operacionais para os fluxos de caixa das atividades de financiamentos, de 

acordo com no item 33 do CPC 03 – (Demonstração dos Fluxos de Caixa).  

A empresa Omega Ger, em 2016, reapresenta suas demonstrações contábeis devido ao 

reconhecimento de erros e suas devidas retificações:  

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo 

em 31 de dezembro de 2016, originalmente emitidas em 31 de março de 2017, estão 

sendo reapresentadas, em conformidade com o CPC 23 – Políticas Contábeis, 

Mudança de Estimativas e Erro (IAS 8) e CPC 26(R1) – Apresentação das 

demonstrações contábeis (IAS 1), em decorrência de retificação de erro pela ausência 

de divulgação dos compromissos de pagamentos mínimos futuros dos arrendamentos 

mercantis operacionais, os quais estão sendo divulgados na nota explicativa 30.  

Na empresa citada anteriormente, foi observado que houve evidenciação de erro em 

virtude da ausência de divulgação de valores por erro. Como pode ser analisado, como ocorreu 
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na maioria das notas analisadas, a justificativa de correção se dá como uma exigência ao CPC 

23, sem demais justificativas de como esse equívoco pode ter afetado os usuários de alguma 

forma.   

Vale ressaltar que algumas companhias realizaram reapresentação das demonstrações 

contábeis, mas por uma mudança de política contábil ou por melhor apresentação, não se 

configurando como retificação de erro. Sendo assim, as alterações nas estimativas contábeis 

decorrem de nova informação ou inovações e, portanto, não são retificações de erros. Pode-se 

citar como exemplo a Equatorial, que foi uma das companhias sem ocorrência no estudo.  

Nos anos de 2015 e 2016 houve reapresentações devido à companhia revisar suas 

práticas contábeis e concluir que alguns valores poderiam ser melhor apresentados para os 

usuários, no entanto, essa melhoria não alterou o total dos ativos, do patrimônio líquido, o lucro 

líquido e não afetou qualquer índice de endividamento financeiro. Ainda sobre a Equatorial, em 

2018 ocorreu reapresentação devido à mudança de política contábil. Para ilustrar, segue nota 

explicativa do exercício de 2016, referente à mudança de práticas contábeis:  

A Administração da Companhia, após reavaliação de determinados temas e 

objetivando a melhor apresentação da sua posição patrimonial e do seu desempenho 

operacional e financeiro, procedeu aos seguintes ajustes e reclassificações as suas 

demonstrações do resultado e do valor adicionado de 31 de dezembro de 2016 e 2015, 

originalmente emitidas em 08 de março de 2017 conforme demonstrado a seguir, com 

base nas orientações emanadas pelo “CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de 

Estimativa e Retificação de Erro”. As mudanças efetuadas não alteram o total dos 

ativos, o patrimônio líquido, o lucro líquido e também não afetam qualquer índice de 

endividamento financeiro.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a discussão sobre o contexto do erro na contabilidade, como também a análise dos 

dados apresentados nesse estudo, a contabilidade também está passível de erro em seu processo. 

No entanto, as empresas adotam mecanismos de minorar os efeitos desses erros em suas 

demonstrações, seja por iniciativa própria ou por determinações de normas, como o CPC 23 

que elenca critérios para retificação desses erros. 

O objetivo principal desse estudo foi examinar se as empresas analisadas estão 

cumprindo os critérios exigidos pelo CPC 23 quanto à retificação de erros relativos aos 

exercícios de 2015 a 2020. Diante da análise de resultados, as empresas estudadas pertencentes 

ao Novo Mercado e segmento de energia elétrica, em regra geral, seguem os requisitos de 
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evidenciação determinados pelo CPC 23.  As suas Notas Explicativas possuem riquezas e 

detalhamento de informações, garantindo as características qualitativas fundamenteis da 

informação contábil. Ademais, as empresas possuem a particularidade de serem reguladas pela 

ANEEL, sendo obrigatórios requisitos na publicação de seus relatórios. 

Em relação ao grau de aderência ao checklist previsto no CPC 23 e a evidenciação de 

correção de erros em Notas Explicativas, observou-se que todos os sujeitos da pesquisa 

apresentaram erros de registro e que os erros de divulgação só constaram em uma empresa, a 

Energia BR, como foi discutido anteriormente.  

Além disso, foi notória uma equilibrada distribuição na evidenciação de três dos quatros 

requisitos do checklist elencados pelo CPC 23, como já falado, nas categorias “A” (natureza do 

erro), “B” (o montante da retificação para cada período anterior apresentado) e “D” (divulgação 

das circunstâncias que levaram à ocorrência do erro).  O item “C”, que representa a 

evidenciação do montante da retificação do início do período anterior não possui evidenciação, 

pois observou-se que as empresas apenas fazem o comparativo com o montante da retificação 

para o final de cada período anterior. Como já foi citado, a pesquisa não busca compreender os 

motivos para tais fatos, portanto, não há discussões a esse respeito. 

Dessa forma, é observado uma tendência das empresas reguladas apresentarem 

retificação de erros, que pode ser por sofrerem mais fiscalização que as outras empresas não 

reguladas, já que devem atender as normas da agência reguladora. E apesar dessa incidência de 

erros, conclui-se que se comprova uma conformidade normativa, com a garantia de informação 

relevante e fidedigna para as partes interessadas, resultado que as empresas analisadas se 

preocupam em retificar as informações conforme a norma vigente.  

Por fim, para pesquisas futuras, como sugestão, propõe-se a adoção de abordagem 

quantitativa para uma avaliação mais universal, visto que a limitação desse estudo se deve pelo 

próprio método qualitativo utilizado.  
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