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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO
Em linhas gerais, a resposta deve atender ao que se explicita a seguir, não se excluindo outras formas de
resposta que contemplem o que foi solicitado no comando da prova discursiva.
As características qualitativas da informação contábil-financeira útil destinam-se a identificar os tipos de
informação provavelmente mais úteis para que os agentes econômicos tomem decisões econômicas. O custo de
produzir a informação condiciona a aplicabilidade dessas características. Conforme o parágrafo QC35 do
Pronunciamento Técnico CPC 00, “O custo de gerar a informação é uma restrição sempre presente na entidade
no processo de elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro. O processo de elaboração e divulgação
de relatório contábil-financeiro impõe custos, sendo importante que ditos custos sejam justificados pelos
benefícios gerados pela divulgação da informação. Existem variados tipos de custos e benefícios a considerar.”
Quanto às características fundamentais, a informação contábil-financeira útil é relevante e representa, com
fidedignidade, a situação econômico-financeira da entidade. Uma informação relevante faz diferença nas decisões
que os usuários possam tomar, devido a seu valor preditivo e(ou) confirmatório, isto é, ela pode ser utilizada como
dado de entrada para predizer futuros resultados e retroalimentar avaliações prévias, permitindo confirmá-las ou
alterá-las. A materialidade é condição para a relevância. A informação será considerada material, se a sua
omissão ou sua divulgação distorcida influenciar nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Vale
ressaltar que a materialidade em si não é uma característica qualitativa. Para que seja representada com
fidedignidade, a informação deve ser completa, neutra e livre de erro. A completude implica incluir toda a
informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno retratado. A neutralidade significa evitar dar
maior ou menor peso, ênfase maior ou menor, ou qualquer outro tipo de manipulação da informação que possa
influenciar os usuários de modo favorável ou desfavorável. Por fim, é necessário evitar erros ou omissões no
fenômeno retratado e assegurar que o processo utilizado para reporte seja selecionado e aplicado livre de erros.
A aplicação dessas características implica, primeiro, identificar o fenômeno econômico com potencial de ser útil
para os usuários da informação reportada; segundo, identificar o tipo de informação que seria mais relevante, se
disponível, e que poderia ser representado com fidedignidade; e, terceiro, determinar se a informação está
disponível e se pode ser representada com fidedignidade.
Além de conter as referidas qualidades fundamentais, a utilidade da informação contábil-financeira será
melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. A comparabilidade permite que os
usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. Para ser comparável,
a informação tem de ter consistência, isto é, o uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, tanto dentro da
mesma entidade quanto entre entidades distintas. A verificabilidade significa que diferentes observadores,
cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, embora não cheguem, necessariamente, a um
completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser uma representação fidedigna.
Tempestividade significa ter informação disponível para tomadores de decisão a tempo de poder auxiliá-los em
suas decisões. A disponibilização da informação classificada, caracterizada e apresentada com clareza e concisão
é o que a torna compreensível, ainda que a completa compreensão do que foi reportado exija o auxílio de
especialistas. A aplicação dessas características é um processo de interação recíproca que não segue uma ordem
preestabelecida. Eventualmente, uma característica qualitativa de melhoria pode ter de ser diminuída para
maximização de outra característica qualitativa.

