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RESUMO

A expansão das entidades em novos mercados e/ou atividades, produtos e serviços têm provocado diversas formas de conglomerados 
empresariais, que por sua vez, dão origem a um conjunto heterogêneo de informações que devem atender aos interesses específicos de cada 
usuário da demonstração financeira. Destaca-se que a utilidade da informação por segmento é observada pela sua capacidade em atender a 
diversos tipos de usuários que tem relacionamento direto com parte da empresa e não na sua totalidade. Sendo assim, a informação segmentada 
torna-se útil para os usuários que precisam avaliar o desempenho de uma determinada atividade operacional, a fim de tomar decisões,
dependendo de seu Interesse, como a concessão de empréstimos; medição operacional do produto e/ou serviço; retorno sobre investimentos; 
exame da lucratividade; previsão de fluxos de caixa, entre outros conhecimentos. O conceito de EBITDA representa um indicador a partir da 
demonstração de resultado, no qual os juros, as despesas financeiras, o imposto de renda e a contribuição social, a depreciação e a amortização 
são desconsideradas na avaliação da capacidade de geração de fluxo de caixa operacional. O reconhecimento do EBITDA como uma medida 
financeira globalizada eficaz deve-se a sua vantagem quando analisada ao lucro líquido, pois não são considerados os obstáculos da legislação 
fiscal, sendo assim, possibilita informações do desempenho operacional num contexto global. Sendo assim, o problema de pesquisa pode ser 
formulado da seguinte maneira: Quais as práticas de divulgação do EBITDA como métrica de desempenho operacional no gerenciamento de 
segmentos no período de 2016? O objetivo geral deste trabalho é analisar as práticas de divulgação do EBITDA como métrica de desempenho 
operacional no gerenciamento de segmentos no período de 2016. Este artigo contempla como objetivos específicos: (i) Investigar a evidenciação 
do EBITDA nas Informações por Segmentos nas Notas Explicativas; (ii) Verificar a divulgação do EBITDA no gerenciamento dos negócios nas Notas 
Explicativas e no Relatório da Administração; (iii) Identificar a publicação voluntária do EBITDA por segmentos de negócios no Relatório da 
Administração. A pesquisa justifica-se pela relevância da eficiência e a qualidade das informações contidas nas demonstrações contábil-
financeiras como instrumento para reduzir a assimetria informacional no processo decisório e seus impactos no mercado financeiro, de crédito e 
de capitais. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa dos dados realizada por meio da Análise de Conteúdo das 
Notas Explicativas e do Relatório da Administração. A população é composta por 418 empresas com situação ativa na BM&FBOVESPA em 2016. 
Os resultados desta pesquisa demonstram até a presente data que as práticas de divulgação do EBITDA com métrica de desempenho operacional 
no gerenciamento de Segmentos possui uma representatividade de evidenciação entre os relatórios financeiros de 10%. Até o momento, o 
relatório financeiro com maior participação na divulgação do EBITDA no gerenciamento de negócios foi o Relatório da Administração com 11%. 
Nesse contexto, provavelmente, a métrica de desempenho operacional do EBITDA nas Informações por Segmento não representa uma prática 
dos gestores operacionais, ou simplesmente, não há interesse e/ou incentivos em comunicar esse indicador aos usuários dos relatórios 
financeiros. Desta maneira, pode-se concluir pela análise em desenvolvimento que, em média, 90% das companhias abertas brasileiras não 
utilizaram o EBITDA como métrica de desempenho operacional no gerenciamento dos segmentos no período de 2016.
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