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RESUMO

O aumento das necessidades de negócios globais entre as empresas e mercado internacional ratificou a evidenciação da informação contábil 
como uma crescente evolução no cenário mundial enfatizado pelo amadurecimento das normas de (International Financial Reporting Standards -
IFRS).  Assim, como maior harmonização na linguagem dos negócios houve maior facilidade para as empresas internacionalizar suas operações 
optando por emissões de American Depositary Reciepts -  ADR, principalmente na bolsa New York Stock Exchange -NYSE para captação de 
recursos (Guia, Menezes Junior, Serrano, & Franco, 2017).Nesse contexto, o IFRS 8 – Operating Segments trabalha com os resultados operacionais 
de segmentos da companhia, na visão da alta gestão, que melhor representam os negócios da empresa com perspectivas de longo prazo. Assim, 
o objetivo geral deste trabalho será verificar o nível de aderência das empresas brasileiras listadas na New York Stock Exchange - NYSE, as 
informações de divulgação exigidas pelo IFRS 8 – Operating Segments. Salienta-se, a norma da Securities and Exchange Commission -SEC. Quanto 
aos procedimentos de coleta de dados foi bibliográfica e documental, pois será feita uma análise do relatório 20 -f sobre a evidenciação das 
informações por segmento. O relatório 20-f deve ser apresentado anualmente por todas as empresas estrangeiras com ações negociadas nas 
bolsas de valores dos Estados Unidos.A população da pesquisa será as empresas brasileiras listadas na Nyse com data de 31 de dezembro de 
2017, que consta nesta data com 29 empresas. A coleta de dados ocorrerá na plataforma Edgar no sítio eletrônico da SEC, principalmente nos 
relatórios 20-f e 6k. O estudo constatou-se que as empresas brasileiras que negociam na NYSE apenas 7 (Ultrapar, Netshoes, Itaú, Gerdau, Cosan, 
Vale e Atento) apresentam nível de evidenciação geral acima de 50%. O que representa um número muito baixo e, sobretudo por serem 
empresas que atuam com o mercado internacional esperava-se maior transparência quanto aos segmentos operacionais trabalhados pelas 
firmas. Dentre os setores/ seções analisadas o que possuem maior evidenciação foi o de Informações Gerais e o de produtos serviços com 74% e 
71% respectivamente, sinalizando que as empresas não se comprometem em divulgar maiores informações sobre seus segmentos operacionais e 
nas relações provenientes de clientes externos.Observou-se que dentre as empresas que possuem o maior nível de disclosure não há uma 
homogeneidade de setor ou tamanho das empresas, contudo nas empresas com menor índice de disclosure nota-se uma predominância do setor 
de serviço em especial das empresas telefônicas. Tal resultado confronta-se com o encontrando por (Santana & Costa, 2015) que o setor com o 
maior índice de evidenciação foi o de serviços elétricos contudo, ressalta-se que a pesquisa dos autores foi realizada para o mercado de capitais 
brasileiro.Com relação a quantidade de segmentos informados observou-se um média 3 segmentos por empresa que evidencia uma melhora de 
divulgação com relação ao trabalho de Schvirck et. al(2013) que encontrou uma divulgação de 30% das empresas em apenas 1 segmento 
operacional informado. Contudo, quanto as características gerais de divulgação percebem-se que as empresas divergem em relação a quantidade 
e qualidade dos itens obrigatórios de divulgação. Como sugestão para estudos posteriores, recomenda-se a comparação entre as empresas 
brasileiras e outras empresas estrangeiras que tenham ações negociadas na NYSE pra proceder uma comparação entre os níveis de evidenciação 
das Informações por Segmentos
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