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Prefácio
Acadêmico Domingos Orestes Chiomento

Desde que foi fundada, em 25 de abril de 1952, pelas mãos do saudoso contador 
Francisco D`Áuria e reinstalada, em 11 de novembro de 2011, pelos profissionais da 
Contabilidade, Irineu De Mula, Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho, José Joaquim 
Boarin (in memorian), Luiz Bertasi Filho (in memorian),  e por mim, Domingos 
Orestes Chiomento, a Academia Paulista de Contabilidade-APC vem acompanhan-
do as transformações e evoluções das Ciências Contábeis, no Brasil e no mundo, e 
ao mesmo tempo, fomentando a produção literária, o estudo, a pesquisa técnico 
científica e ainda disseminando conhecimento, valorizando talentos e perpetuando 
a memória da Contabilidade.

Com essa premissa, e para atender a um reclamo da classe contábil quanto à melhor 
compreensão e aplicação das Normas Internacionais de Contabilidade, a Academia 
editou, no ano de 2019, o livro “Acadêmicos explicam os Pronunciamentos Contábeis”, 
onde aglutinou os conhecimentos e as experiências do seu talentoso corpo de 
Acadêmicos. A obra, de imediato, sagrou-se em um grande sucesso, pela qualidade 
do seu conteúdo. 

E, para facilitar a expansão dos conhecimentos ali contidos, a edição impressa 
do livro foi transformada em um e-book interativo, o qual pode ser acessado por 
profissionais de todo o Brasil e também por aqueles que atuam em países de língua 
Portuguesa. Basta entrar no site da Academia: www.apcsp.org.br.

Mas, como o tema é vasto e de extrema necessidade para a modernização dos 
procedimentos contábeis, no ano de 2020, a Academia editou mais um livro da série, 
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desta vez com o título “Pronunciamentos Contábeis aplicados aos Negócios”, nos mes-
mos moldes do anterior, que igualmente superou as nossas expectativas em termos 
de aceitação pelos profissionais, empresários e estudantes da Contabilidade.

E, neste ano de 2021, temos o prazer de completar a série ao editar o terceiro 
livro, que traz como título “Pronunciamentos Contábeis e tendências da Contabili-
dade” – Contribuição da Academia à disseminação do Conhecimento Técnico, onde 
continuamos dando orientações sobre a aplicação correta dos Pronunciamentos 
Contábeis, mas também contemplamos outros temas atuais e oportunos os quais 
norteiam a nossa profissão, e que têm sido motivo de análise e reflexão dos nossos 
Acadêmicos, devido à sua importância para manter a excelência de nossas ativida-
des profissionais.

A mim, como presidente desta honrosa Agremiação, cabe-me externar os agra-
decimentos e cumprimentos de nossa Diretoria a estes brilhantes imortais, que 
dispenderam o seu precioso tempo, sacrificando raros momentos de lazer e des-
contração junto às suas famílias e aos seus queridos, para se dedicarem a produzir 
estes artigos e estudos de incomum qualidade técnica, os quais serão muito úteis 
para a comunidade contábil do presente e para as futuras gerações.

Tenho observado, ao longo da minha existência, que a generosidade e a coope-
ração mútua são caraterísticas intrínsecas dos profissionais da Contabilidade, o que 
é claramente percebido nas Entidades da Classe, quer seja nos grupos de trabalho, 
no compartilhamento de conhecimentos, nas participações em eventos, estes in-
cansáveis profissionais jamais se negam a doar o melhor de si para o aperfeiçoa-
mento dos colegas e a valorização da Contabilidade.

Mas, um elenco de notáveis, tão extraordinariamente competente e dedicado, como 
os imortais da Academia Paulista de Contabilidade, é difícil reunir. Ouso dizer até que 
é realmente uma benção de Deus poder compartilhar e desfrutar desse seleto grupo.

Por isso, externo mais uma vez os meus sinceros agradecimentos a todos, em 
especial à Acadêmica Angela Zechinelli Alonso que, com mãos de ferro, revesti-
das de veludo, tem coordenado os trabalhos e estimulado nossos Acadêmicos 
a produzirem e disponibilizar os valiosos trabalhos que integram esta obra, e 
também o primeiro e o segundo livros, cujas produções foram orquestradas com 
igual maestria.

Agradeço também aos amigos presidentes das Entidades Congraçadas da Con-
tabilidade do Estado de São Paulo, fazendo uma referência especial ao Acadêmico 
José Donizete Valentina, vice-presidente da APC e presidente do Conselho Regio-
nal de Contabilidade do Estado de São Paulo-CRCSP, pelo imenso apoio a esta e a 
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outras iniciativas da Academia; e aos nossos patrocinadores, que generosamente 
tornaram possível mais esta realização.

Com a cooperação de todos vocês a Academia Paulista de Contabilidade sente-
-se orgulhosa de entregar à classe contábil brasileira mais uma obra de conteúdo 
inédito e de inestimável valor.

Boa leitura

Domingos Orestes Chiomento 

Presidente da Academia Paulista de Contabilidade- APC
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Apresentação
Acadêmica Angela Zechinelli Alonso

“Em um tempo de novidades, tecnologias, conexões e informações, a globalização 
toma uma dimensão cada vez mais importante. No âmbito econômico, sua relevân-
cia é ainda maior, já que se caracteriza pelo conjunto de mudanças no processo de 
produção e prestação de serviços, nas relações de trabalho, no papel do Estado, na 
facilitação do fluxo de pessoas, capitais, serviços e informações ao redor do mundo”, 
afirma Idésio Coelho da Silva Júnior1. Vice-presidente Técnico do Conselho Fe-
deral de Contabilidade-CFC e membro do board da International Federation of 
Accountants-Ifac. Presidiu a Diretoria Nacional do Instituto dos Auditores Inde-
pendentes do Brasil-Ibracon. 

Nesta sintonia, a Academia Paulista de Contabilidade - APC que tem a nobre 
missão de promover conhecimento, reflexões e análises sobre temas técnico e 
científico; estudar e pesquisar, buscando a plena compreensão das questões con-
tábeis; e que desfruta do privilégio de agregar um seleto grupo de acadêmicos, 
plenamente capazes de fazer essas conexões, presenteia mais uma vez a classe 
contábil brasileira com um livro de substancial valor para a compreensão da Con-
tabilidade nos nossos dias: “Pronunciamentos Contábeis e tendências da Contabili-
dade” – Contribuição da Academia à disseminação do Conhecimento Técnico.

Esta obra, que contém quase 400 páginas, vem a público, com 22 estudos, dos 
quais 13 versam sobre os Pronunciamentos Contábeis e nove abordam questões de 

1 https://cfc.org.br/destaque/o-estagio-da-internacionalizacao-das-normas-contabeis/.
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extrema relevância para a classe contábil atual, como: ESG (Environmental, so-
cial and corporate governance), “Big Data”, Arbitragem, Terceiro Setor, Área Pública, o 
Perfil evolutivo da Profissão e outros.

Isso, porque neste cenário em ebulição, os acadêmicos da Academia Paulista de 
Contabilidade entendem que é essencial continuar esclarecendo os Pronuncia-
mentos Contábeis, mas que urge refletir também sobre temas inovadores que 
impactam diretamente a Contabilidade e as habilidades e competências dos 
profissionais da Contabilidade.

A luta dos órgãos representativos da classe contábil brasileira, em especial, do 
Conselho Federal de Contabilidade-CFC e do Instituto dos Auditores Independentes 
do Brasil-Ibracon, tem sido incessante no sentido de tornar os novos procedimen-
tos contábeis claros e aplicáveis aos negócios; contudo, devemos nos debruçar so-
bre a realidade de que nas últimas duas décadas houve uma evolução extraordinária 
na profissão contábil, tanto no aspecto da quantidade e aperfeiçoamento dos Pro-
nunciamentos Contábeis, que hoje são mais de 50, quanto em termos tecnológico, 
de mercado, de conduta e de posicionamento profissional, inclusive em razão da 
pandemia da Covid-19, que revolucionou o mundo corporativo, as economias e a 
vida das pessoas.

Por isso a obra “Pronunciamentos Contábeis e tendências da Contabilidade”, ter-
ceiro e último livro da série temática Pronunciamentos Contábeis, vem completar 
a trilogia de conhecimentos que a Academia Paulista de Contabilidade começou a 
editar no ano de 2019, com o livro “Acadêmicos explicam os Pronunciamentos Con-
tábeis”, que foi publicado com 20 capítulos, dos quais 18 tratando dos CPCs e dois 
focando temas de interesse dos profissionais da classe; e o segundo livro, editado 
em 2020, “Pronunciamentos Contábeis aplicados aos Negócios”, contendo 18 capí-
tulos, sendo que 15 abordando os Pronunciamentos Contábeis e três analisando 
as conjunturas da profissão. Ambas as obras são consagrados sucessos servindo de 
estudos, pesquisas e até mesmo de base para aulas nos cursos de Ciências Contábeis.

Para disseminar os conhecimentos ali contidos, a Academia ampliou o alcan-
ce de leitura dos livros ao transformá-los em e-books interativos, cujos capítulos 
podem ser baixados individualmente. As obras estão disponíveis para download 
gratuito no site da Academia: www.apcsp.org.br e nas principais livrarias virtuais 
do País. 

Diante do valioso conteúdo deste terceiro livro “Pronunciamentos Contábeis e 
tendências da Contabilidade”, que também será convertido em e-book e distribuído 
gratuitamente para a comunidade contábil, só nos resta agradecer, em nome da 
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Diretoria e do presidente da Academia Paulista de Contabilidade, Domingos Orestes 
Chiomento, aos meritórios acadêmicos que, mais uma vez, atenderam ao nosso 
convite e se dispuseram a doar o seu conhecimento e a sua experiência para pro-
duzir este material de extraordinária qualidade literária e de cunho técnico-cien-
tífico, que muito contribuirá de maneira prática e filosófica com os profissionais, 
empresários e estudantes da Contabilidade no exercício da profissão. 

É imperioso registrar aqui a boa-vontade e o espírito cooperativo dos egressos 
imortais da Academia, onde tenho a honra e o prazer de me incluir, verdadeiros 
estudiosos que trabalham de forma voluntária e devotadamente para o bem geral 
da classe e o aperfeiçoamento das Ciências Contábeis do País. 

De maneira especial, agradecemos a dedicação dos Acadêmicos que também 
se disponibilizaram como revisores técnicos: Telma Tiberio Gouveia, Jorge Roberto 
Manuel, Irineu De Mula e Cláudio Avelino Mac-Knight Filippi.

Concluindo, destacamos o trabalho valoroso dos especialistas que colabora-
ram com seu saber e dedicação, a quem expressamos o nosso mais profundo 
agradecimento.

Este livro é o atestado desse esforço e a prova real dessa devoção. Obrigada, 
obrigada e obrigada.

Formamos uma equipe e produzimos mais uma obra. Parafraseando a escritora 
Clarice Lispector, preferimos olhar para trás e dizer: ”Não podemos acreditar que 
fizemos isso” do que dizer: ”Nós gostaríamos de ter feito isso.”

Boa leitura e bom aproveitamento.

Angela Zechinelli Alonso

Coordenadora acadêmica
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Histórico da Sustentabilidade  
e a Importância das Diretrizes  
ESG nos Negócios

Acadêmico Raul Corrêa da Silva e Viviene Bauer

A sigla ESG (Environmental, Social and Governance) ganhou destaque em 2020 
após carta pública1 de Laurence Fink, CEO da Blackrock, maior gestora de ativos 
no mundo, enfatizando a importância do capitalismo responsável e transparente. 
Em outras palavras, declarou que empresas que não divulgassem suas práticas de 
sustentabilidade e plano de ação seriam excluídas dos portfolios de investimentos 
da gestora. Dessa forma ‘sutil’ colocou forte pressão sobre o setor empresarial de-
monstrando que essas questões passariam a ser consideradas essenciais nas análi-
ses de riscos e nas decisões de investimentos.

A ‘novidade’ tem trazido um novo olhar sobre o tema nas organizações, que 
buscam entender quais adaptações são necessárias para implementarem esse 
novo conceito. Porém, a sustentabilidade não é exatamente uma novidade...

No século XVIII, com a chegada do Iluminismo (movimento intelectual, surgi-
do na França que pregava liberdade econômica e política) e a própria Revolução 
Industrial (iniciada na Inglaterra que se espalhou pelo mundo, causando grandes 
transformações), aclamando slogans como ‘onde há poluição, há dinheiro’, (pen-
samento vigente à época), o ambientalismo começou a surgir com um pouco 
mais de consistência, pois os cientistas e pensadores começaram a analisar com 
mais atenção a ação humana sobre a natureza e os efeitos dessa ação sobre o 
próprio homem. 

No Brasil, o ambientalismo, movimento ecológico ou movimento verde refe-
re-se a um fluxo de pensamento que teve seu início na década de 50, aderidos 

1 https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter.

Capítulo 1
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por movimentos sociais que defendiam o meio ambiente, buscando soluções e 
medidas para proteção ambiental pregando que na sociedade era necessário haver 
mudança de hábitos e valores, para atingir um bom desenvolvimento sustentável. 

Já na década de 70, a Organização das Nações Unidas -ONU passou a desen-
volver o tema e realizou, em julho de 1972, a ‘Primeira Conferência Mundial sobre 
o Homem e o Meio Ambiente’, em Estocolmo, na Suécia. Os resultados não foram 
significativos, mas foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
-PNUMA, que desencadeou 

o conceito de desenvolvimento sustentável com o intuito de suprir as necessi-
dades da sociedade, sem comprometer os bens essenciais das futuras gerações.

E como sempre há contrapontos, começou a ganhar destaque também um 
dos maiores críticos a esse engajamento crescente das empresas em causas fi-
lantrópicas e sociais, o economista Milton Friedman, que defendia que o pro-
pósito de qualquer empresa era a maximização do lucro e que a avaliação de 
uma empresa ou ativo deveria se basear quase exclusivamente no resultado final 
(‘pure bottom line’). Quase dez anos depois, desafiou-se o domínio do conceito 
de ‘interesse próprio’ na economia e introduziu-se o conceito de capital social na 
medição de valor.

Esse cluster emergente de considerações não financeiras que deveriam ser in-
cluídas nos fatores que determinam o valor de uma empresa incentivou as orga-
nizações a aprimorarem sua relação com a sociedade, de maneira a promover um 
desenvolvimento baseado na ideia cunhada por John Elkington de ‘triple bottom 
line’, ou seja, um tripé que envolve fatores financeiros, ambientais e sociais.

No Brasil, o termo ganhou dimensões maiores após a realização da Conferên-
cia sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento -ECO, em 1992, no Rio de Janeiro, 
desencadeando ações importantes, dos pontos de vista científico, diplomático, 
político e na área ambiental, pois foram cedidos espaços a debates e contribui-
ções para o modelo de desenvolvimento ambientalmente sustentável. Pode-se 
dizer que este evento foi o ponto de partida para a assinatura do Protocolo de 
Quioto em 1997, instituição da Agenda 21 e da Conferência Rio +20 (já em 2012), 
com o objetivo de integrar os princípios e as práticas do desenvolvimento sus-
tentável no contexto dos negócios, conciliando as dimensões econômica, social 
e ambiental.

Em 2004, o termo ESG foi utilizado na primeira conferência de cúpula do Pacto 
Global da ONU em parceria com o Banco Mundial, denominada ‘Who Cares Wins’ 
(originado de uma provocação do ex secretário-geral da ONU Kofi Annan a 50 
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CEOs de grandes instituições financeiras). Além disso, surgiram também índices de 
rating relacionados a sustentabilidade, como MSCI KLD 400 em 1990, Dow Jones 
em 1999 e o ISE no Brasil em 2005, criado pela Bovespa (hoje B3), demonstrando o 
interesse do mercado de capitais sobre a integração dos fatores sociais, ambientais 
e de governança. 

Após o Acordo de Paris (para enfrentamento das mudanças climáticas), a ONU 
lança em 2015 os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -ODS, trazendo 
169 metas de ação global para alcance até 2030, em sua maioria, abrangendo 
as dimensões ambiental, econômica e social do desenvolvimento sustentável, 
de forma integrada e inter-relacionada. As diretrizes são guiadas por metas glo-
bais e espera-se que os países definam as suas metas nacionais, de acordo com 
as suas circunstâncias, e as incorporem em suas políticas públicas, programas e 
planos de governo. 

Conforme relatório divulgado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desen volvimento Sustentável -CEBDS, visão 2050, mais de 80 milhões de pessoas 
podem ser levadas à extrema pobreza no mundo todo até 2030 se não forem im-
plementadas medidas que visam a proteção dos menos favorecidos com impactos 
de mudanças climáticas. Pode não parecer diretamente relacionado, mas a mu-
dança do clima ameaça a erradicação da pobreza, e o fim desta, por sua vez, não 
será possível se as mudanças climáticas e seus efeitos sobre essas pessoas não 
forem contabilizados e gerenciadas em políticas efetivas. 

Conforme informação divulgada no site da ODS Brasil (com atualização no último 
dia 12 de maio de 2021) no relatório de indicadores dos ODS, há 93 que estão em 
análise/construção, 58 sem dados, 08 não aplicáveis ao Brasil e 95 que ainda foram 
produzidos, totalizando 254 indicadores, mostrando que ainda há um longo cami-
nho a ser percorrido.

Ao mesmo tempo, essa característica apresenta uma grande oportunidade para 
desenvolvimento das empresas brasileiras e atração de investimentos, pois de-
monstra um potencial de investimento sustentável de mais de 1 trilhão de dólares, 
entre 2016 e 2030, reforçando a possibilidade de recuperação econômica em ba-
ses mais resilientes. Esses investimentos podem gerar inclusive mais empregos em 
relação a setores tradicionais. 

Dessa forma, pode-se ver a transformação do conceito de sustentabilidade ao 
longo dos anos, passando de ‘não é meu problema’, ‘filantropia’, ‘redução de im-
pacto’, ‘impacto zero’ para ‘rede de impacto positivo’, conforme bem ilustra a figura 
a seguir extraída do site do WWF Brasil:
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Também é objetivo dos ODS que até 2050 o papel das finanças englobe acesso 
e efetividade, criando as condições essenciais para uma realidade com boa educa-
ção, saúde, moradia, saneamento, dentre outros completamente integrados aos 
limites do planeta. Dessa forma, a ideia é que as finanças incorporem de forma 
robusta e sistêmica os fatores ESG implementando indicadores e processos que 
visem a transparência para, orientarem-se a longo prazo, de modo a tornarem-se 
o capital acessível para organizações que gerem impacto socioambiental positivo. 

Como consequência da preocupação em reportar tais informações, surgiram fra-
meworks para elaboração de relatórios, como GRI, SASB e IIRC (que teve inclusive o 
endosso do Príncipe Charles), que subsidiam a divulgação das informações de sus-
tentabilidade e demonstram por intermédio de indicadores o que é necessário ser 
realizado para cumprimento das métricas e evolução das empresas ano a ano. Com 
a sinergia dessas metodologias, mais recentemente, essas organizações anunciaram 
fusão para uniformização das práticas de reporte de informações de sustentabilidade, 
o que permitirá uma maior comparabilidade entre empresas do mesmo segmento.

A discussão global em torno dos relatórios de informações não financeiras está 
evoluindo a cada dia e as organizações estão cada vez mais relatando seu de-
sempenho e impacto mais amplos. Embora historicamente voluntário, esse tipo 
de relatório é cada vez mais exigido inclusive por lei ou regulamento, a exemplo 
da Resolução Bacen 4661/2018, regulando a aplicação de critérios ESG aplicados 
a fundos de pensão. Os investidores e outros tomadores de decisão precisam de 
uma base mais ampla de informações para informar a alocação de capital e outras 
decisões, incluindo a expectativa de que as informações relatadas sejam confiáveis. 
Isso, pois investimentos e projetos não alinhados a essa nova economia tendem a 

Não é meu problema

Reduzindo impacto

Impacto zero

Rede de impacto positivo

Transformação

Transformação

Filantropia a fim de compensar o impacto.
Ir além das leis e normas exigidas.

Incorpora na estratégia da empresa.

Vendendo soluções para os problemas mundiais.
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tornarem-se cada vez menos atrativos, afetando diretamente o custo de capital. 
Para tornar essa ‘ideia’ mais tangível, basta constatar que 85% das empresas do 
S&P 500 já possuem relatórios de sustentabilidade.

À medida que os relatórios evoluem, há também um aumento correspondente 
na demanda por trabalhos de asseguração. Na prática, os contadores e auditores 
têm papel fundamental nesse cenário.

Os profissionais da Contabilidade precisam gerar controles necessários para co-
leta das informações e monitoramento dos indicadores nas mais diversas áreas, 
o que ajuda na sua própria visibilidade dentro da organização como responsável 
pelo relatório (ou pelo menos de boa parte das fontes que servirão de base para 
sua preparação) e isso também amplifica o seu conhecimento para outras áreas. 
Por exemplo, passa-se a ter envolvimento com questões ambientais, como con-
trole de emissões, destinação e tratamento de resíduos, tratamento e reutilização 
da água, sociais, como diversidade, direitos humanos, comunidades de entorno e 
governança, como a própria estrutura da organização e remuneração dos colabo-
radores e executivos, que podem estar atreladas a determinadas metas de susten-
tabilidade (apenas para citar alguns itens).

Mesmo após o pronunciamento do CEO da Blackrock citado no início desse 
capítulo, 42% das empresas brasileiras ainda não comunicam ações de sustenta-
bilidade, conforme estudo divulgado pela Aberje em 18 de março de 2021, o que 
demonstra a vasta oportunidade de desenvolvimento.

Existem inúmeros benefícios que podem ser vistos e vividos no processo, como 
a construção de uma marca mais forte e positiva, com potencial ganho de valor de 
mercado e promoção de desenvolvimento sustentável, torna a organização mais 
atraente aos investidores e gestores de ativos e potencializa o aumento de receitas 
dos clientes que se preocupam com tais questões, além de melhorar a retenção e 
satisfação de talentos, pois fortalece o propósito social, alinhado a valores da em-
presa junto aos profissionais e sociedade.

Os auditores, por sua vez, dão credibilidade às informações reportadas pelas 
empresas por meio da norma NBC TO 30002, correspondente a ISAE 3000, apro-
vada em 2012 pelo IAASB, que divulgou no ano passado um guidance ainda mais 
detalhado, com capítulos específicos para auxiliar o auditor na definição de ma-
terialidade, aplicação do ceticismo profissional, análise de informações narrativas, 
dentre outros.

2 Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão.



Pronunciamentos Contábeis Aplicados aos Negócios 

22

Por fim, a pandemia do coronvírus demonstra como estamos interligados. Não 
existem mais empresas nas quais não haja fusão entre os compromissos ESG e a 
rentabilidade a ser alcançada.

Definitivamente os fins não justificam mais os meios e a pandemia do corona-
virus demonstra como estamos interligados. Apesar de o objetivo das empresas e 
investidores ser a rentabilidade alcançada pelo lucro, os compromissos ESG não 
podem ser mais ignorados.
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Dez anos de Exame de  
Suficiência em Contabilidade: 
Fomos Aprovados?

Acadêmico Alexandre Sanches Garcia e Luciana Gavazzi Barragan

Contexto
O ano de 2020 será considerado um marco na história com a pandemia do corona-
vírus que dizimou milhões de pessoas no mundo, paralisou atividades econômicas 
e forçou mudanças bruscas na sociedade, desde gestos simples como atenção à 
higiene (lavar as mãos e utilizar o álcool em gel) a mudanças de comportamento 
(evitando abraços e aperto de mãos cordiais) e até a forma de estudar e trabalhar. 
Foi um momento de profundas reflexões em tudo que realizamos.

No meio desse processo de intensas mudanças, praticamente nós, profissionais 
da Contabilidade, nem nos demos conta de que já se passaram 10 anos da lei que 
modernizou a legislação federal que criou a nossa profissão. A Lei no 12.249/2010 
alterou o artigo 12 do antigo Decreto-Lei no 9.295/46, exigindo três requisitos para 
exercer legalmente a profissão de contador: 

1. Concluir o curso de bacharelado em Ciências Contábeis, em uma instituição 
de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

2. Obter a aprovação em Exame de Suficiência, e;

3. Registrar-se no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Apenas esse último requisito já estava previsto na legislação de 1946, que era 
o do registro profissional no CRC. Com a nova lei de 2010, foi criado o Exame de 
Suficiência em Contabilidade, que em 28 de setembro desse mesmo ano foi regu-
lamentado pelo Conselho Federal de Contabilidade -CFC, por meio da Resolução 
CFC no 1.301/10.

Capítulo 2
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Convêm lembrar o contexto que o mundo e o Brasil viviam naquela época. Dois 
grandes episódios ocorriam que causaram reflexos para essa modernização da lei 
da profissão: o mundo ainda estava sob os efeitos da crise econômica mundial de 
2008, a partir da explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos e que impac-
tou fortemente os mercados financeiros de países desenvolvidos. Viviam-se dias 
de temores em relação ao risco de falência das instituições financeiras em meio 
ao aumento da inadimplência no crédito imobiliário, com a quebra de uma das 
maiores instituições financeiras, o Lehman Brothers, que deu início ao movimento 
de contágio da crise financeira sobre a economia em todo o mundo. Todo um com-
plexo cooperou para que o mundo viesse a pagar caro pela irresponsabilidade do 
processo, inequivocamente apoiado pela má qualidade de algumas normas contá-
beis que ensejavam subjetividades nos balanços.

Ainda nessa época, no Brasil, foi editada a Lei no 11.638 em dezembro de 
2007, para a adoção das novas Normais Internacionais de Contabilidade, as IFRS 
(International Financial Reporting Standards). Nada mais natural do que reforçar a 
educação contábil na direção da compreensão e implantação das novas normas 
contábeis de alta qualidade e utilizadas globalmente, permitindo aos investidores 
comparar diferentes companhias, de jurisdições distintas, e às empresas acessar 
mercados de capitais internacionais a custos relativamente mais baixos.

O Exame de Suficiência
Assim surgia o Exame de Suficiência, agora instituído por uma lei federal, a Lei 
no 12.249/2010, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presi-
dência da República do Brasil. Isso porque, o CFC já havia tentado e, inclusive, 
realizado o Exame de Suficiência nos anos de 2001 a 2004, mas estes foram 
suspensos por medidas judiciais impetradas por profissionais que discordavam 
da decisão.

Mas, por que se chegou a essa conclusão da necessidade de um Exame de Sufi-
ciência para a profissão?

A resposta é simples: IFRS. Isso mesmo.  As Normas Internacionais de Contabili-
dade foram o grande impulso para a necessidade de um Exame de Suficiência. Para 
as empresas brasileiras concorrerem no mercado internacional, para as empresas 
estrangeiras realizarem negócios no Brasil, e para o mercado de capitais atrair in-
vestidores internacionais, a preparação para a aplicação das normas IFRS foi funda-
mental. E o contador exerceu papel chave para que isso viesse a acontecer.
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A Fundação IFRS promove o trabalho do International Accounting Standards 
Board (Iasb) e a aplicação rigorosa das normas contábeis IFRS. Um dos primeiros 
brasileiros, com mandato até 2013, a compor o IFRS Foundation foi o economista 
Pedro Malan, e ex-ministro da Fazenda (1995-2002). Em entrevista concedida, em 
2010, à Revista RI, editada pelo Instituto Brasileiro de Relações com Investidores, 
ele afirma: 

“A relevância é que a adoção de um padrão de demonstrações financei-
ras comum, transparente, de alta qualidade e que permita comparações 
entre empresas é absolutamente fundamental para que elas tenham me-
lhor acesso ao mercado de capitais e de instrumentos de dívida; possam 
pensar em futuras associações; e atrair investidores estratégicos ou se 
tornarem empresas listadas em bolsa, ampliando sua base de acionistas. 
Ainda, eventualmente, possam participar como polos ativos de processos 
de consolidação em seus respectivos setores.”

Nesse contexto, em setembro de 2010 foi publicada, pelo CFC, a regulamen-
tação do Exame de Suficiência como requisito para obtenção ou restabeleci-
mento de registro profissional em CRC. Assim, um novo marco na profissão 
contábil foi colocado em prática: um exame para comprovar os conhecimentos 
necessários para exercer a profissão de contador. E no início de 2011 já come-
çou a aplicação do Exame, que ocorre duas vezes por ano, sendo uma edição no 
primeiro semestre e outra no segundo semestre. Exceto o exame do segundo 
semestre de 2020, que por conta da situação de pandemia, foi aplicada somente 
no início de 2021.

Resultados alcançados
Após dez anos de sua implantação, quais foram os resultados? 

Para responder a essa questão vamos demonstrar, a seguir, os resultados de 
aprovação e reprovação nas 20 edições da prova e, cada leitor poderá tirar as suas 
conclusões.

Considerando que, no período de 10 anos, a média de reprovações no Brasil 
(64,2%) foi maior que a de aprovados, a Tabela 1 mostra os percentuais de repro-
vados em cada edição do período.
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Tabela 1 – Percentual de reprovações no Brasil.

Edição 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Média

1º semestre 69,17 52,75 64,4 50,61 45,52 58,14 74,74 69,84 65,07 61,81 61,20

2º semestre 41,71 73,95 56,9 58,27 85,32 78,11 72,98 62,51 66,36 75,74 64,19

Fonte: sítio do CFC 64,19

Observa-se que em 20 edições do Exame, apenas em dois deles (a do 2o semes-
tre de 2011 e a do 1o semestre de 2015) o percentual de reprovados ficou abaixo de 
50%, sendo assim, menor do que o de aprovados.

Fazendo o mesmo recorte para o Estado de São Paulo, a situação não é muito 
diferente, como apresentado na Tabela 2, com uma média de reprovados de 60,5% 
no período 2011/2020.

Tabela 2 – Percentual de reprovações no Estado de São Paulo.

Edição 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Média

1º semestre 67 49,1 62 46,5 38,2 509 68,7 66,7 63,7 60 57,28

2º semestre 40,3 71,3 52 59,2 80,9 74,3 69,4 59,3 60,4 69 63,61

Fonte: sítio do CFC 60,45

Também apenas os resultados da edição do 2o semestre de 2011 e a do 1o se-
mestre de 2015, além dos 1o semestres de 2012 e 2014, o percentual de reprovados 
ficou abaixo de 50%, sendo assim, menor do que o de aprovados.

Assim, somente com esses resultados cada leitor já pode concluir que a situa-
ção, passado dez anos de implantação do Exame de Suficiência, não é boa. Con-
siderando todos os Estados do Brasil, apenas em duas edições das 20 realizadas, 
houve mais profissionais aprovados do que os reprovados. E somente no Estado 
de São Paulo, a diferença foi de que somente em quatro edições das 20 realizadas, 
houve mais profissionais aprovados do que os reprovados.

Resultado por modalidade de curso: Presencial e Ensino  
a Distância (EaD)
Na última década, o ensino superior teve a iniciativa de contar, de forma regula-
mentada, com o ensino na modalidade EaD. Muitos questionam a eficácia desse 
modo de ensino e nada melhor do que comparar os resultados de desempenho 
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no Exame de Suficiência, feito por profissionais que concluíram o curso de Ciências 
Contábeis nessa modalidade e na modalidade presencial.

A Tabela 3 mostra os resultados, somente do Estado de São Paulo, e dos últimos 
dois anos, pois consideramos já mais consolidada e amadurecida a realização e 
conclusão dos cursos na modalidade EaD.

Tabela 3 – % de aprovados no Estado de São Paulo.

Edição Presencial EAD Δ
2019-1 34,8 44,1 27%

2019-2 39,9 38 -5%

2020-1 42,3 37,7 -11%

2020-2 30,3 34,1 13%

Fonte: calculado pelos autores

Logo, podemos concluir com base na Tabela 3, que o percentual de aprova-
dos em ambas as modalidades de curso, presencial e EaD, são baixas. Na primeira 
prova de 2019 e na segunda prova de 2020 os profissionais que concluíram o 
curso pela modalidade EaD tiveram percentual de aprovados superior aos que 
concluíram o curso de forma presencial. Ainda assim, com base apenas nessas 
últimas quatro edições do Exame, quem cursou na modalidade EaD teve um leve 
percentual melhor na aprovação. Talvez pelo perfil de quem realiza e conclui um 
curso na modalidade EaD esteja mais preparado e concentrado para realizar esse 
tipo de prova.

Censo do ensino superior: o curso de Ciências Contábeis
Pelo Censo do Ensino Superior divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, do MEC, no ano de 2019, existiam 1.378 
instituições de ensino superior (IES) que ofertavam o curso de Ciências Contábeis e 
havia 358.173 alunos matriculados no curso. Desse total, 49.930 alunos eram con-
cluintes. O curso de Ciências Contábeis é o quarto curso com maior quantidade de 
alunos matriculados do ensino superior, sendo superado apenas pelos cursos de 
Direito, Administração e Pedagogia. 

Ou seja, a quantidade anual de novos profissionais disponíveis para ingressar 
regularmente no mercado é relevante: quase 50.000 recém-formados. E uma vez 
concluído o curso terão pela frente o Exame de Suficiência que, nos últimos dez 
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anos, tem o índice de reprovação de 64%, na média do período. É assustador! São, 
na maioria, jovens que, após longos quatro anos de dedicação aos estudos, desco-
brem que não estão “suficientemente” aptos a exercer a profissão. O que será que 
ocorreu? Não foram preparados “suficientemente”?

Com base nos resultados dessas 20 edições do Exame de Suficiência, já demons-
trados e analisados nas seções anteriores, já é possível responder à pergunta do títu-
lo desse texto: 10 anos de exame de suficiência em Contabilidade: fomos aprovados? 
Cada leitor poderá fazer a sua reflexão sobre a resposta, mas é inegável que 64,5% 

Figura 1 – Agentes responsáveis pelo Exame de Suficiência
Fonte: Os autores
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de reprovação indica que precisamos repensar algumas práticas adotadas no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, além de outras lições de casa a ser executadas 
não só pelos candidatos ao Exame, mas a todos os envolvidos nesse processo, 
como professores, coordenadores de curso, dirigentes de instituições de ensino e 
os próprios profissionais da Contabilidade.

Lições a realizar
No dia 18 de março de 2021, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
de São Paulo-CRCSP e a Academia Paulista de Contabilidade -APC realizaram a 
“Reunião técnica com profissionais que atuam na área acadêmica”, com coorde-
nadores e professores do curso de Ciências Contábeis. O evento, realizado de for-
ma virtual, contou com a participação de 74 professores (listados ao final desse 
texto) e foram geradas diversas sugestões visando à melhoria nos resultados do 
Exame de Suficiência.

Naquele evento, os professores foram divididos em dez “agentes” que de algu-
ma forma, possuem um grau de responsabilidade no processo de realização do 
Exame de Suficiência. A Figura 1 ilustra quem são esses dez “agentes responsáveis”.

Nesse evento foi dada a tarefa aos professores participantes do evento para 
apontar as causas dos atuais resultados baixos de aprovações e quais sugestões 
para a melhoria nos resultados do Exame de Suficiência. As sessões a seguir, re-
sumem as causas apontadas (diagnóstico) e as sugestões dadas (plano de ação) 
compiladas a partir das respostas dos participantes.

1.  As Instituições de Ensino Superior – Dirigentes
Diagnóstico  

Falta de investimentos e priorização na melhoria do ensino. 

Plano de Ação 

Incentivo na formação de professores; uso de sistemas informatizados com 
questões a serem utilizadas durante as aulas.

As instituições de ensino superior (IES) têm seu papel focal em dois pontos rele-
vantes, proporcionando:

• infraestrutura (recursos tecnológicos, materiais, programas de apoio, entre 
outros) adequados aos alunos que ingressam na universidade com deficiências 
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relevantes de aprendizagem de sua formação anterior, pois esses pontos 
muitas vezes dificultam o desenvolvimento das habilidades de formação 
profissional;

• programas de desenvolvimento docente que permitam contribuir com a 
formação de um professor profissional, aprimorando não só conhecimen-
tos técnicos, mas também conhecimentos pedagógicos para trabalhar com 
adultos (andragogia) para capacitá-los no planejamento, execução das aulas 
com metodologias ativas e processo contínuo de avaliação com feedbacks 
construtivos que possam facilitar a aprendizagem dos discentes.

A equipe de trabalho destacou, como problema relevante nas IES, o baixo índi-
ce de reprovação nas disciplinas cursadas pelos alunos durante o curso. E o plano 
de ação sugerido contempla algumas ações que podem ser patrocinadas pelos 
dirigentes das IES:

• adequado programa de formação de professores;

• uso de sistemas informatizados com questões, baseadas nos exames de sufi-
ciência anteriores, que devem ser utilizadas nas aulas;

• elaborar atividades complementares para os alunos, como por exemplo, si-
mulados preparados nas IES semelhantes as provas do Exame de Suficiência.

• para os temas mais complexos e relevantes disponibilizar horas adicionais na 
formação dos alunos;

Muitos dessas ações destacadas acima são responsabilidades compartilhadas 
com os coordenadores de cursos.

2. Alunos 
Diagnóstico

Dificuldade na leitura do conteúdo das questões. 

Questões desconectadas com a realidade das organizações. Problemas emocio-
nais do aluno. 

Plano de Ação

Incentivo e motivação para a realização do Exame. 

Realização antecipada de simulação do Exame.
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Para Barragan (2021, p.49), o aluno sairá de uma postura de passividade nas 
aulas para um sujeito proativo na construção de sua profissão, por meio da parti-
cipação individual e coletiva nas atividades programadas pelo professor. Melho-
rar a aprendizagem requer mudança de atitude por parte do aluno; ele precisa 
entender que nem tudo tem uma receita pronta, um passo a passo único, uma 
resposta padrão.

A aprendizagem é um processo ativo e construtivo: para aprender novas infor-
mações, ideias ou habilidades, os alunos precisa trabalhar ativamente de maneira 
significativa (SMITH; MAcGREGOR, 1993).

Segundo os participantes do encontro, os principais problemas em relação ao 
baixo desempenho desse aluno são: emocionais; falta de capacitação para resolu-
ção de problemas complexos que requer uma leitura mais atenta das informações 
e; questões desconectadas do cenário empresarial. 

Os professores precisam engajar os alunos nas atividades para desenvolvimen-
to das habilidades, além de prepará-los emocionalmente para essas situações de 
estresse. Por isso, durante a formação do aluno, os professores devem reforçar a 
autoestima dos estudantes para encarar esses desafios.

Para os participantes do evento deve-se buscar implementar um plano de ação 
que permita:

• realizar simulados com questões semelhantes às últimas provas, visando a 
preparação para esse tipo de exame;

• preparar os alunos emocionalmente, com técnicas que desenvolvam sua ca-
pacidade de atuação para situações desafiadoras como essa;

• revisar, mesmo que individualmente, as provas anteriores para identificar 
como são elaboradas, permitindo assim um maior foco de estudo no con-
teúdo utilizado na elaboração das questões.

O aluno é um dos elementos centrais na busca dessa melhoria, mesmo que to-
dos os outros elementos desenvolvam seus papéis adequadamente: “[...] qualquer 
pessoa que tenha passado algum tempo em sala de aula sabe que professor não 
consegue progredir sem envolver os alunos no processo de aprendizagem, e isso 
não é tão simples como pode parecer.” (HOROWITZ; DARLING-HAMMOND; BRANS-
FORD; COMER; ROSEBROCK; AUSTIN; RUST, 2019, p.76).
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3. Empresas e Organizações que possuem profissionais  
da Contabilidade
Diagnóstico 

Baixa qualificação de mão de obra dificulta a realização e o crescimento profis-
sional para novas atribuições e tarefas organizacionais ao profissional da Con-
tabilidade.

Plano de Ação

Contratação de mão de obra qualificada, exigindo o registro do CRC e a apro-
vação no Exame de Suficiência. Incentivo para o cumprimento do programa de 
Educação Continuada.

As empresas e organizações que contratam profissionais da Contabilidade de-
vem aprimorar seu processo de seleção, incluindo, como requisito, a aprovação no 
Exame de Suficiência.  

É relevante que a empresa tenha um programa de incentivos e benefícios, seja 
por meio de premiações ou até mesmo de incremento salarial estimulando os pro-
fissionais a se atualizarem por meio do Programa de Educação Continuada do sis-
tema CFC/CRC.

4. Organizações contábeis e de auditoria
Diagnóstico

Profissionais sem formação adequada para realização das atividades de Conta-
bilidade e auditoria.  

Plano de Ação

Criar incentivos que proporcione a valorização do Exame de Suficiência, como 
qualificação, premiação, parcerias, provas internas e buscar mecanismos para 
ampliar a participação.

As empresas contábeis e de auditoria, por condições das próprias atividades 
que executam, normalmente contratam muitos estudantes dos cursos de Ciências 
Contábeis. Portanto devem incentivar o desenvolvimento de seus profissionais 
para a realização do Exame de Suficiência. Além disso, devem valorizar a profissão 
e o Exame de Suficiência, contratando somente profissionais que foram aprovados 
no Exame. Podem também, visando ampliar o incentivo aos seus colaboradores, 
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estabelecer, no plano de cargos e salários ou benefícios, um incremento de remu-
neração para os profissionais habilitados no Exame de Suficiência e até mesmo 
uma premiação para os que receberam as melhores pontuações. 

Muitas dessas organizações possuem excelentes profissionais que poderiam 
participar ativamente da proposta de elaboração de questões e/ou da resolução 
das questões dos exames. 

5. Sistema CFC/CRC
Diagnóstico

Ausência de incentivo à conscientização da importância do Exame de Suficiên-
cia para as Instituições de Ensino e alunos. 

Plano de Ação

Ampliação de comunicação com as IES ofertando, por exemplo, simulados com 
os conteúdos exigidos tendo por base os exames anteriores. Exigir a categoria 
de professores de Contabilidade no cumprimento do Programa de Educação 
Continuada.

Orientar, normatizar e fiscalizar são os objetivos dos Conselhos de Contabilidade 
no Brasil. Os participantes do evento consideram que os Conselhos de Contabili-
dade têm um papel fundamental na conscientização sobre a relevância do Exa-
me para os profissionais, às instituições de ensino, professores, alunos e sociedade 
em geral buscando a valorização da profissão. Como plano de ação para execução 
deste objetivo uma alternativa sugerida é a promoção, no próprio site e canais de 
comunicação do sistema CFC/CRC, de simulados com os conteúdos exigidos tendo 
por base os exames anteriores. Essa ação possibilita o conhecimento do formato 
de como são preparadas as questões objetos do Exame. 

Com esse papel de incentivo à formação de qualidade somada ao Programa 
de Educação Profissional Continuada (PEPC) é que o sistema CFC/CRC deve exer-
cer sua responsabilidade de apoiar a formação profissional de qualidade. E em se 
tratando de educação continuada, também foi sugerida a aplicação da exigência 
do cumprimento do PEPC os professores de Contabilidade, garantindo assim, a 
atualização constante dos temas da profissão em sala de aula.
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6. Professores
Diagnóstico
Ausência de definições conceituais e aplicações práticas. Falta de qualificação 
docente. 

Plano de Ação
Contextualizar a realidade empresarial e financeira das organizações. Trabalhar 
com estudos de caso. Participar da elaboração das questões do Exame de Su-
ficiência. 

Historicamente, os professores universitários da área contábil são, na maioria, 
profissionais da área, que possuem conhecimento especializado, e que enrique-
cem as aulas com exemplos práticos e vivência comprovada. Porém, para um pro-
cesso de ensino e aprendizagem é necessário o desenvolvimento da pedagogia 
universitária definida como um “[...] conjunto de competências que devem ser tra-
balhadas no processo de formação de docentes, cujo objetivo é instrumentalizar o 
saber aprender e o saber ensinar, como competências técnico-cientificas, práticas 
e humanistas.” (SANTOS; MIRANDA, 2018, p. 123).

Por outro lado, há uma compreensão corrente de que, para lecionar no ensino 
superior, é suficiente apresentar títulos acadêmicos e “boa vontade”. Pelo contrá-
rio, para o exercício da docência é fundamental um conjunto de competências es-
pecíficas para trabalhar com a aprendizagem e formação de um aluno.

Segundo Barragan (2021, p. 66 e 67): 

“Essa combinação entre teoria e prática é considerada básica no proces-
so de desenvolvimento dos professores. A experimentação e vivência de 
situações reais analisadas criticamente, sob o enfoque de teorias educa-
cionais, apoiando o processo de formação de docentes com profissionali-
dade, facilitando o entendimento das dificuldades dos alunos e a eficácia 
dos métodos, de forma a contribuir para melhoria da aprendizagem. A re-
flexão do professor sobre suas práticas pedagógicas lhe permitirá planejar 
as atividades buscando identificar de que forma elas ajudarão a alcançar 
os objetivos desejados.”

Os participantes do evento acreditam nessa dualidade: faltam definições con-
ceituais e aplicações práticas por parte dos professores nas aulas e há docentes 
com baixa qualificação profissional.
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O grupo de trabalho recomendou como plano de ação ampliar o conhecimento 
dos alunos, e para isso os professores precisariam contextualizar a realidade em-
presarial e financeira das organizações, antes de detalhar os conceitos. 

Também foi sugerido que os professores utilizem a metodologia de estudos de 
caso para que sejam compreendidas a aplicação, mensuração e evidenciação das 
normas contábeis. Recomendam ainda, que os professores sejam mais atuantes 
na participação da elaboração das questões do Exame de Suficiência e, para isso, 
pedem, ao Sistema CFC/CRC, um diálogo mais ativo com os professores discutindo 
as questões aplicadas buscando o aprimoramento constante.

7. Coordenador de Curso
Diagnóstico

Falta da exigência de Formação Específica para o Coordenador (Profissional da 
Contabilidade). Ausência no acompanhamento das atividades acadêmicas dos 
professores do curso. 

Plano de Ação

Fiscalização do CRC quanto à formação de contador para a função de coorde-
nador de curso, uma vez que requer o conhecimento completo de toda a matriz 
curricular do curso. Estabelecer estratégias de  acompanhamento do trabalho 
dos professores.

Os coordenadores são os responsáveis por manter a qualidade do curso e aper-
feiçoar os programas; eles são os profissionais que determinam, em conjunto com 
um colegiado de professores, chamado Núcleo Docente Estruturante -NDE, o cur-
rículo e todo o planejamento do curso. Para o entendimento do quão complexo é 
esse papel do coordenador, é importante ressaltar que currículo é “...um conjunto 
de objetivos de aprendizagem selecionados que devem dar lugar à criação de ex-
periências apropriadas que tenham efeitos cumulativos avaliáveis, de modo que se 
possa manter o sistema numa revisão constante...” (SACRISTÁN, 2000, p.46).

O grupo identificou que atualmente há falta de exigência de formação especí-
fica para o coordenador do curso, tanto do ponto de vista de conhecimento téc-
nico como de andragogia. Um plano de ação identificado é que o sistema CFC/
CRC passe a exigir que o coordenador seja um profissional contábil habilitado pelo 
Conselho com experiência e formação robusta na área contábil e que cumpra com 
horas de desenvolvimento profissional, realizadas anualmente, como exigidas no 
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Programa de Educação Profissional Continuada do sistema CFC/CRC, para aprimo-
ramento e atualização de seus conhecimentos. 

Há necessidade de desenvolver, com apoio das IES, um monitoramento ade-
quado de todo o processo de aprendizagem, considerando:

• Contratação de profissionais capacitados;

• Monitoramento dos professores, no que diz respeito aos planos de aulas, ob-
jetivos de aprendizagem, atividades avaliativas, entre outros, aferindo assim 
a qualidade da aplicação do currículo desenvolvido;

• Confrontar o que as Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pelo MEC 
pedem, com os currículos de IES que tenham obtido resultados mais relevan-
tes nos exames de suficiência;

• Avaliar constantemente a matriz curricular e conteúdos das disciplinas 
comparando com as exigências do mercado de trabalho e do exame de 
suficiência, e;

• Monitoramento do processo da aprendizagem, por meio do acompanha-
mento do desempenho dos alunos nas avaliações.

Além de planejar programas de apoio aos docentes, são os coordenadores de 
curso que vão liderar programas para colaborar com o desenvolvimento dos dis-
centes, com a identificação das principais deficiências e dificuldades dos alunos, 
buscando criar atividades que ampliem o conhecimento técnico e aprimorem as 
habilidades relacionadas às emoções para manter o aluno engajado durante o curso 
e no momento da realização do exame de suficiência.

8. Profissionais da Contabilidade já inseridos no mercado 
de trabalho
Diagnóstico

Dificuldade na contratação de profissionais da Contabilidade preparados para 
exercer a profissão com qualidade. 

Plano de Ação

Os profissionais devem exigir de candidatos há vagas de Contabilidade, a apro-
vação no Exame de Suficiência.
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Os profissionais da Contabilidade que já atuam no mercado de trabalho tem 
um papel relevante na valorização do exame de suficiência. Devem considerar que 
para a contratação de um profissional da Contabilidade, os candidatos que foram 
aprovados no Exame de Suficiência já possuem um indicativo de qualidade pro-
fissional. Caso seja permitida a contratação de profissionais reprovados no Exame 
de Suficiência, além de incentivar o exercício ilegal da profissão, considerado uma 
infração ao Código de Ética do Profissional Contador, possivelmente se deparará 
com a baixa qualidade no serviço da pessoa contratada. 

A constatação do grupo de trabalho é que há uma lacuna entre a formação dos 
contadores e a prática nas organizações e empresas de contabilidade e de audito-
ria e, sugerem como plano para solução dessa deficiência, a valorização do Exame 
de Suficiência contratando apenas os profissionais aprovados nesse exame. 

9. Ministério da Educação
Diagnóstico

Proliferação de cursos de Ciências Contábeis com baixa qualidade e falta de me-
didas fiscalizatórias nas IES que ofertam tais cursos.

Plano de Ação

Desenvolver uma espécie de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC para as 
IES que repetidamente tem apresentado baixa qualidade, medida nos resulta-
dos do Enade. Estimular as IES federais para “adotarem” instituições privadas 
que possuam dificuldades de implantar melhorias na qualidade de seu ensino, 
para que exerçam um papel de “tutoria” e desenvolvam planos de ação para a 
melhoria nos indicadores de qualidade dos cursos de Ciências Contábeis.

O Ministério da Educação – MEC é o responsável pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais – DCN para os Cursos de Ciências Contábeis, portanto deve proporcio-
nar condições para as atualizações e a compreensão do conhecimento necessário 
para a formação de um profissional capacitado para exercer suas atividades com 
qualidade. Entretanto, não há evidências de que o MEC trabalhe nesse sentido (a 
última DCN é de 2004) e não há fiscalizações para interromper a degradação da 
qualidade promovida por algumas instituições de ensino que ofertam o curso de 
Ciências Contábeis. 
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Ademais, há de se desenvolver um processo para monitoramento dessas Insti-
tuições de Ensino, que apresentam baixos indicadores de qualidade.  Como plano 
de ação sugerido, o MEC poderia analisar a relação das avaliações do Exame Na-
cional de Avaliação do Desempenho Estudantil -Enade, promovida pelo Inep, com 
o índice de aprovação no Exame de Suficiência do CFC, divulgado por IES, para 
identificar aquelas com baixos índices de desempenho e exigir um Termo de Ajus-
tamento de Conduta -TAC para que a IES busque melhorias no desempenho dos 
alunos nessas avaliações oficiais (Enade e Exame de Suficiência)

 Como sugestão também foi citada a possibilidade de que as IES públicas, se-
jam federais ou estaduais, realizarem uma espécie de “tutoria” a Cursos de Ciências 
Contábeis de IES menores com baixas notas no Enade ou com baixos índices de 
aprovação no Exame de Suficiência para auxiliar em medidas que melhorem essas 
instituições nesses indicadores de qualidade.

10. Empresa responsável contratada para a elaboração  
do Exame de Suficiência
Diagnóstico

Queixas na elaboração de questões, apresentação de gabarito e até mesmo 
na escolha dos locais para a realização do exame. Essa situação enfraquece a 
percepção dos alunos e profissionais frente à relevância e seriedade do Exame. 
Aparente ausência da participação de profissionais capacitados (contadores) e 
professores na elaboração das questões. 

Plano de Ação

Transparência contratual na exigência da banca responsável pela elaboração 
das questões. Contratar espaços adequados e condizentes com a formação 
profissional, como por exemplo, uso de instalações acadêmicas de nível supe-
rior (e não de escolas públicas de ensino fundamental).

Foi diagnosticado que a empresa contratada para elaboração da prova apresen-
ta erros nas elaborações das questões e gabaritos, além de apresentar perguntas 
mal formuladas que geram dúvidas de entendimento para que o candidato con-
siga solucioná-la. É fundamental que a empresa tenha transparência no processo 
de elaboração da prova, explicitando a forma e as exigências para a contratação de 
profissionais para a elaboração das questões. 
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Outra sugestão para plano de ação é a criação de um colegiado ou comitê for-
mado por uma equipe multidisciplinar composta por participantes interessados, 
como por exemplo, profissionais reconhecidos no mercado, professores, empresas 
de Contabilidade e auditoria, entre outros que possam participar da formulação de 
diretrizes e instruções para a elaboração das questões do Exame (não necessaria-
mente a questão). Nesta equipe, além dos profissionais especialistas no tema, de-
verão ser convidadas pessoas com conhecimento sobre elaboração de questões, e 
também em língua portuguesa e em comunicação, entre outros, para que possam 
garantir a qualidade da prova. 

Ademais foi sugerido que o Exame seja aplicado em locais de fácil acessibilida-
de, com uma infraestrutura adequada com iluminação, conforto das salas, banhei-
ros limpos, boa sinalização para localização das salas, entre outras condições para 
não gerar estresse e dificuldades adicionais para o candidato realizar a prova. O 
sistema CFC/CRC, responsável pela contratação da empresa, precisa garantir, ou 
proporcionar, essas condições no momento da escolha do provedor desse serviço.

Considerações finais
Completados dez anos do exame de suficiência, com a realização de 20 provas, os 
resultados são evidentes: quase 65% de reprovação. A leitura desse capítulo busca 
refletir sobre  as causas para esse resultado desastroso e possibilita encontrar solu-
ções, algumas, muitos simples, a serem adotadas por todos que de alguma forma, 
têm responsabilidade nesse resultado. O objetivo é buscar a melhoria na educação 
e formação dos futuros profissionais de Contabilidade, proporcionando um traba-
lho de alta qualidade para a sociedade.

Essa compilação de diagnóstico e sugestões de planos de ações somente foi 
possível com a participação conjunta e democrática de um dos principais respon-
sáveis para atingir esse objetivo de valorização da nossa profissão de Contador: 
Professores da Contabilidade.

A seguir, os nomes dos professores participantes do Encontro Paulista de Coor-
denadores e Professores da Contabilidade:

Adelvânio Patrício de Almeida; Ademir Macedo de Oliveira; Adriano Gilioli; 
Alexandre Garcia; Alexandre Gonzales; Alexandre Saramelli; Ancelmo Aran-
tes Valente; Angela Zechinelli Alonso; Antônio Andrade Barbosa; Antonio 
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Fernando Coelho; Antônio Nunes Pereira; Antonio Saporito; Benedito Pin-
to da Cruz Neto; Bruna Raicoski; Caio Martins dos Santos; Carlos Aragaki; 
Carlos Pereira Braz; Claudia de Moura Vassao; Claudio Rafael Bifi; Diogo 
Rosa da Silva; Domingos Orestes Chiomento; Edna Maria Campanhol; Elias 
da Silveira Cerqueira; Eliezer de Araújo; Elisangela Natalina Zebini; Elubian 
de Moraes Sanchez; Emerson Nogueira Sales; Erika Borges Ferreira; Evan-
dro Rafael Ascencio de Sousa; Fernando de Almeida Santos; Francineide 
Rufino Silva; Gisleise Nogueira de Aguiar; Glaucia Nazareth Ferreira; Hen-
rique Formigoni; Inácio Mitsuo Uchida; Irene Kim; Irineu de Mula; Janaína 
Rute da Silva Dourado; Jessé Alencar da Silva; Jéssica Ursulino; João Ferro; 
José Aluísio Vieira; José Sérgio Fernandes de Mattos; Liliane Segura; Lí-
via Morais Sebastião; Lourivaldo Lopes da Silva; Luis Antonio Nogueira; 
Marcelo Rabelo Henrique; Márcia de Souza Montanholi; Marcia Santos; 
Marcos Roberto de Oliveira; Maria Amélia Duarte Oliveira Ferrarezi; Maria 
José de Camargo Machado; Mario Henrique Sellis Porteira; Marta Apare-
cida Martins Xavier; Newton dos Santos Cremonezi; Otto Dobis Hermann; 
Patricia Barbosa da Silva; Paulo Sergio Lopes Gaspar; Priscila Ramos da 
Silva; Priscilla Silva Silvestrin; Roberto Witte; Rodrigo Januário da Silva; Ro-
drigo Pinto dos Santos; Rodrigo Simão da Costa; Salvador Serrato; Sergio 
Enrique Faria; Sergio Roberto da Silva; Solange Paes Landim; Telma Tibé-
rio Gouveia; Valério Vitor Bonelli; Valmir Leôncio Da Silva; Wander Pinto; 
Windsor Espenser Veiga.
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Data Analytics: sua Nova 
Ferramenta para Navegar no 
Mundo do Big Data

Acadêmico Antoninho Marmo Trevisan e Adriano Corrêa da Silva

Introdução
Você, caro colega, deve estar com os nervos à flor da pele. A pandemia do corona-
vírus dificultou o convívio social e gerou tensões sanitárias no ambiente de traba-
lho. O processo de evolução tecnológica que já martelava sua cabeça diariamente 
torna-se vital para a sua sobrevivência profissional. 

Mas, qual é a novidade? Desde Luca Pacioli, com as partidas dobradas em 1494, 
a Contabilidade evolui em resposta às crescentes necessidades do ambiente de 
negócios, demandas sociais, sofisticação de técnicas matemáticas (e financeiras) 
e capacidade de processamento disponível. Consequentemente, as expectativas 
sobre os profissionais da Contabilidade também aumentam, transformando o con-
junto de habilidades exigido dos contadores.

Inicialmente, o contador era valorizado – predominantemente – por seu coe-
ficiente intelectual e conhecimento técnico. Foi depois exigido a ir além de sua 
capacidade cognitiva e desenvolver forte coeficiente emocional, de forma a se des-
tacar no mercado de trabalho utilizando também de atributos mercadológicos e 
de Marketing. Com o aumento expressivo do volume, variedade e velocidade de 
dados, além da interconectividade e digitalização, o contador passa a desenvolver 
seu coeficiente digital, para dominar não apenas as metodologias de resolução de 
problemas, mas também ferramentas digitais sofisticadas, de forma a continuar 
competitivo e relevante no ambiente de negócios.

Neste capítulo, focamos em uma dessas ferramentas: o data analytics, ou “aná-
lise de dados”, que ajuda o contador a lidar com problemas de processamento de 
Big Data, entre outras aplicações. O tema é amplo, e acreditamos que este capítulo 
sirva de introdução aos contadores ao fantástico universo da análise de dados.

Capítulo 3
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“Big Data” é um termo cada vez mais comum na mídia e refere-se a grandes 
conjuntos de dados. A Internet e as novas tecnologias – incluindo, mas não se limi-
tando a mídias sociais, dispositivos móveis “inteligentes”, Internet das Coisas e sis-
temas modernos de gerenciamento – têm gerado um volume crescente de dados. 
A Sintef, organização de pesquisa independente, estimou, em 2013, que 90% dos 
dados disponíveis no mundo haviam sido gerados nos dois últimos anos, tendên-
cia que parece continuar. Esse volume, variedade e velocidade impõem desafios 
de processamento e armazenamento.

Simultaneamente, a mente humana, que tem a mesma composição e capacidade 
há mais de 35.000 anos, não conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento do 
volume e velocidade de dados. Ela possui capacidade limitada de entendimento 
e retenção de ideias, sendo necessário, para compreensão das informações dis-
poníveis, que tais dados sejam sintetizados de forma organizada e inteligível – ou 
corre-se o risco de o contador se “afogar” em dados enquanto, concomitantemen-
te, permanece “sedento” por informação. Mas vamos deixar claro; se existe uma 
profissão capaz de fazer isso tudo é a nossa, a Contabilidade.

É necessário, portanto, que os contadores possam extrair, limpar, organizar, vi-
sualizar, entender, processar e extrair informações relevantes dessa massa de dados, 
para continuar a gerar valor na hora de tomar decisões empresariais. Essas habili-
dades, essenciais na nova realidade, tendem a integrar os currículos dos contadores, 
complementando, por meio da assistência de máquinas, o seu potencial analítico 
capaz, inclusive, de gerenciar riscos e avaliar as chamadas externalidades do am-
biente de negócios.

Para isso é necessário que os cursos de Contabilidade incorporem urgentemente 
técnicas de pesquisa científica, matemática, estatística e aprendizagem de máqui-
na, ou se arriscam a se tornar totalmente descartáveis. Por sua vez, os escritórios de 
Contabilidade se tornarão cada vez mais digitais, gerando mais agilidade e valor 
para o cliente, e ajudando o contador a se consolidar como conselheiro estratégico 
nas mais diferentes facetas de uma organização empresarial.

Neste momento, alguns leitores devem estar se questionando sobre quão gran-
de é essa lacuna de conhecimento. Não há motivo para alarde. Contadores não 
precisam (pelo menos por enquanto) se tornar cientistas de dados. No entanto, 
precisam entender de ciência de dados. Felizmente, as técnicas e instrumentos de 
análise de dados evoluem a cada dia, surgindo ferramentas que exigem menor 
conhecimento técnico e de programação. No entanto, não basta ter a ferramenta; 
é necessário pleno entendimento de como (e quando) utilizá-la, além de visão de 
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como identificar oportunidades de negócios nas quais o uso de dados pode ser um 
diferencial competitivo à organização.

Algumas dessas oportunidades são discutidas abaixo, seguidas pelas implica-
ções do data analytics na profissão contábil e de um breve guia de como estruturar 
um projeto básico de análise de dados.

Análise de dados é um processo lógico e que pode ser apreendido com um 
pouco de dedicação; muitas técnicas já são hoje empregadas por contadores, de 
forma inconsciente, em análises em planilhas eletrônicas ou em visualizações de 
dados em dashboards. Aliás, o que uniu o mestre Leonardo da Vinci a outro mestre, 
este dos números e da matemática, Luca Pacioli, no século XV, foi a necessidade 
daquele de entender as divinas proporções humanas.

Oportunidades de Negócios utilizando Data Analytics
Sabemos que o volume de dados sendo coletado tem crescido no mundo. Cabe 
então saber como os negócios podem se beneficiar desta tendência.

Dados não são, por si só, bons ou ruins, nem tampouco constituem informação; 
para se tornarem informação, precisam ser processados, analisados e interpreta-
dos. E isso nós, os contadores, sabemos fazer e fazemos bem há centenas de anos. 
Uma vez transformados em informação, tornam-se de grande valia para as deci-
sões empresariais, que passam a ser embasadas em fatos ao invés de intuição.

Um exemplo claro do uso de data analytics é observado na formulação de es-
tratégias e rotinas dos departamentos de Marketing das empresas. Com base em 
análise de conteúdo de publicações (jornais, blogs, vídeos etc.), assim como em 
mensagens trocadas entre usuários em mídias sociais, empresas conseguem pre-
ver tendências de mercado. 

Conseguem também identificar temas que estão “na moda” e associações/im-
pressões dos clientes entre esses temas e produtos (ou segmento) da empresa, 
além de monitorar as respostas da concorrência ao tema. Com base em análise de 
sentimento, identificam emoções que clientes (e potenciais clientes) experimen-
tam ao entrar em contato com a marca, usando as descobertas nas próximas cam-
panhas de Marketing, visando aproveitar oportunidades identificadas ou reverter 
associações negativas. 

Há, hoje, empresas que monitoram consumidores que manifestam experiências 
negativas com a marca em mídias sociais e os contatam antes que tais eventos se 
tornem um problema, agindo para reverter as dificuldades que estejam enfrentando 
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e transformando-os de detratores em promotores da marca – uma substancial me-
lhora no relacionamento com o cliente. 

Aliás, reclamações que chegam até nós são uma benção; temos a oportunidade 
de reavaliar os processos e consertar suas falhas. Um cliente frustrado conta a sua 
experiência negativa para dezenas de outras pessoas. Por isso, “vale ouro” a ajuda 
que hoje podemos ter da análise de dados.

Análise de dados também pode ser utilizada de forma proativa, visando a identi-
ficação de padrões nos negócios e em comportamento de clientes. Supermercados, 
por exemplo, têm analisado itens adquiridos simultaneamente por clientes indivi-
duais, assim como a evolução de seu padrão de consumo, permitindo a criação de 
“perfis” ou clusters de clientes com comportamentos similares, o que permite o desen-
volvimento de ofertas exclusivas para cada tipo de cliente. Nos Estados Unidos, há su-
permercados que identificaram que fraldas infantis eram adquiridas conjuntamente 
com cerveja e que, aproximando os dois itens, poderiam aumentar o ticket médio de 
compras. Muitos leitores são também familiarizados com as experiências de compras 
em marketplaces online, onde varejistas indicam produtos comprados conjuntamen-
te por outros usuários, de forma a capturar oportunidades de venda adicionais.

Com a coleta de dados de tempos e ciclos, empresas têm identificado padrões 
nas interrupções de linha de produção e em produtos defeituosos, além de con-
frontar esses dados em datas distintas para identificar tendências e fazer avaliações 
comparativas de performance entre equipes distintas. Com base nesses dados, 
conseguem criar estratégias para aumento de produtividade e otimizar processos 
internos, para redução de tempos de ciclos, aumento da qualidade e diminuição 
das perdas de materiais (além de oportunidades de baixar preços para ganho de 
participação de mercado) e aumento de valor ao acionista. Formidável, não?

Profissionais de governança, risco e compliance conseguem informações tem-
pestivas de acesso e aprovações nos sistemas de informação das empresas, po-
dendo monitorar padrões que sugiram fraudes ou acesso indevido (por exemplo, 
acessos fora do horário do expediente), o que facilita a gestão de risco digital das 
organizações e melhora de planejamento e investimentos do departamento.

As aplicações, conforme visto, são inúmeras e representam oportunidades rele-
vantes aos negócios.

Implicações para Contadores
Como visto, a análise de dados tem potencial de contribuir muito no processo de-
cisório das organizações, desde a gestão de riscos e auditoria interna até a gestão 
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de relacionamento com clientes. Sendo um campo relativamente novo, muitas 
aplicações estão ainda sendo descobertas e há potencial de ganhos mesmo com a 
aplicação de técnicas simples de análise de dados nas empresas como, por exem-
plo, a conexão entre fontes de dados distintas, busca e investigação por padrões e 
outliers, ou via categorização e sumarização de dados.

Sabemos que contadores apresentam envolvimento variado com essas práticas, 
o que parece estar correlacionado aos seus conhecimentos prévios e familiaridade 
com método científico, estatística e uso de tecnologia. No entanto, as atitudes 
individuais – como os contadores enxergam a oportunidade – parecem também 
impactar. Caso vislumbrem que as aplicações são atraentes e tenham iniciativa de 
otimizar seus processos para incorporar elementos de análise de dados modernos, 
os contadores podem ser, ainda mais, agentes de transformação relevantes nas 
organizações. 

No entanto, precisam sair da sua zona de conforto e estar dispostos a errar, o 
que nem sempre é fácil para profissionais que têm aversão a riscos e que podem 
ser punidos por erros (por exemplo, autuações fiscais, multas, responsabilização 
por decisões tomadas com base em dados incorretos etc.). Como em qualquer pro-
cesso de inovação, há um elemento de “tentativa e erro”, que pode ser um detrator 
para alguns contadores na exploração do campo.

Como mencionado na introdução, é muita ambição acreditar que os contadores 
se tornarão todos cientistas de dados. Porém, se souberem o que é possível com o 
uso de data analytics, conseguirão desenhar aplicações específicas e revolucionar 
os departamentos de finanças, controladoria e auditoria interna, assim como de-
mais áreas da empresa. Eventuais lacunas de conhecimento, se desejado, podem 
ser sanadas contratando pontualmente cientistas de dados para suas equipes. 

Ao ganharem familiaridade com as técnicas e ao trabalharem em parceria com 
estes cientistas de dados, os contadores conseguirão aprimorar suas habilidades 
analíticas. Paralelamente, conseguirão ensinar aos cientistas de dados a lógica de 
negócios. Tendo inclinação natural de trabalhar com dados, os contadores natural-
mente irão, nesse cenário, incorporar em seu trabalho rotinas de ciência de dados, 
identificando sistematicamente oportunidades de melhoria, e aumentando ainda 
mais o valor do contador à sociedade. Poderão, por exemplo, tornar-se Chief Data 
Officers (CDOs), sendo responsáveis por definir como dados serão utilizados no 
auxílio à tomada de decisões e gerenciamento de riscos, sendo parte ativa na for-
mulação e compreensão dos problemas de negócios que podem ser solucionados 
com o auxílio de dados.
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É certo que os contadores terão que se envolver com a análise de dados, e para 
isso precisarão aprender e dominar a técnica de análise de dados. Existem cursos 
especializados – inclusive alguns MBAs – que podem ajudá-los nessa capacitação. 
Afinal, os contadores darão suporte à governança nas organizações e serão natu-
ralmente cobrados a continuar a apresentar dados financeiros, explicar variações e 
relevância desses ao negócio, relatórios, hoje, que tendem a migrar do papel para 
ferramentas de visualização de dados (“DataViz”), como dashboards corporativos. 
É assim que os contadores terão um papel ativo neste processo de transformação.

Fluxo de Trabalho em Data Analysis
Acreditando que os contadores serão protagonistas na implantação de práticas 
de data analytics nas organizações, vale a pena discutir como esses projetos se 
desenvolvem. 

Organizações e indivíduos possuem fluxos de trabalhos distintos, os quais evo-
luem conforme a necessidade e preferências das empresas. Por isso apresentamos 
abaixo um fluxo de trabalho simplificado dos processos de análise de dados co-
mumente aplicados por practitioners, de forma a guiar o leitor que se inicia nesse 
universo.

O fluxo de trabalho em análise de dados normalmente se inicia com a a) formu-
lação do problema de negócio que se deseja solucionar, seguindo para a b) fase de 
aquisição de dados, c) limpeza e normalização dos dados obtidos, d) exploração 
e visualização das informações, e) criação de modelos e validação e f) reporte dos 
resultados. Cada fase será discutida a seguir.

Formulação do Problema de Negócio
Baseados na aplicação do método científico, contadores realizando análises de 
dados iniciam suas investigações com a formulação explícita e clara de qual desa-
fio de negócios buscam solucionar. O problema deve ser específico (direcionando 
os esforços e foco do contador), testável, passível de ser solucionado com os recur-
sos disponíveis e, preferencialmente, formulado como uma pergunta. Problemas 
bem definidos ajudam o contador a contextualizar o ambiente em que se insere o 
desafio do negócio, demonstrar sua importância à empresa e aos acionistas, além 
de guiar as análises e comunicação de resultados.

Para formular um problema de negócio, elabore, por exemplo, uma pergunta 
interessante sobre o negócio que gostaria que fosse respondida; ela lhe servirá 
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como direcionador inicial do estudo. Jamais ignore esta fase, que deve ser realiza-
da antes de iniciar a coleta e análise de dados.

Assim que for definido o problema a ser resolvido, e caso o intuito não seja ex-
clusivamente a realização de análise exploratória descritiva, é recomendado que 
hipóteses sejam formuladas (ou seja, possíveis soluções provisórias para o problema 
propostas antecipadamente à fase de análise de dados) que devem ser comprova-
das ou refutadas por meio de testes. Elas servem para direcionar os trabalhos de 
investigação. Hipóteses devem ser testáveis e – preferencialmente – estar funda-
mentadas em conhecimento científico existente.

Aquisição de Dados
Uma vez formulado o problema de negócio, o contador inicia o processo de aqui-
sição dos dados que o ajudará a solucioná-lo e a testar as hipóteses iniciais previa-
mente formuladas. Nesta fase, é importante que o contador questione quais dados 
estão disponíveis e como eles podem contribuir com as análises, de forma a evitar 
coletas exaustivas de dados que gerem custos desnecessários – tanto de dinheiro 
quanto de tempo – ao negócio.

Normalmente são utilizados dados secundários nas análises, tanto de fontes ex-
ternas quanto internas.

Entre as fontes externas, destacam-se bases de dados governamentais públicas 
(como, por exemplo, o Portal Brasileiro de Dados Abertos, Governo Aberto SP, 
Bacen, Ipea, NF-e e congêneres), bases de dados privadas abertas ou comerciais, 
sites de notícias, agregadores de conteúdo e mídias sociais, entre outros. Embora 
vários desses provedores de conteúdo disponibilizem dados de forma semiestru-
turada, muitas vezes em formato XML, JSON, CSV, XLSX e texto, há casos em que 
é necessário realizar coleta por meio de web scraping (manual ou automatizado). 
Nessas ocasiões, no entanto, é necessário verificar as políticas e termos de uso da 
página web acessada para se certificar de que autorizam (ou não) esse tipo de mé-
todo de coleta de dados em seu site.

Fontes secundárias internas mais comuns incluem acesso direto a bases de da-
dos relacionais e não relacionais, sistemas integrados de gestão empresarial (i.e. 
Enterprise Resource Planning – ERP), sistemas de gestão de relacionamento com 
clientes (i.e. Customer Relationship Management - CRM), plataformas de e-commerce, 
planilhas eletrônicas, arquivos em XML, relatórios diversos – exportados de siste-
mas de gestão de qualidade, controles de ponto, controles de acesso, expedição 
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etc. – sensores de dispositivos que integram a rede de Internet das Coisas (Internet 
of Things – IoT) da organização, APIs internas, mensagens de texto, e-mails, pes-
quisas de satisfação de clientes e outras fontes de informação digital estruturada. 
Dados não estruturados – como arquivos de texto – podem também ser utilizados, 
mas geralmente seu processamento possui maior custo computacional, além de 
existirem documentos salvos como imagem que exigem reconhecimento prévio 
de caracteres óticos para viabilizar análise. Análises de imagens – em especial de 
fotos e vídeos – são cada vez mais comuns, como visto nas áreas médicas e análises 
mercadológicas, embora em estágio de uso embrionário na indústria contábil.

Embora menos utilizadas (talvez em função do custo de coleta ou do perfil 
profissional dos contadores), fontes primárias – como respostas a questionários/
formulários – podem também ser utilizadas. Nesses casos, recomenda-se o uso 
de ferramentas digitais de coleta que possuam formas amigáveis de extração de 
dados (como APIs, acesso direto à base de dados ou relatórios online com dados 
previamente tabulados), de forma a facilitar a conexão com os dados adquiridos 
em tempo real.

Independentemente do método de coleta, contadores devem se certificar de 
que seus procedimentos de coleta de dados seguem padrões éticos, respeitam o 
direito à privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados -LGPD. Quando em dú-
vida, questione se o seu estudo e dados obtidos podem prejudicar terceiros; se a 
resposta for “sim”, revise seu método, pois é provável que você esteja diante de um 
problema ético.

Limpeza e Normalização de Dados
Uma vez feita a coleta dos dados, inicia-se a fase mais trabalhosa da análise de da-
dos: a limpeza e normalização dos dados coletados. É comum esta fase consumir 
entre 45-60% do tempo dos contadores em projetos de data analytics.

Informações obtidas de fontes secundárias, embora convenientes (por elimina-
rem o esforço de geração da informação), não foram, geralmente, preparadas para 
o uso específico que o contador pretende fazer delas. Assim, é necessário que tais 
dados sejam tratados – antes de se iniciar as análises – para garantir sua totalidade, 
acuracidade e consistência; dados não confiáveis prejudicam as análises e interpre-
tações e podem induzir os usuários das informações preparadas pelos contadores 
a conclusões erradas, prejudicando o negócio e seus stakeholders.

A fase de limpeza de dados se inicia pela remoção de dados incorretos, incom-
pletos, irrelevantes e duplicados – que podem atrapalhar as análises e distorcer os 
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resultados – seguida pelo tratamento de dados formatados incorretamente (por 
exemplo, ajustando-se formatos de datas, casas decimais e afins) e convergência 
de campos e categorias iguais que estejam identificados por nomes diferentes en-
tre sistemas, de forma a torná-los comparáveis e agrupáveis. O processo de limpe-
za de dados ajuda também a reduzir ruídos nos dados e o tempo de processamen-
to das informações. É importante destacar que a limpeza dos dados não é mero 
descarte de informação, mas uma tentativa de aumentar a relevância e precisão da 
massa de dados analisada.

Após a limpeza, é necessário realizar a normalização dos dados. A normalização 
é o processo de remoção de redundâncias, identificação de anomalias (que podem 
sugerir problemas ou oportunidades), organização das informações e preparação 
dessas para uso específico.

Há vários métodos disponíveis para realizar a limpeza e normalização de da-
dos. Recomenda-se, no entanto, que a técnica selecionada seja “não destrutiva”, 
ou seja, que não modifique os dados originais, de forma a a) preservar a trilha de 
auditoria das análises realizadas, b) possibilitar a revisão de transformações e des-
cartes para investigar inconformidades identificadas posteriormente nas análises 
e c) permitir a reprodução, se necessário, por terceiros, de forma a validar as con-
clusões aferidas.

Exploração, Transformação e Visualização de Dados
Tendo dados limpos e normalizados, o contador consegue iniciar suas análises, as 
quais serão guiadas pelo objetivo do projeto e tipos de dados sendo analisados. 
O principal objetivo desta fase é identificar padrões, anomalias, casos extremos, e 
respectivas causas potenciais desses, de forma a guiar decisões e ações estratégi-
cas futuras da organização.

As análises normalmente são a) descritivas, b) de diagnóstico, c) preditivas ou 
d) prescritivas. Análises descritivas buscam explicar o que aconteceu. Diagnósticos, 
por sua vez, visam entender por que algo aconteceu. Análises preditivas focam em 
prever o que irá acontecer. Por fim, as análises prescritivas utilizam de previsões e 
otimizações para construir cenários de teste envolvendo combinações de variáveis 
diferentes, assim como modelos matemáticos e regras de negócios alternativas, 
de forma a determinar os melhores cursos de ação. Alguns autores separam tam-
bém a categoria de “análises exploratórias”, que buscam determinar relações entre 
os dados e variáveis selecionadas, mas entendemos que há sobreposição dessas 
com as análises descritivas e de diagnóstico. Independentemente da classificação, 
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o tipo de análise deve ser apropriado para responder o problema de negócio pre-
viamente definido; o problema define o método de análise a ser utilizado.

Embora as formas de se analisar os dados sejam diversas, levando a execução 
de passos em múltiplas ordens, sugerimos que os contadores iniciem suas inves-
tigações observando os tipos de dados obtidos (por exemplo, se são numéricos, 
data/hora, categóricos, texto etc.), seguido de inspeção de uma amostra de regis-
tros. Esses passos ajudam os contadores a se familiarizarem com a estrutura da 
população de dados. Cumprida essa etapa, é útil realizarem análises estatísticas 
descritivas básicas que forneçam informações sumarizadas sobre o número de 
itens, medidas de dispersão e tendências centrais e casos extremos (outliers). 
Esses procedimentos básicos contribuem para o entendimento dos dados obti-
dos, facilitando análises posteriores e identificação antecipada de inconsistên-
cias ou ajustes adicionais necessários.

Outra análise simples que ajuda no entendimento dos dados obtidos é a reali-
zação de agrupamentos por categorias. Por exemplo, para análise de faturamento, 
é possível agrupar vendas entre clientes nacionais e estrangeiros, por estados da 
federação, indústria/setor do cliente e afins. Muitos usuários estão acostumados a 
fazer procedimentos similares utilizando as “tabelas dinâmicas” (pivot tables) em 
planilhas eletrônicas. Estes agrupamentos, combinados com ordenações de valo-
res, ajudam a entender quais são os grupos mais representativos e menos repre-
sentativos da população.

O próximo passo comumente aplicado em data analytics consiste na plotagem 
de dados em gráficos interativos. Similar aos procedimentos de sumarização de 
informações discutidos anteriormente, o uso de gráficos condensa informações, 
tornando-as inteligíveis aos usuários, que podem focar no entendimento geral da 
população ao invés de casos específicos. Mantendo componentes interativos, tais 
como seletores de intervalos de datas, categorias e outros, os contadores podem 
criar visualizações utilizando filtros distintos, de forma a investigar visualmente a 
emersão de padrões na população de dados. 

Tais técnicas facilitam também a análise de comportamento entre séries dis-
tintas de forma simultânea, visualização de possíveis correlações (normalmente 
via plotagem de matrizes de correlações) e dissonâncias entre dados. Pode-se 
comparar, por exemplo, faturamento com movimentações de estoque e reco-
nhecimento de custos para unidades específicas, de forma a monitorar efeitos 
de reconhecimento por competência, evolução de custos diretos, necessidade 
de estoque, estoques obsoletos, de baixa rotação e análises de cut-off. Esses 
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procedimentos de visualização de dados via representação gráfica são comu-
mente chamados de DataViz.

Quando se trabalha com séries temporais, é importante fatorar nas análises os 
efeitos de sazonalidade e ciclos (análises temporais), pois estes podem influenciar 
análises de tendências – dependendo dos cortes feitos nos períodos de mensuração. 
Nesses casos, é útil utilizar uma técnica de decomposição sazonal, tornar o dado es-
tacionário e aplicar técnicas de transformação para as análises de tendência.

 Técnicas econométricas estão fora do escopo deste capítulo. No entanto, uma 
análise simples que pode ser realizada para compensar os efeitos sazonais é o uso 
de médias móveis, onde o contador compara os períodos com base nas respecti-
vas médias dos últimos doze meses – ou de outro intervalo que considere adequa-
do – visando eliminar o efeito sazonal e visualizar melhor as tendências na série. 
Vários outros métodos estão disponíveis; sugere-se que os contadores se familia-
rizem com eles, de forma a selecionarem e empregarem o que for mais adequado 
em cada situação.

Outras técnicas de análise, que dependem do tipo de dados disponíveis e obje-
tivos do projeto, devem ser utilizadas para auxiliar na aferição de conclusões sobre 
a população em análise.

Por exemplo, pode-se realizar análises de clusters, onde dados são agrupados 
com base em semelhanças entre atributos individuais. O objetivo dessa análise é 
conseguir agrupamentos que tornem os itens em cada grupo mais parecidos entre 
si do que com elementos incluídos em outros grupos. Essa técnica é comumente 
aplicada para identificar perfis de consumidores, facilitando previsão de compor-
tamentos entre pessoas de um mesmo grupo.

As análises de coorte, por sua vez, utilizam dados históricos temporais para exa-
minar e comparar comportamentos de agentes, que podem depois ser agrupados 
por características similares. Essas análises auxiliam na identificação de tendências 
ao longo do tempo, o que a análise de clusters, sozinha, não revela eficientemente.

Outra técnica comumente utilizada é a análise fatorial. Através desse método, 
verifica-se se a variação de um conjunto de variáveis observadas reflete as varia-
ções de variáveis não observadas (fatores), revelando interdependências sistemáti-
cas e permitindo a combinação das variáveis observáveis em fatores. Esse processo 
permite a redução do número de variáveis utilizadas no estudo sem perda signi-
ficativa de qualidade nos resultados. Seu potencial é amplamente utilizado em 
Marketing, finanças e operações, além de em estudos psicométricos.
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Regressões estatísticas são utilizadas para verificar as relações entre uma va-
riável dependente e variáveis independentes. Análises de regressões podem ser 
lineares, lineares múltiplas e não lineares, e são amplamente utilizadas em finanças 
corporativas (e em diversos campos da ciência). Cada modelo possui suas próprias 
premissas. Por exemplo, em regressões lineares, assume-se que a variável indepen-
dente não é aleatória e que o valor residual é zero, constante e não correlacionado. 
Devido à sua popularidade e ampla aplicação, recomenda-se que todo contador 
esteja familiarizado com, pelo menos, as técnicas de regressão linear.

Simulações de Monte Carlo são muito utilizadas em análises de dados, em espe-
cial quando outros modelos matemáticos não são aplicáveis ou são de difícil utili-
zação, ou quando há incerteza relevante sobre os inputs que devem ser fatorados 
nos modelos (geralmente não lineares). Essa técnica utiliza distribuições estatís-
ticas e aleatoriedade para solucionar problemas potencialmente determinísticos, 
como otimizações, determinação de valor econômico de empresas ou problemas 
de interpretação probabilística. Expandindo o método de projeção de cenários, as 
simulações de Monte Carlo ajudam a determinar impacto de riscos, sendo comu-
mente mais precisas do que a intuição humana.

A análise de dados também pode utilizar modelos de inteligência artificial, 
tais como redes neurais. As redes neurais consistem em modelos computacionais 
que capturam e representam relações complexas entre inputs e resultados, mas, 
ao contrário de outros modelos, permite que o computador “aprenda” com base 
nas novas transações de dados, melhorando os resultados obtidos ao longo do 
tempo sem a necessidade de intervenção intensa do contador. Redes neurais 
são bastante empregadas em análises preditivas com base em dados históricos 
e correntes e fazem parte do conjunto de ferramentas de aprendizagem de má-
quina (“machine learning”).

Menos utilizadas por contadores, existem técnicas de análise de texto e dados 
não estruturados. A título de curiosidade, destacamos as análises de sentimento, 
uma técnica de processamento de linguagem natural (texto e fala) que busca veri-
ficar, por meio de análise das palavras e ordem utilizada, se o sentimento do autor 
no momento da redação era positivo, negativo ou neutro, de forma a inferir como 
esse se sente em relação ao tópico abordado. 

Assim, são bastante utilizadas por departamentos de Marketing e relaciona-
mento com clientes, bem como de recursos humanos, para avaliar feedbacks re-
cebidos. Outra técnica, conhecida normalmente como mineração de texto, con-
siste em identificar padrões anteriormente desconhecidos com base na análise 
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computadorizada de diferentes textos, geralmente por meio de análise de léxico, 
distribuição de frequência de palavras, anotações e associações.

Por último (porém sem a pretensão de esgotar as técnicas de análise disponí-
veis), fala-se muito em mineração de dados. Mineração de dados é um termo ge-
nérico para o processo exploratório sistemático que emprega técnicas estatísticas 
para identificar relações, dependências, padrões e tendências em grandes popu-
lações de dados. Em mineração de dados, é comum definirem alertas automáticos 
para avisar que um padrão ou insight foi identificado.

Criação de Modelo e Validação
Naturalmente, nem todos os contadores criam modelos. No entanto, em casos de aná-
lises de dados preditivas e prescritivas, é comum que, com base nos resultados aferidos 
nas análises anteriores, os contadores criem modelos que visem “prever o futuro” – o 
que pode ir desde simples testes de aderência de dados a curvas de distribuição 
conhecidas e fórmulas preditivas baseadas em regressões, até projeções comple-
xas de fluxo de caixa com base em Monte Carlo (ou o que a imaginação permitir!).

Nesse processo, o modelo resultante deve ser testado, de forma a verificar se 
suas previsões são aderentes aos resultados históricos e para determinar qual o 
grau de acuracidade dessas previsões; modelos somente são úteis se nos ajuda-
rem a entender melhor o mundo. Previsões perfeitas são, na prática, inviáveis; não 
temos hoje como capturar todas as variáveis necessárias para realizar previsões 
perfeitas, nem o poder computacional necessário para calcular simulações com 
um número tão elevado de variáveis – além de não termos garantia de que os re-
sultados seriam adequados. 

No entanto, nas palavras de George Box, “todos os modelos estão errados, mas 
alguns são úteis”. Modelos podem ajudar contadores a identificar, testar e monito-
rar direcionadores-chave de negócios, métricas contábeis importantes, e elucidar 
relações entre dados não óbvias, mantendo foco na performance do negócio e 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável das organizações.

Reporte e Comunicação de Resultados
Uma vez concluídas as análises, é importante que o contador comunique os re-
sultados obtidos aos usuários das informações e aos dotados de governança da 
organização. Nesse processo, cabe questionar as lições apreendidas e verificar se 
os resultados são razoáveis e fazem sentido.
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Feitas essas verificações preliminares, o contador deve tornar os dados inte-
ressantes. Seres humanos aprendem muitas vezes por meio de narrativas. Assim, 
técnicas de story telling são um bom recurso para descrever o contexto em que a 
organização se situa, os problemas enfrentados e como estes geram complicações, 
e quais soluções foram encontradas – ou como se detectou novas informações que 
ajudam a solucionar esse problema – suportadas pelas análises de dados realiza-
das. Embora os dados sejam a base de sustentação do argumento, a narrativa ajuda 
na captura da atenção dos interlocutores e contribui para ressaltar a relevância do 
tema para a organização.

É preciso aqui enfatizar uma qualidade natural dos contadores. Eles, geralmen-
te, aprendem deste muito cedo a correlacionar dados do balanço para daí tirar 
conclusões sobre a saúde das empresas. Sendo assim, já trazem em si, mesmo que 
inconscientemente, o senso de “relacionar dados”, ou seja, “narrar estórias”, para 
tornar a compreensão dos números mais fácil. A análise e interpretação das de-
monstrações contábeis, estabelecendo índices e relatando os resultados encon-
trados é rotina no trabalho dos contadores e sempre foram de enorme valia, por 
exemplo, para a concessão de créditos ou para dar valor a empresa. Por isso o mundo 
da ciência de dados não representa uma novidade para a comunidade.

Ao desenvolver a narrativa considere quem é sua audiência, quais perguntas 
seu estudo está respondendo, porque ele é importante para a sua plateia, quais 
são as principais descobertas e qual resposta você deseja do seu público. Sua 
comunicação pode ser neutra e meramente informativa ou pode conter uma opi-
nião; a redação e elementos visuais devem estar alinhados ao conteúdo e intuito 
do material. 

Também é recomendável que a narrativa siga uma linha lógica de comunica-
ção, sendo comum o uso sequencial de eventos, agrupamento de ideias similares 
e hierarquização e classificação de dados.

Nesse processo de reporte, não se descuide da apresentação. Consistência 
visual, formatação adequada, seleção de cores e tipografia, espaçamento, assim 
como o uso de ilustrações úteis, contribuem para o entendimento e aceitação das 
análises. Esse processo de design combina técnica e arte. Porém, evite sacrificar 
clareza por estética. O foco da apresentação são as conclusões aferidas, não ima-
gens e outros artifícios visuais. Assim, qualquer elemento que for adicionado – tais 
como imagens, gráficos ou elementos interativos – devem contribuir para a co-
municação das conclusões e análises de suporte, e não gerar ruído ou distrair os 
usuários das mensagens centrais e informações comunicadas. 
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Lembre-se: em muitos casos, menos é mais. E claro, ter em mente as palavras 
do mestre da linguagem, o poeta Fernando Pessoa, que escreveu no seu artigo 
“a essência do comércio” que é preciso olhar o outro como ele é e não como você 
gostaria que ele fosse.

Ferramentas
As ferramentas utilizadas em análise de dados são muito variadas e aumentam em 
número a cada dia. A mais utilizada ainda é a planilha eletrônica. Dada sua versatili-
dade e recursos internos, essa ferramenta permite uma série de categorizações, vi-
sualizações de dados, análises estatísticas e análises de tendências. Sendo de sim-
ples utilização – sem necessitar de conhecimentos avançados de programação – é 
uma grande aliada na análise de dados. Embora não tenham sido originalmente 
desenhadas para trabalhar com volumes muito grandes de dados, recentemente 
as planilhas eletrônicas aumentaram o número de registros que aceitam, além de 
incorporarem funcionalidade com conexões de fontes de dados externas e mani-
pulação de Big Data.

Após o domínio de planilhas eletrônicas, recomenda-se que o contador desen-
volva familiaridade com uma ferramenta de visualização de dados (i.e. DataViz), 
às vezes incorporadas à painéis de inteligência empresarial (Business Intelligence 
– BI). Há muitas disponíveis no mercado, variando em sofisticação, sendo várias 
gratuitas. 

Esse recurso facilita a manipulação rápida de dados, convertendo grandes volu-
mes de informação em gráficos interativos. Os gráficos em tais ferramentas servem 
muitas vezes como “filtros”, permitindo aumentar a granularidade das análises su-
cessivamente, o que facilita a investigação de padrões. 

A fácil utilização (e baixa curva de aprendizagem) de tais ferramentas permite 
construir rapidamente protótipos e que o contador “brinque” com os dados, po-
dendo gerar várias representações gráficas em um curto espaço de tempo, o que 
expande seu entendimento da população de dados sob análise. Algumas ferra-
mentas vêm, inclusive, com testes padrão recomendados de acordo com os docu-
mentos contábeis sob análise.

Outras ferramentas úteis a serem exploradas por contadores iniciando no pro-
cesso de análise de dados são softwares de business intelligence, linguagem SQL 
(utilizada pela maioria das bases de dados comerciais e open source), conhecimen-
to de pelo menos uma base de dados não relacional (por exemplo, MongoDB), 
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acesso a pelo menos uma linguagem de programação com funcionalidade estatís-
tica avançada (ou pelo menos de software de estatística especializado) e técnicas 
de consumo de APIs.

Após dominar as ferramentas acima, sugere-se prosseguir com ferramentas de 
modelagem preditiva, unified data analytics engines, softwares de modelagem de 
dados, ETL, softwares específicos por indústria...

Como dito, são muitas as ferramentas e o processo de aprendizado é contínuo. 
Nem sempre se consegue dominar todas as ferramentas, mas seu conhecimento 
expandirá gradualmente com base no seu uso e aplicação prática.

Conclusão
Data analytics, em função do aumento do volume, velocidade e variedade de da-
dos, é um processo que começa a ser utilizado pelos contadores em seu dia a dia 
e pode gerar contribuições na tomada de decisão, gestão de riscos e identificação 
de oportunidades de melhoria contínua nos negócios, não devendo ser negligen-
ciado. Suas aplicações – ainda sendo descobertas – são diversas. É certo que os 
contadores podem assumir o protagonismo na análise e tratamento de dados nas 
organizações, dado já terem familiaridade com a análise de grandes volumes de 
dados financeiros nas empresas. Mas vai depender do grau de dedicação de cada 
um e domínio do tema para que essa onda não seja capturada por outras profissões.

Para facilitar esse processo aos contadores, apresentamos um breve fluxo de 
trabalho que pode ser utilizado em novos projetos de análise de dados, e destaca-
mos que – de início – planilhas eletrônicas e ferramentas de visualização de dados 
podem contribuir substancialmente nas aplicações iniciais, sendo ferramentas ver-
sáteis e amigáveis (embora muitas vezes negligenciadas).

Logo, comece hoje a desenvolver o seu coeficiente digital: torne-se um Conta-
dor 5.0 e adicione valor ao serviço que você presta!
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Os Conceitos que  
Fundamentam as Normas 
Internacionais de Contabilidade 
em Vigor precisam ser Atualizados 

Acadêmico Charles B. Holland

Introdução
Objetivo: continuarmos úteis e relevantes para os usuários. Os ativos intelectuais 
são responsáveis pela maioria dos novos empregos e profissões no Brasil e no 
mundo. E, em consequência, pela evolução potencial da melhoria de qualidade de 
vida das populações revolucionaram a vida social e econômica de todos. Entre eles 
destaco os setores de comunicações, saúde, seguros, educação e centenas de ou-
tros setores, pelo uso de novas tecnologias, produtos e facilitadores, inexistentes 
há 20 anos. Além disso, a criação de “start-up activities” em todas as dimensões dos 
negócios tem, também, contribuído muito para este novo cenário e valorização 
do capital intelectual que ora abordamos. No mesmo período, a velha economia, 
baseada nos ativos tangíveis, teve redução drástica de empregos, dada a enorme 
automatização havida neste período. 

O que move e faz acontecer nas empresas é a inteligência, a educação e suas 
iniciativas. Fatores estes que resultam em ativos intelectuais, acionadores de resul-
tados e dos progressos exponenciais. Os conceitos fundamentais que orientam a 
direção das normas contábeis no mundo em vigor podem e devem avançar muito 
mais no reconhecimento, nos seus pronunciamentos técnicos relativos à existên-
cia de ativos intelectuais. As normas contábeis no mundo precisam ser atualiza-
das e têm enorme caminho adiante para prestar contas do que é efetivamente 
importante para os usuários de informações financeiras/contábeis. Refiro-me aos 
acionadores de valor, os ativos intelectuais, que fazem acontecer os números nas 
demonstrações de resultados.  

O mercado, as partes interessadas incluindo contadores, analistas, investidores 
e outros, continuam aceitando como normal a prestação de contas unicamente 
dos valores ativos e passivos mais tangíveis.  

Capítulo 4
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Estamos todos sendo omissos por não conscientizar as lideranças do mercado 
de capitais que precisamos incorporar as mudanças que ocorreram no mundo. Os 
informes contábeis dos ativos e passivos tangíveis são obtidos e reportados subs-
tancialmente de forma automatizados e confiáveis nas empresas que aderem cor-
retamente às normas técnicas em vigor. 

No caso de ativos intelectuais, temos muito a aprender e regulamentar a nível 
mundial para atender às necessidades de mercado, no Brasil e no mundo. Os ativos 
intelectuais representam mais de 80% do valor das empresas da nova economia. 

Hoje, decorrente de falta de conscientização, conhecimentos e educação, não há 
dedicação e competência das governanças das empresas para monitorar a qualidade 
desses ativos intelectuais. E o mercado acionário ainda não exige abrangentemente 
informações e divulgações apropriadas sobre os ativos intelectuais nas empresas. 

Abaixo apresentamos a distribuição das companhias abertas componentes do 
índice 500 S&P dos Estados Unidos, em bilhões de US$.

1985 1995 2005 2015 2020
Ativos tangíveis, líquidos $1.565 $2.225 $3.401 $3.691 $3.338

Ativos intelectuais $736  $4.727 $13.600 $19.377 $30.050

Total a valor de mercado $2.301 $6.952 $17.001 $23.068 $33.388(b)

Ativos tangíveis, líquidos 68% 32% 20% 16% 10%(a)

Ativos intelectuais 32% 68% 80% 84% 90%(a)

Fontes: https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/. Fonte para 500 S&P empresas nos EUA em 12/31/2020 / 
https://siblisresearch.com/data/us-stock-market-value/

Parte relevante dos ativos intelectuais das companhias abertas brasileiras, como 
do resto do mundo, não são explicados, divulgados e contabilizados. São ativos 
que excedem substancialmente aos ativos tangíveis.

Até poucas décadas atrás, a quase totalidade dos ativos e das riquezas nas empre-
sas era medida e avaliada pelos bens tangíveis (físicos). Hoje, nas empresas ligadas à 
nova economia, estes representam menos de 20% dos ativos tangíveis líquidos. 

Ativos intelectuais são resultantes das diferenças apuradas entre o valor de mer-
cado das empresas com base nos preços praticados e negociados diariamente nas 
bolsas de valores, comparados com os respectivos valores contábeis divulgados. 
Regra geral, o mercado considera como valor justo o apurado usando os preços 
correntes dessas ações negociadas nas bolsas de valores.
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Isso comprova a necessidade das empresas se reinventarem, se atualizar e in-
vestir cada vez mais nos recursos humanos de seus negócios, visto que os ativos 
intelectuais representam mais de 80% do valor das empresas da nova economia, 
no Brasil e no mundo.

Estado das orientações gerais dos dois órgãos máximos da nossa 
profissão mundial de Contabilidade 
Para haver modificações nas normas contábeis do mundo é necessário antes que 
as estruturas conceituais da Contabilidade – pronunciamentos básicos de orienta-
ção para todas as normas contábeis – sejam atualizadas. 

Fundamentando o pleito de atualizar as estruturas conceituais em vigor, temos 
o material do IASB – Normas Internacionais de Contabilidade, adaptado para apli-
cação no Brasil, emitido em 2018[4] e do FASB, americano, pioneiro e criador das 
normas contábeis, adotado ainda por mais de 50% das empresas abertas nego-
ciadas em Bolsas de Valores. Omitidos os capítulos em revisão com o IASB, objeti-
vando alinhamento de conceitos e de rumos, indicamos os capítulos já revisados e 
alinhados com IASB, também emitidos em 2018.

As estruturas conceituais de Contabilidade de ambas as entidades enfatizam 
muito e frequentemente que os informes e relatórios contábeis devem fornecer 
informações úteis e essenciais para a tomada de decisões pelos usuários. 

Na redação dos pronunciamentos, ambas as entidades falharam em reconhecer 
a importância estratégica dos ativos intelectuais, que a profissão contábil insiste 
em manter esquecidos. Nas compras de empresas, a mais valia na compra da em-
presa que não eram e não são alocáveis a um ativo são denominadas de ativos 
intangíveis faltando muitas vezes a necessária e rica informação específica, não 
genérica, que justifique as bases de registro daquele ativo 

Os ativos intelectuais cresceram exponencialmente em quantidade e qualidade 
com a evolução da tecnologia da informação, a digitalização e a automação de 
quase tudo, inteligência artificial, robotização e toda a evolução tecnológica que 
estamos observando. 

A profissão contábil atual precisa atender bem às necessidades dos usuários das 
informações contábeis e do mercado, expandindo a informação relacionada com 
os ativos intelectuais que aqui comentamos.  

Como anteriormente mencionado, ambas as entidades confirmam claramen-
te que os informes e relatórios contábeis precisam ser úteis e relevantes para os 
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usuários. A qualidade está ótima em termos de confiabilidade e utilidade das 
demonstrações de resultados contábeis baseados nas normas atualmente publi-
cadas. Mas falham, por faltar fornecerem informações sobre os acionadores de va-
lores – “drivers” – que fundamentam o valor das empresas de capital aberto nego-
ciadas nas bolsas de valores. 

Todos os usuários precisam de informações financeiras/contábeis inteligentes, 
claras, úteis, relevantes e concisas para a tomada de decisões. Pela falta indicada 
isto não está ocorrendo atualmente, em particular se notarmos a valorização pra-
ticada no mercado vis a vis o valor do patrimônio líquido contábil das entidades. 

 

O que são esses ativos intelectuais (acionadores de valores – 
drivers) que fundamentam valor e exemplos?
São a capacidade de gerar resultados futuros e de valor com base nas expecta-
tivas de fluxos de caixa. Entre muitos, os principais são vantagens competitivas 
reconhecidas nos processos macro e micro de produção, logística, vendas, ad-
ministração e finanças - maior qualidade, custos menores, rapidez, eficiência, e 
outros diferenciais competitivos decorrentes do uso de aplicações de inteligên-
cia artificial, de atendimento de clientes via chats interativos, integração de pro-
cessos de automação e de robotização eliminando trabalhos manuais, e formas 
inovadoras e inspiradoras de liderança, vendas, produção, logística, marketing, 
atração e retenção de talentos, políticas inspiradoras de sustentabilidade e de 
treinamento, imagem de idoneidade e de responsabilidade, reputação, qualida-
de e agilidade dos processos e de serviços, entre outros. Todos têm valor, cada 
vez mais ofuscando os ativos tangíveis contabilizados nas empresas (dinheiro, 
imóveis, máquinas e outros).

Quanto valem os ativos intelectuais
O valor é definido pelo mercado quando são de capital aberto, negociados em 
bolsa. É resultante das diferenças apuradas entre o valor de mercado das empresas 
com base nos preços praticados e negociados diariamente nas bolsas de valores, 
comparados com os respectivos valores divulgados no patrimônio líquido contábil 
delas. O mercado considera o valor justo o apurado usando os preços correntes 
dessas ações negociadas nas bolsas de valores.

Mas, infelizmente, na prestação de contas das empresas e dos negócios, não 
se explica e nem há esclarecimentos que fundamentem os ativos intelectuais. E o 
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mais grave: a falta de dedicação e quiçá conhecimentos específicos das governan-
ças das empresas que precisam dedicar-se em monitorar e incrementar a qualidade 
dos valores dos ativos intelectuais das organizações, estabelecendo e acompa-
nhando seus indicadores de forma constante e com a periodicidade requerida.

Criação de valor, criatividade e gestão de ativos intelectuais são temas muito 
pouco discutidos. É aqui que residem as oportunidades efetivas e importantes 
para todos interessados.

Portanto, é preciso obter e exigir mais inteligência e preparo continuamente 
evolutivo de nossos executivos, conselheiros, contadores, assessores, fornece-
dores de informações de negócios para obter prestação de contas claras sobre 
os ativos intelectuais nas empresas e nos negócios. É necessário também atua-
lizar e adaptar o ensino às novas necessidades do mercado e educar melhor os 
nossos investidores.

Quantificação de ativos intelectuais
Não há metodologias consensadas hoje nem aplicativos integrados a fontes ne-
cessárias de informações para quantificar os ativos intelectuais. Falta integração de 
recursos intelectuais de fontes geradas por estatísticos, engenheiros, especialistas 
em recursos humanos e até mesmo dos especialistas de mercado.

As lideranças da profissão contábil, IASB e FASB precisam abrir e convidar em-
presas qualificadas para fazer propostas de aplicativos, por exemplo, grandes em-
presas de software, startups qualificadas ou equivalentes, para criarem metodolo-
gias e processos a fim de quantificar os ativos intelectuais, intangíveis. 

Será demorada a aceitação dos valores apurados de forma racional e técnica, 
em relação aos atuais preços das ações hoje praticados no mercado. Atualmen-
te os preços praticados são influenciados por aspectos muitas vezes intuitivos, 
informações incompletas, emoções, preferências, efetividade de marketing, 
por exemplo.

O processo de aceitação da metodologia da quantificação de ativos intelectuais 
em bases técnicas encontrará resistências de muitos que tiverem seus interesses 
impactados negativamente. Não obstante, será um avanço importante e educati-
vo para todos os ligados no nosso mercado e sociedade. 

Todos os esforços para entender onde estão os acionadores de valores intelec-
tuais nas empresas são importantes. E, uma vez identificados, priorizar aqueles que 
dão sustentação fundamentada de valor para os acionistas, gestão e outros. 
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Porque ativos intelectuais não podem ser contabilizados 
Os ativos intelectuais são instáveis e ariscos, sujeitos a todos os tipos de fatores 

influenciadores. As normas contábeis, em geral, não preveem a sua contabilização, 
mas exigem que se forem materiais, sejam explicados e divulgados para as partes 
interessadas nas notas explicativas. 

Por outro lado, a profissão contábil ainda trata os ativos intelectuais incluídos 
nas compras de empresas, não alocáveis em contas de ativo, numa conta denomi-
nada ativos intangíveis. Quando os valores eram baixos, há mais de 30 anos, era 
tolerável a ausência de explicações e divulgações apropriadas. Hoje com o cres-
cimento relevante dessa questão é importante que se reavalie a melhor forma de 
informar, nos termos ora aqui comentados em referências iniciais não exaustivas. 

Os ativos intelectuais desenvolvidos internamente não são contabilizáveis. São 
contabilizados como despesas enquanto em fase de pesquisa e como ativo a partir 
da confirmação da viabilidade do projeto em execução. Os órgãos que ditam as 
normas contábeis no mundo, IASB e FASB sabem que precisam dar respostas às 
demandas do mercado. O presidente do FASB há três anos, em uma palestra, disse 
que sem recursos disponíveis, nem fontes definidas para obtenção de recursos, 
não iria colocar o tema na pauta de projetos para elaboração de pronunciamento 
de orientação técnica por parte daquela entidade. 

Ativos intelectuais versus ativos intangíveis, denominação há 
talvez cem anos em uso pelos contadores. 
A expressão “ativos intelectuais” é representativa do que são. Desperta interesse 
associado a valor junto a todos os públicos interessados. São acionadores inteli-
gentes de valor que fundamentam ações, justificam crescimento e resultados. 

O nome ativo intelectual cria interesse de apurar do que se trata. Enquanto o an-
tigo e velho termo usado pelos profissionais da Contabilidade – ativos intangíveis, 
convida a mais do mesmo, ou seja, “nada”. Muitos contadores entendem que ativos 
intangíveis são ativos “inalcançáveis” e passam a ser ignorados. No entanto, esses ati-
vos intangíveis no passado os valores envolvidos desses ativos eram bem menores.

Considerações e argumentos adicionais 
Apesar do grande volume de valores intelectuais serem comprados e vendidos 
diariamente no mundo, explicações sobre o conteúdo desses ativos intelectuais 
incluídas nessas transações não são detalhadamente explicitadas. 
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Seguem dois exemplos relevantes, entre dezenas de outros, no mercado acio-
nário no Brasil[6] de falta de divulgações de explicações fundamentadas de razoa-
bilidade de seus ativos intelectuais: 

• Valor de mercado da Magazine Luiza em 23/6/2021: R$132,7 bilhões. 

• Valor do patrimônio líquido contábil: R$ 7,3 bilhões. 

• Lucro em 2020: R$391 milhões. 

• Rentabilidade em 2020 sobre valor de mercado: 0,29% ao ano. 

• Índice P/L Preço/lucro: 339 anos.

• Ativo intelectual não explicado ao mercado e as partes interessadas: R$125,4 
bilhões. 

• Valor de mercado do Mercado Livre em 23/6/2021: R$387,8 bilhões.

•  Valor do patrimônio líquido contábil: R$ 1,6 bilhões. 

• Prejuízo em 2020: idem em anos anteriores. 

• Ativo intelectual não explicado ao mercado e as partes interessadas: R$386,1 
bilhões.

Na contramão da maioria das profissões atuais, muitas delas a serem extintas, 
a demanda por Contabilidade (prestação de contas) e de contadores qualificados 
pode continuar em alta. O profissional contábil sempre será demandado para aten-
der cada vez mais e melhor todos os públicos-alvo interessados em informações 
confiáveis de prestação de contas essenciais para tomadas de decisões. Para isto 
ocorrer, é necessário entender os ativos intelectuais existentes, e explicar como a 
administração prioriza, quantifica e divulga os mesmos. 

Todas as atividades hoje existentes com envolvimento humano para registro 
contábil e fiscal, reconciliações e análises recorrentes estão sendo substituídas 
através de automações de processos. Mesmo assim, a Contabilidade na função de 
prestação de contas continuará se expandindo, transformando dados contábeis 
em informações inteligentes e necessárias à administração. Como? Com o uso cada 
vez mais intenso de novas tecnologias de transformação digital, internet, internet 
das coisas, inteligência artificial, e outros temas correlatos e relacionados com a 
transformação digital ora acontecendo e que se expandirá. Estas novas tecnolo-
gias criam expectativas e demandas decorrentes do crescimento exponencial de 
negócios e suas complexidades inerentes. 
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Os processos na Contabilidade e auditoria de ativos e passivos tangíveis estão 
sendo ou já foram automatizados, reduzindo cada vez mais empregos ligado à 
prestação de contas e de auditoria. Até a presença física está reduzida, comprova-
da recentemente por meio de trabalhos a distância, introduzido para distanciar-se 
da pandemia do Covid-19 em 2020 e 2021, agora com viés de permanecer ao me-
nos parcialmente. 

Os trabalhos presenciais e não automatizados estão sendo ou já foram subs-
tituídos por aplicativos e softwares (ERPs, CRMs e outros), integrando automati-
camente às transações entre fornecedores e clientes, incluindo com governos e 
instituições financeiras, incorporando inteligência artificial, robôs para monitora-
ção de produção, trabalhos administrativos, de vendas e finanças. 

Como quantificar os ativos intelectuais de forma simplificada
Inicialmente fazendo perguntas juntos aos administradores para avaliar a impor-
tância que eles têm e dão para ativos intelectuais e o seu entendimento sobre onde 
estão os maiores acionadores de valores da empresa. 

A seguir sugerem-se importantes perguntas que devem ser feitas, entre outras: 

• Quais são os principais propulsores/criadores dos ativos intelectuais? 

• Como eles são justificados, medidos e monitorados? 

• Por quem? 

• Quão eficaz é o Conselho de Administração em assessorar e monitorar esses 
propulsores? 

É aqui que estão as maiores demandas e oportunidades para as melhorias nas 
gestões empresariais. 

Na ausência das respostas a essas questões, o caminho é aprendermos juntos a 
quantificar, inicialmente “na marra” e com transpiração, mediante iniciativas com 
doses de ousadia para identificar e justificar os valores dos ativos intelectuais. 

Na maioria das vezes os ativos intelectuais ofuscam os ativos tangíveis (vide 
tabela 1 acima). 

O processo de quantificação abrirá novos campos de trabalho e de ciência 
para investidores, empresas, negócios, acadêmicos, pesquisadores e contadores 
gerenciais.
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A quantificação dos ativos intelectuais, mesmo de forma embrionária, revolu-
cionará as governanças das empresas, com produtividade e meritocracia focada 
em resultados, em benefício de todos. 

É aqui que residem os nossos maiores problemas e oportunidades para melho-
ria de valor, gestão, governanças e transparência de prestação de contas nas em-
presas e negócios.

Importantes ativos intelectuais foram introduzidos na economia 
nos últimos 20 anos
Disponibilização de comunicações via internet – voz e vídeo, gratuita e de boa qua-
lidade, para cinco bilhões de indivíduos no planeta. Trabalho e ensino a distância 
eliminando deslocamentos físicos, localizador de quase tudo sobre tudo, quase sem-
pre gratuito no mundo inteiro para mais de um bilhão de pessoas, tradutor de textos 
e línguas instantâneos, são, entre outros, instrumentos importantes à disposição.

Os novos ativos intelectuais criaram valor para empresas, negócios e indivíduos, 
estimados em um montante acima de US$ 100 trilhões nos últimos 20 anos, não 
reconhecidos contabilmente. O seu crescimento, mesmo incipientemente acom-
panhado e gerenciado, tem sido exponencial.

Imagine o impacto na qualidade e objetividade de gestão das empresas, quan-
do os ativos intelectuais desenvolvidos internamente nas empresas forem deta-
lhados nos seus grandes componentes, e melhor administrados. E monitorados, e 
acompanhados pelas governanças, para os públicos interessados e acionistas das 
empresas e dos grandes negócios por meio de indicadores-chaves estratégicos 
previamente acordados.

Há 30 anos, os ativos intelectuais eram pouco relevantes
Como exemplo, a Apple, que hoje vale no mercado US$ 2,3 trilhões, tem um patri-
mônio contábil auditado exaustivamente explicado de US$ 65 bilhões[9]. Em vez 
dos analistas e do mercado se preocuparem e fundamentarem a razoabilidade do 
valor de mercado, os mesmos são obrigados, por falta de opções disponibilizadas 
de informações mais objetivas e relevantes, a ficarem ocupados lendo explicações 
sobre a razoabilidade do valor contábil da Apple de US$ 65 bilhões – 3% de seu 
valor mercado.

A maioria dos dirigentes e gestores das empresas e das governanças corporati-
vas formaram-se no milênio passado. Administram, com base nas referências aqui 
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explanadas, de forma limitada os ativos intelectuais. Hoje a administração desses 
ativos tornou-se uma nova obrigação e responsabilidade para todas as lideran-
ças das empresas. Apesar de que a maioria sequer considera os ativos intelectuais 
como prioridades.

Conclusões
A profissão contábil não pode continuar ignorando e omitindo explicações sobre 
os ativos intelectuais das empresas, pelo menos as abertas, nem conviver com a 
ausência de suas divulgações sobre os ativos intelectuais. 

Precisamos reconhecer a necessidade de evoluir mais rapidamente para aten-
der as novas necessidades do mercado. 

O “como fazer” exige o envolvimento de muitos. Deixo para os interessados nas 
nossas lideranças das entidades contábeis acionarem os nossos órgãos máximos. 
Estamos confiantes que o IASB e FASB e tantas outras entidades corresponden-
tes existentes em cada país, orientados/estimulados pelas suas bases, encontrarão 
respostas para os nossos pleitos representativos das necessidades do mercado e 
dos usuários de informações e relatórios financeiros/contábeis. 
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Arbitragem

Acadêmico: Artemio Bertholini 

Introdução
O exercício de arbitragem não requer pré-qualificações acadêmicas ou profissio-
nais. Trata-se, no entanto, de um campo muito promissor para os profissionais com 
formação em Contabilidade, Economia, Administração, Engenharia e Direito. Em 
outras palavras, os procedimentos arbitrais usualmente requerem, além do árbitro 
propriamente dito, o envolvimento de um conjunto de profissionais para desen-
volver outras atividades, tais como peritos, assistentes técnicos, expert witness, pa-
receristas especializados, tradutores, etc. 

Neste texto, procuraremos explorar um tema ainda pouco difundido na comu-
nidade acadêmica e profissional brasileira, com o que o objetivo principal consiste 
em despertar o interesse de alunos e de pessoas recém entrantes nas atividades 
profissionais acima mencionadas. Não se trata, portanto, de um texto com a den-
sidade que seria requerida para o conhecimento e domínio do assunto, mas, sim, 
de um texto focado na exploração de tópicos que permitem uma compreensão 
genérica e informativa do tema.

Quem pode ser árbitro? A esse respeito a Lei Brasileira de Arbitragem (Lei no 9.307, 
de 23 de setembro de 1996) preconiza, pontualmente, em seu Art. 13, o seguinte:

“Art. 13 – Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança  
das partes”.

Conceituações iniciais e Evolução Histórica 
A arbitragem consiste em um procedimento de solução pacífica de controvérsias, 
pelo qual as partes elegem, voluntariamente, um juiz não togado, ou um tribunal 

Capítulo 5
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não constituído por magistrados da Justiça tradicional (doravante trataremos 
como Justiça Comum), para dirimir divergências entre elas.

A prática da arbitragem, funcionando ao lado da Justiça Comum, remonta à An-
tiguidade, tendo sido extensivamente aplicada pelos gregos e romanos. São muito 
conhecidas as frases de Aristóteles (384 a 322 AC) e de Platão (428 a 348 AC): 

Aristóteles: 

“O árbitro visa à equidade, enquanto que o juiz à lei; é por isso que o árbitro 
foi criado ... para que a equidade seja aplicada”.

Platão:

“Que os primeiros juízes sejam aqueles que o demandante e o demandado 
tenham eleito, a quem o nome de árbitros convém mais que os juízes; que o 
mais sagrado dos tribunais seja aquele que as partes mesmas tenham criado 
e eleito de comum acordo”.

Note-se, portanto, que num processo arbitral as partes interessadas definem, 
por sua livre vontade, quem serão os juízes (árbitros na linguagem arbitral), os fun-
damentos jurídicos em que estes irão focar seu julgamento, a jurisdição onde se 
dará o procedimento arbitral, o prazo de sua conclusão, o sigilo do processo, etc. 
Nesse sentido, um procedimento arbitral pautado pela busca de uma solução per-
meada por equidade, pode resultar em solução diferente daquela que preconizam 
as leis, normas ou regulamentos. 

A origem etimológica das palavras “equidade” e “árbitro” é latina, conforme de-
finição de Antonio Gomes Ferreira em seu Dicionário de Latim-Português: 

“Equidade (do latim Aequitate) S.f. 1. Disposição de reconhecer igualmente 
o direito de cada um. 2. Conjuntos de princípios imutáveis de justiça que in-
duzem o juiz a um critério de moderação e de igualdade, ainda que em detri-
mento do direito objetivo. 3. Sentimento de justiça avesso a um critério de jul-
gamento ou tratamento rigoroso e estritamente legal. 4. Igualdade, retidão, 
equanimidade”

“Arbiter, m. 1. Testemunha ocular ou auricular. 2. Testemunha//lócus maris 
arbiter, H. lugar que vê o mar, isto é, lugar sobranceiro ao mar//arbiter se-
cretorum, arcanorum, Cic., confidente. 3. Árbitro escolhido pelas duas partes 
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em litígio e que julga de boa fé entre essas duas partes. 4. Árbitro (em geral), 
juiz. 5. Senhor, senhor dos destinos de//agere sino arbitro, Liv., proceder por 
autoridade própria, sem intervenção alheia.”

É assim, portanto, que o texto legal vigente no Brasil, a Lei no 9.307, de 23/9/1996, 
já mencionada, estipula, nas Disposições Gerais do Capítulo I: 

“Art. 1o As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para 
dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

Art. 2o A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes”.

Dessa forma, uma sentença arbitral por “equidade” é aquela em que as partes 
estão autorizando os árbitros a resolverem um litígio na forma que lhes pareça a 
mais justa. Em outras palavras, os árbitros seguirão o bom senso jurídico funda-
mentando-o adequadamente, no entanto, estão previamente autorizados pelas 
partes a se afastarem das normas jurídicas específicas que tratam do assunto sob 
discussão, caso tenham optado pela solução de “equidade”.

A aplicabilidade dos procedimentos arbitrais circunscreve-se a transações, con-
tratos ou avenças associados a direitos patrimoniais disponíveis, não podendo 
ser invocada em questões matrimoniais, em assuntos cujos direitos não admitem 
transação, em questões judiciais cuja natureza requer a intervenção do Ministério 
Público, etc. 

As principais características entendidas como vantagens para adoção da arbi-
tragem em relação à Justiça Comum consistem do seguinte:

Rapidez 
Recentes pesquisas junto às principais câmaras brasileiras de mediação e arbi-
tragem indicam que os procedimentos arbitrais tem sido solucionados em prazo 
médio de um ano e meio, o que representa uma redução significativa em relação 
aos prazos médios de soluções através da Justiça Comum, presentemente estima-
dos, genericamente, acima de oito anos. Estes dados devem ser considerados de 
forma muito cuidadosa, para que não se tenha interpretações enganosas. Como 
já mencionado, na Justiça Comum há um grande volume de demandas que não 
são incluídos no rol de abrangência dos procedimentos arbitrais, tais como: as de-
mandas tributárias entre contribuintes e o Estado; demandas que não admitem 
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transação; disputas de natureza trabalhista (existem pouquíssimos exemplos de 
aceitação arbitral no Brasil); demandas de natureza política e outras. 

Embora os dados disponíveis não sejam suficientemente claros para permitir 
comparações pontuais, há um consenso generalizado de que os prazos de reso-
lução de controvérsias via arbitragem são muito inferiores àqueles que tem sido 
praticado na Justiça Comum. Dentre outros fatores, dois se sobressaem para con-
tribuir com tal situação, a saber:

a. A solução arbitral é paga, enquanto que na Justiça Comum é gratuita, assis-
tida pelo Estado. Portanto, por ser paga as partes convencionam a duração 
do processo; 

b. As possibilidades de recursos na Justiça Comum brasileira são inúmeras, per-
correndo até quatro diferentes instâncias (Primeira, Segunda, Tribunais Su-
periores e Supremo), enquanto que nos procedimentos arbitrais não há, de 
modo geral, possibilidade de recursos após a emissão da sentença arbitral.

Sigilo 
Os procedimentos adotados na Justiça Comum são, em sua grande maioria, públi-
cos, o que permite a identificação das partes envolvidas nas demandas e o acom-
panhamento dos processos ao longo de sua duração. 

Nos procedimentos arbitrais é usual a manutenção do sigilo em todos os está-
gios do processo, incluindo a promulgação da sentença arbitral. 

Escolha do(s) árbitro(s) 
No procedimento arbitral esta é uma das prerrogativas essenciais das partes. Ou 
seja, caso estejam de acordo, as partes podem eleger uma pessoa como árbitro (ou 
ainda três ou cinco árbitros), independentemente de suas qualificações acadêmi-
cas ou currículo profissional. 

Como exemplo, imaginemos uma situação em que uma das partes seja o con-
tratante de uma obra cível, digamos um galpão industrial, e que a outra parte seja 
uma construtora (ou uma empreiteira de obras). As partes decidem inserir, no con-
trato de construção, uma cláusula compromissória mediante a qual avençam que, 
em caso de litígio, a solução de possíveis controvérsias se dará via procedimento 
arbitral. Ao concordarem com a inclusão desta “cláusula compromissória”, as partes 
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estão, formalmente, abrindo mão da assistência gratuita por parte do Estado, via 
Justiça Comum. 

Na hipótese de que surjam controvérsias ou litígios na execução do contrato, 
qualquer das duas partes poderá invocar a instalação do procedimento arbitral. 
Nesse momento, poder-se-á constituir um tribunal arbitral, mediante o qual cada 
uma das partes indica um árbitro e os dois, assim indicados, em conjunto defi-
nem um terceiro, que então será o árbitro presidente do tribunal arbitral ou o 
árbitro partidor. 

A parte que pedir a instalação do procedimento arbitral passará a ser chamada 
de “requerente”, enquanto que a outra passará a ser tratada como “requerida”.

Mas as partes também poderiam ter decidido, quando da assinatura do contrato 
para construção da obra e da decisão em optar pela arbitragem para o deslinde de 
eventuais divergências, a indicação de um mestre de obras experiente, conhecido 
e aceito por ambos, sem qualificações acadêmicas ou histórico profissional de alta 
qualificação. Quer dizer, o essencial da escolha é ser reconhecido pelas partes como 
alguém capaz de emitir uma sentença arbitral que ambas consideram, a princípio, 
definitiva, dado que tais decisões não contemplam, usualmente, contestação.

Neste exemplo ilustrativo, nota-se que as partes imaginam que a decisão de um 
mestre de obras acreditado por ambos representará a melhor solução para even-
tuais discussões envolvendo a execução do contrato para construção do galpão. 

Nota-se, dessa forma, uma sensível diferença entre se eleger, previamente, po-
tenciais árbitros com familiarização sobre os assuntos inerentes a determinada de-
manda, em comparação à distribuição de uma ação ajuizada por uma das partes 
junto a Justiça Comum, sobre a qual não se tem qualquer ingerência na alocação 
da causa junto a um Juiz togado. Ou seja, a ação pode vir a ser distribuída a uma 
Vara sob jurisdição de um Juiz de ilibada competência, no entanto, com poucos ou 
nenhum conhecimento e familiarização com as peculiaridades de construção civil.

Eleição no direito invocado no julgamento 
Este é um outro ponto essencial na escolha do procedimento arbitral em relação à 
Justiça Comum. Um procedimento via Justiça Comum deve seguir, necessariamen-
te, as regras que guardam relação com as práticas de negócios aplicáveis à legisla-
ção brasileira vigente. Assim, no caso ilustrado anteriormente, onde se tratava da 
construção de um galpão industrial para a qual não se menciona quaisquer condi-
ções excepcionais, pressupõe-se que as regras que serão seguidas numa eventual 
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disputa via Justiça Comum, estarão baseadas no Código Civil, nos normativos de 
construção contempladas na Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, etc .

As partes poderão, no entanto, eleger outro referencial específico para ser apli-
cado na eventualidade de pactuarem um procedimento arbitral. Como exemplo, 
suponha-se que no mesmo exemplo no qual se ilustrou a construção do galpão in-
dustrial, que este se localize num condomínio onde se requeira condições constru-
tivas muito peculiares, memorial descritivo específico, atendimento de condições 
para preservação ambiental diferenciadas, etc e tal. Sob tais circunstâncias, seria 
normal que essas condições passassem a compor o referencial a ser adotado no 
procedimento arbitral, deixando-se de lado outras referências genéricas que nor-
malmente se aplicam às construções em geral. Em outras palavras, o procedimento 
arbitral permitirá um atendimento personalizado e especializado para a solução de 
eventuais litígios, o que nem sempre é possível se ter na condução normal de um 
procedimento conduzido sob patrocínio da Justiça Comum.

Sentença arbitral 
O número de árbitros que atuará no procedimento arbitral sempre será ímpar, po-
dendo ser um quando as partes decidirem designar apenas um árbitro para dirimir 
os conflitos, ou ainda três ou cinco, quando se tem a figura do tribunal arbitral. De 
forma geral o funcionamento do tribunal arbitral se assemelha, em vários aspectos, 
ao funcionamento de um tribunal da Justiça Comum. 

As principais diferenças decorrem do fato de que os tribunais da Justiça Comum 
têm um funcionamento regrado por normativos próprios, os quais devem ser se-
guidos de forma uniforme em todos os tribunais da federação, enquanto que nos 
tribunais arbitrais pode-se estabelecer regras próprias diferenciadas, caso a caso, 
desde que as partes concordem com a adoção destes procedimentos. 

Outra particularidade que pode fazer enorme diferença na solução dos conflitos 
consiste no encerramento do processo, com a emissão da sentença arbitral. Ela 
não pode, de modo geral, ser contestada, não cabendo, portanto, os recursos tão 
corriqueiros da Justiça Comum. Nesta última, o rito jurídico contempla quatro está-
gios de possíveis discussões, compreendidos pelas primeira e segunda instâncias, 
tribunais e supremo.

Adicionalmente, na Justiça Comum permite-se o conceito constitucional de am-
pla defesa, o que resulta na interposição de inúmeros recursos, revisões, interpe-
lações, aclarações, etc., aplicáveis nos diferentes estágios mencionados, enquanto 
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que nos procedimentos arbitrais as partes podem convencionar um número limi-
tado de mecanismos processuais. 

Finalmente, a conclusão do processo arbitral se dá com a emissão da sentença 
arbitral (o que na Justiça Comum se encerra definitivamente com o “trânsito em 
julgado”), a qual tem plena validade para fins de execução judicial, caso necessário. 

Uma eventual contestação de uma sentença arbitral, através da Justiça Comum, 
somente poderá ocorrer em situações onde se identifica vício no procedimento 
arbitral. Ou seja, se o procedimento arbitral transcorreu sem vícios, a parte que 
perdeu a disputa não pode, por princípio, recorrer à Justiça Comum para tentar 
reverter o mérito que lhe impingiu a derrota. 

São duas as razões que justificam esse entendimento:

a. Quando as partes decidiram pela inclusão da cláusula compromissória no 
contrato que regula a transação que estão praticando, elas estão concordando, 
formalmente, que dispensam a proteção da Justiça Comum, ou seja, definem 
que preferem uma justiça, digamos, “privada”, ao invés da assistência jurídica 
promovida pelo Estado;

b. Dado que o(s) árbitro(s) foram escolhidos de comum acordo pelas partes, então 
se pressupõe que foi uma decisão voluntária levando em conta reconhecida 
competência dos indicados e pleno domínio da matéria sob discussão, não 
cabendo, portanto, recorrer de uma decisão teoricamente correta.

O procedimento arbitral encerra-se com a emissão da sentença arbitral, com o 
que a parte vencedora passa a ter um instrumento legítimo de cobrança para fazer 
valer todos os seus direitos. 

Ocorrendo a hipótese de que a parte perdedora deixe de cumprir suas obriga-
ções decorrentes da sentença arbitral, a parte vencedora poderá recorrer à Justiça 
Comum para fazer valer seus direitos. Nesse momento, a Justiça Comum acolherá 
o pedido do detentor da sentença arbitral e dará curso a todos os mecanismos para 
uso da “ação policial” do Estado para protegê-lo.

Veja-se, portanto, que os tribunais arbitrais possuem todas as prerrogativas para jul-
gar e emitir uma sentença arbitral, o que não inclui, no entanto, o uso de força coerciti-
va para fazer valer os direitos da parte vencedora, o que é privilégio da Justiça Comum. 

Nesse sentido, a atuação dos juízes togados e dos árbitros se confundem em 
alguns aspectos, dado que fazem a mesma coisa e que ambas as decisões têm força 
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de lei. Este entendimento é alimentado pelo contido nos Art. 17 e 18 da Lei no 
9.307/96, os quais mencionam:

“Art. 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, fi-
cam equiparados aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. 

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica 
sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.”

A interpretação literal desta referência, strictu sensu, pode ensejar uma concep-
ção errônea de que o árbitro tem as mesmas prerrogativas que um juiz togado, o 
que não é correto. 

O juiz togado exerce todas as prerrogativas que o Poder Judiciário lhe confere, 
enquanto no exercício de seu cargo na área jurisdicional a ele outorgada. Ou seja, 
ele tem e exerce a autoridade de juiz estando no fórum, em público ou em sua 
residência.

O árbitro, por definição, não é um juiz. Antes, trata-se de um cidadão comum 
que “está juiz”, pontualmente, no transcorrer do caso para o qual tenha sido eleito 
pelas partes, para ser deslindado. Isso significa que todo o poder de decisão, da 
qual não cabe recurso (salvo em situações nas quais se comprove que o processo 
arbitral está maculado por falhas ou negligência), é circunscrito ao processo para o 
qual foi chamado a arbitrar. Concluído o processo e proferida a sentença arbitral, o 
árbitro, automaticamente, deixa de ter tais poderes e continua sendo um cidadão 
comum, condição que em nenhum momento deixou de existir.

O uso Internacional da Arbitragem e a Evolução Brasileira
Como já mencionado, o uso da arbitragem como uma forma alternativa à Justiça 
Comum remonta à Antiguidade. São numerosas as citações bíblicas a respeitos, 
como, a título de exemplo, a 1ª Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 
versículos de 1 a 6 do Novo Testamento:

“6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar 
a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Portanto, 
se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os 
que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para 
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envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio 
para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao 
tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes!”

É sabido, portanto, que remanescem em muitos países a constante presença de 
sistemas jurídicos fortemente fundados em valores religiosos, com base nos quais 
são elaboradas e editadas normas jurídicas, como se pode observar nos direitos 
otomano, muçulmano, canônico, budista e judaico. 

Nesse sentido, pode-se observar uma clara distinção no uso da arbitragem entre 
os países que adotam doutrinas jurídicas inspiradas no Direito Romano-Germânico 
(como é o caso do Brasil), e aqueles que se inspiram no Direito Anglo-Saxônico.

Os países que seguem a doutrina prevalecente no Direito Romano-Germânico 
(também conhecido como Direito Codificado) privilegiam estritamente a “forma”, 
ou seja, tudo aquilo que esteja definido em normas, leis e regulamentos. Veja-se, a 
confirmar, o que estabelece, textualmente, a Constituição Federal do Brasil em seu 
Artigo 5: 

“Art. 5o, II – Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se 
não em virtude de lei”.

Os magistrados que atuam na Justiça Comum não têm, portanto, espaço para 
aplicar conceitos de equidade que se afastem dos textos legais. Sua obrigação pri-
mordial é assegurar aos cidadãos que a lei está sendo seguida, mesmo que não 
seja, necessariamente, boa. Deste conceito surgiu a antiga expressão latina Dura 
Lex, Sed Lex (a lei é dura, mas é a lei). 

Contrariamente a essa vertente, os países que adotam a doutrina do Direito 
Anglo-Saxônico (também conhecido como Direito Consuetudinário ou Common 
Law), de modo geral procuram privilegiar a “essência”, ao invés da “forma”. Ou seja, 
é a aplicação do bom senso, mesmo que isso contrarie a norma, lei ou regulamento. 
Assim, as decisões levam em conta os usos e costumes, senso comum e equidade. 

Como conclusão, pode-se dizer que o uso da arbitragem, a âmbito interno dos 
países, é mais acentuado naqueles em que prevalece a doutrina do Direito An-
glo-Saxônico (ou assemelhados), nas relações envolvendo clientes e fornecedores, 
trabalhadores, acionistas, contratos com o governo etc., tendo como alguns dos 
principais exemplos os Estados Unidos, Reino Unido, França e Japão. 
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O uso da arbitragem tem alcance mais moderado nos países em desenvolvi-
mento e naqueles que seguem a doutrina do Direito Romano-Germânico.

O uso da arbitragem no Brasil remonta aos tempos de nossa independência 
(1822). A disputa entre D. João VI (Portugal) e seu filho Pedro I (Brasil) foi resolvida 
via arbitragem com a mediação a cargo do Rei da Inglaterra, resultando na homo-
logação do Brasil como país independente. Na sequência, tivemos a promulgação 
de nossa primeira Constituição Federal (1824).

Nesta nossa primeira Constituição há a seguinte menção sobre o assunto arbi-
tragem, conforme contempla o seu Art. 160: 

“Art. 160 – Nas causas cíveis e nas penais civilmente intentadas poderão as 
Partes nomear juízes árbitros. Suas sentenças serão executadas sem recurso, 
se assim o convencionarem as mesmas Partes.”

Na constituição imediatamente seguinte, de 1891, não há qualquer referência à 
arbitragem. Nas constituições editadas em 1934 e 1937 são feitas referências pon-
tuais sobre uso da arbitragem.

Nas demais constituições que tivemos, ocorridas nos anos de 1946, 1967, 1969 
e na atual de 1988, não há qualquer referência à arbitragem.

Note-se, no entanto, que mesmo tendo sido omitida em várias Cartas Magnas, 
o assunto arbitragem tem sido tratado, ao longo dos anos, mediante outros diplo-
mas legais, como, por exemplo, o Código Comercial editado no tempo do Império 
pela Lei no 556, de 1850, que em seu Art. 294 contemplava o seguinte:

“Art. 294 – É admitido o juízo arbitral para resolver as questões entre sócios, 
na vigência da sociedade, incluindo a sua liquidação e partilha”. 

Ao longo dos anos, a arbitragem foi contemplada em várias edições do Códi-
go Comercial e do Código de Processo Civil, no entanto, a solução de pendências 
decididas por juízos arbitrais condicionava-se à homologação por parte do juízo 
originalmente competente para julgamento da causa. Em outras palavras, tivemos, 
ao longo do tempo, mais retrocessos que avanços. 

Finalmente, todas essas barreiras foram substancialmente eliminadas com a 
edição da Lei no 9.307/96, a qual se inspirou no que havia de melhor sobre o assunto, in-
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ternacionalmente. Na sequência, os últimos grandes impulsos de natureza norma-
tiva à adoção do instituto da arbitragem no Brasil ocorreram em 2001 e em 2002. 
Em 2001, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal-STF pondo fim às discussões 
quanto à inconstitucionalidade da Lei Brasileira de Arbitragem (Lei no 9.307/96) e 
em 2002, a promulgação do Decreto nº 4.311, pelo qual o Presidente da República 
ratifica a Convenção de Nova York, de 1958, a qual trata do Reconhecimento e Exe-
cução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras. 

A importância da arbitragem como redução do “Custo Brasil” 
O chamado “Custo Brasil” congrega um amplo conjunto de fatores que um poten-
cial investidor consideraria eleger nos processos decisórios relacionados com seus 
investimentos, tais como: custos de financiamentos ou suporte financeiro; carga 
tributária sobre a atividade; preços administrados; custos trabalhistas; etc. e, tam-
bém, funcionamento da Justiça Comum e garantias de cumprimento de cláusulas 
contratuais. Estes dois últimos componentes com significativa importância em se 
tratando de investidores estrangeiros. 

A despeito de não se conhecer, com exatidão, a dimensão das perdas com bu-
rocracia e ineficiência da Justiça Comum, há um amplo consenso de que estes atin-
gem valores significativos, dado ser de conhecimento público que as estatísticas 
oficiais do Poder Judiciário, considerando todas as esferas, registra um volume 
mensal superior a um milhão de novos processos (processos entrantes). Resulta, 
portanto, permanentemente, de um estoque imenso de muitos milhões de proce-
dimentos judiciais em andamento, os quais, como já mencionado, tem levado, em 
média, mais de oito anos para serem solucionados.

Adicionalmente, como também já foi feito referência, o dispositivo constitucio-
nal que assegura ampla e ilimitada defesa a qualquer cidadão pode permitir a ma-
nutenção de um processo ativo, na Justiça Comum, por prazo indefinido. Existem 
exemplos de processos que permaneceram sem solução definitiva por mais de 50 
anos, bem como pedidos de vista por membros de tribunais que chegam a ultra-
passar cincio anos para serem retornados ao curso normal de apreciação. A esse 
respeito, há uma interessante entrevista proferida pelo ex-ministro Cezar Peluzzo, 
ao jornal O Estado de S. Paulo, em 28/12/2010, na qual ele afirma que o Brasil é o 
único país do mundo com quatro instâncias sucursais e com tão ampla possibili-
dade de recursos. 

É imperativo, portanto, que se expandam as soluções de controvérsias via arbi-
tragem. 
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Principais razões pelas quais a arbitragem ainda não  
decolou plenamente 
Dentre os diversos fatores que poderiam ser elencados, há certa convergência de 
que isto ocorre, principalmente, por razões culturais. Ou seja, desconhecimento 
puro e simples do instituto da arbitragem ou atribuições inadequadas de impor-
tância a certos valores. 

No Brasil, a pouca disseminação dos conceitos de arbitragem evidencia que sua 
prática ainda não ocupa um espaço importante nos meios acadêmicos, empresa-
riais e governamentais. Nosso “caldo cultural” ainda é impregnado de expressões 
antológicas, negativas ao uso da arbitragem, tais como:

“Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei”.

“A Justiça Comum tarda, mas não falha”.

“Se todos são iguais perante a lei, não faz sentido procurar uma justiça para-
lela, onerosa, quando o dever do Estado é o de prover assistência adequada 
e gratuita a todos”.

Além das referências populares, também já tivemos manifestações impróprias 
e negativas por parte de membros importantes diretamente envolvidos com o Po-
der Judiciário, tais como as seguintes entrevistas concedidas à revista “Amanhã – 
Gestão, Economia e Negócios”, no 219, de abril de 2006, época em que se celebrava 
uma década de vigência da Lei no 9.307/96:

“Se não decolou em dez anos, não decola mais” ... “Quando não há igualdade 
entre as partes é preciso a interferência do Estado para que a parte mais fraca 
não seja prejudicada” (Friedmann Wendpap, vice-presidente da Associação 
dos Juízes Federais – AJUFE, na 4ª Região)

“Culturalmente, as instituições de arbitragem não serão aceitas como novo 
meio de justiça. Há 500 anos a Justiça existe prestada pelo Estado. A questão, 
no caso, seria convencer alguém a pagar por um serviço oferecido gratuita-
mente pelo governo” (Valmir Batista, presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB, do Rio Grande do Sul)

Como contraponto, também são recorrentes as referências culturais negativas 
à atuação da Justiça Comum, tanto no Brasil quanto na literatura internacional. 
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Uma muito emblemática, pejorativa, foi publicada pelos autores Walton, P.; Haller, 
A.L. e Raffournier, B. no International Accounting editado por International Thomson 
Business Press de Londres, em 2003:

“A compreensão de regras internacionais de contabilidade e de negócios tor-
na-se muito difícil dado os significados de natureza cultural, social, econô-
mica e política dos diferentes países. Na Alemanha, tudo é proibido, a menos 
que explicitamente permitido por lei, enquanto que na Inglaterra tudo é per-
mitido, a menos que explicitamente proibido por lei. No Irã, por outro lado, 
tudo é proibido, mesmo que esteja permitido na lei, enquanto que na Itália 
tudo é permitido, especialmente se estiver proibido em lei.”

Ocorrem, também, internacionalmente, situações e posturas de autoridades 
governamentais que descaracterizam ou ignoram o instituto da arbitragem como 
meio pacífico de resolução de conflitos, embora ela seja essencial nas relações cor-
porativas envolvendo partes de países diferentes. Ou seja, é absolutamente com-
preensível se imaginar que as Justiças Comuns das partes não sejam absolutamen-
te isentas ao tratar de assuntos que contrariem interesses de suas jurisdições, do 
que advém a necessidade e pertinência da existência das câmaras internacionais 
de arbitragem. 

O Brasil presenciou, infelizmente, um exemplo claro que ilustra bem este tipo de 
situação, quando o governo da Bolívia decidiu, em 2006, nacionalizar os investimen-
tos relacionados com a exploração de petróleo e gás no país, nos quais a Petrobras 
já havia aportado mais de US$ 1 bilhão em investimentos. Os contratos estavam am-
parados por cláusulas compromissórias de arbitragem junto à Corte Comercial Inter-
nacional em Nova Iorque. Na ocasião, no entanto, a estatal brasileira foi pressionada 
pelas autoridades a declinar do acionamento do procedimento arbitral, o que foi 
fortemente criticado no meio empresarial e por respeitáveis pensadores econômicos 
brasileiros, tais como Roberto Macedo (O Estado de S. Paulo, 11/5/2006, página A2) 
e Rubens Ricupero (Folha de São Paulo, 14/5/2006, página B2), chamando a atenção 
para a inadequada defesa dos interesses dos investidores nacionais, numa ocasião 
em que ocorria uma clara situação de quebra unilateral de cláusulas contratuais.

Considerações finais 
Apesar das dificuldades e limitações ainda existentes, não há como negar os avan-
ços e benefícios que o instituto da arbitragem tem trazido às relações corporativas, 
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de modo geral. Nestas, presentemente, predominam e são essenciais as questões 
relacionadas com preços, qualidade dos produtos, cumprimento de prazos, etc., 
bem como, as garantias de aderência às cláusulas contratuais. Se tais garantias fi-
cam, exclusivamente, ao amparo da Justiça Comum, as soluções de controvérsias e 
conflitos poderão demandar anos, quando os produtos e as partes, eventualmen-
te, não mais existam. Portanto, uma sábia decisão judicial poderá, por decurso de 
prazo, a ninguém mais satisfazer. 

Assim julgo que tem sido muito louváveis algumas iniciativas que resgatam a 
importância e oportunidade de adoção do instituto da arbitragem no Brasil. Den-
tre tais iniciativas, destaca-se a exigência, requerida às empresas abertas que se 
qualifiquem na categoria do Novo Mercado da B3, que seus estatutos sociais con-
tenham cláusula obrigando que qualquer disputa ou controvérsia envolvendo 
acionistas, administradores e membros do conselho fiscal devam ser resolvidos via 
arbitragem, renunciando, portanto, ao uso da Justiça Comum. 

Veja-se o que dispõe o Art. 39 do Regulamento do Novo Mercado: 

“Art. 39 – O estatuto social deve contemplar cláusula compromissória dispon-
do que a companhia, seus acionistas, administradores, membros do conse-
lho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de 
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu 
regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada 
com ou oriunda de sua condição de emissor, acionistas, administradores e 
membros do conselho fiscal, e em especial, decorrentes das disposições con-
tidas na Lei nº 6.385/76, na Lei nº 6.404/76, no estatuto social da companhia, 
nas normas editadas pelo CMN, pelo BCB e pela CVM, bem como nas demais 
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de valores mobiliários em 
geral, além daquelas constantes deste regulamento, dos demais regulamen-
tos da B3 e do contrato de participação no Novo Mercado.”

Referida obrigatoriedade, de aplicação circunscrita ao restrito círculo de com-
panhias abertas que integram o Novo Mercado, acabou por inspirar a adoção 
por parte de outras empresas de pequeno e médio portes e mesmo com outras 
configurações societárias, como limitadas, pela simples e prosaica razão de que 
muitas sociedades acabam descontinuando suas atividades em função de diver-
gências e litígios entre sócios, em muitos casos oriundos da não aceitação de 
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sucessores por morte ou impedimentos imprevistos. Ou seja, as cláusulas com-
promissórias voltadas à mediação e arbitragem podem representar mecanismos 
eficazes para a prevenção de situações que usualmente colocam em risco a con-
tinuidade de um negócio. 

Não se dispõe de estatísticas confiáveis sobre a evolução dos procedimentos 
arbitrais no Brasil, dado haver um grande número de câmaras (entre ativas e inati-
vas) espalhados pelo País, bem como quanto às chamadas arbitragens ad hoc, nas 
quais não se utiliza dos serviços de instituições especializadas na administração 
dos procedimentos arbitrais. 

É certo, no entanto, que a atividade tem crescido constantemente nestes últi-
mos anos, apesar do sigilo que permeia os procedimentos arbitrais, de modo geral. 

Em pesquisa conduzida pelo escritório Selma Ferreira Lemes Advogados, tem-
-se conta de que as oito principais câmaras arbitrais em atuação no Brasil (CAM 
AMCHAM, CAM-CCBC, CAM CIESP-FIESP, CAM BOVESPA, CCI, CAM FGV, CBMA e 
CAMARB) acolheram, em seu conjunto, um volume anual da ordem de 300 novos 
procedimentos arbitrais no transcorrer dos anos de 2017 e 2018. 

Nestas mesmas câmaras foram processados, no transcorrer do ano de 2018, cer-
ca de 900 processos, envolvendo valores da ordem de R$ 81 bilhões. Quanto à sua 
natureza, estas demandas envolviam, principalmente, questões relacionadas com 
engenharia e construção civil, fornecimento de bens e serviços, litígios societários 
e contratos empresariais em geral.

À guisa de ilustração, vejamos dois casos recentes, muito significativos, cuja so-
lução de conflitos tem sido encaminhada via procedimento arbitral: a) Caso Petro-
bras, relacionado com desdobramentos da Operação Lava Jato e b) Caso Eldorado, 
relacionado com exercício de opção de compra para controle da Companhia. 

Caso Petrobras – estamos falando de uma companhia aberta no Brasil e nos 
Estados Unidos, contra a qual grupos de investidores pleiteiam indenizações por 
conta de perdas provocadas por atos de corrupção investigados pela Operação 
Lava Jato. Como é de pleno conhecimento público, em setembro de 2019 a Com-
panhia fechou um acordo com o Departament of Justice dos USA, resultando 
numa indenização da ordem de US$ 2,95 bilhões aos acionistas que investiram 
em suas ações no território americano. Foi o quinto maior acordo envolvendo 
ações coletivas por perdas com ações da história americana, atrás apenas dos 
casos da Enron, da Worldcom, da Tyco International e da Cendant Corporation. 
Este assunto foi objeto de Comunicado ao Mercado, por parte da Petrobras, di-
vulgado em 6 de setembro de 2019.
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Inspirados no sucesso dos investidores americanos, os investidores que adqui-
riram ações da Petrobras no mercado brasileiro se motivaram a pleitear análoga 
indenização, dado terem sido igualmente induzidos a erro no direcionamento de 
suas aplicações, em decorrência de informações falsas divulgadas no mercado 
pela administração da Companhia. No entanto, a legislação brasileira não oferece 
a mesma proteção jurídica existente no mercado americano, para casos de ressar-
cimento de danos diretamente junto às companhias investidas. Adicionalmente, 
no Brasil se desenvolveu uma forte corrente jurídica defendendo que a Petrobras 
teria sido vítima (e não a causadora), de um amplo esquema de corrupção.

Neste contexto, o caminho escolhido pelos investidores brasileiros objeti-
vando obter reparos e indenizações assemelhados ao obtido pelos investido-
res americanos, consistiu em requerer a instalação de um procedimento arbi-
tral, ao amparo do que dispõe o Artigo 59 do Estatuto Social da Companhia, o 
qual contempla os termos requeridos pelo Regulamento do Novo Mercado da 
B3, visto anteriormente. 

Num primeiro momento, a decisão arbitral foi favorável aos investidores, no 
entanto, em ação paralela na Justiça Comum se discute se a União poderia se su-
jeitar a cláusula compromissória estando ela nos dois polos, um como investidora 
(portanto um dos afetados) e outro como causadora (por atos de abuso de poder 
na qualidade de controladora). Neste contexto, em fevereiro de 2021 o Superior 
Tribunal de Justiça declarou o sobrestamento do processo, no aguardo de infor-
mações adicionais requeridas.

Caso Eldorado – trata-se de uma das maiores produtoras mundiais de celulose 
sediada em Três Lagoas-MS, que em 2015 tinha como seu controlador a J&F (holding 
que controla a JBS), com pouco mais de 80% do capital, sendo o restante, na oca-
sião, composto por fundos de pensão e outros investidores. Em 2017 a empresa 
Paper Excellence (PE), de origem asiática, adquiriu 49,41% do controle da Com-
panhia, com investimento da ordem de R$ 15 bilhões, remanescendo nas mãos 
da J&F os restantes 50,59%. Dentre as condições deste negócio havia a prerro-
gativa da PE de exercer o direito de adquirir as ações remanescentes sob contro-
le da J&F (e assim assumir o controle integral da Companhia), até setembro de 
2018. O exercício desse direito estava condicionado ao atendimento de certas 
condições que as partes se acusam, mutuamente, de terem sido descumpridas, 
ou não atendidas plenamente. 

A PE recorreu à Justiça Comum para poder exercer o direito da opção de com-
pra. O Poder Judiciário, no entanto, decidiu, corretamente, que o assunto deveria 
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ser apreciado via arbitragem, em respeito à clausula compromissória constante do 
Art. 35 dos Estatutos Sociais da Eldorado Brasil Celulose S.A., aprovado em AGE 
de 15 de maio de 2015, clausula esta que guarda aderência com o disposto no 
Contrato de Participação no Novo Mercado, comentado anteriormente, com o que 
as partes renunciam à assistência por parte da Justiça Comum para deslinde de 
litígios societários. (vide o inteiro teor dos Estatutos Sociais no site da Companhia). 

Assim foi feito e o procedimento arbitral foi conduzido por um Tribunal Arbitral 
junto à Câmara de Comércio Internacional (CCI). A sentença arbitral, emitida em 
fevereiro de 2021, deu ganho de causa à PE. A J&F, no entanto, pleiteou junto ao 
Poder Judiciário um pedido de nulidade do procedimento arbitral, alegando vícios 
processuais, dentre os quais a omissão de um possível conflito de interesses por 
parte de um dos três árbitros. 

Em 6 de abril de 2021 a Eldorado emitiu um Fato Relevante ao mercado dando 
conta de que:

“A Juíza de Direito da 2ª Vara Empresarial e de Conflitos Relacionados à 
Arbitragem da Comarca de São Paulo determinou que os atos referentes à 
liberação de garantias da J&F Investimentos S.A. e à transferência do controle 
acionário da Companhia não poderão ocorrer até a reapreciação do tema 
em decisão de saneamento, após novas manifestações das Partes e apresen-
tação de requerimentos de produção de prova.” 

Veja-se, portanto, que os dois casos ilustrados (Petrobras e Eldorado) são mui-
to emblemáticos para a aceitação, conhecimento e disseminação do instituto da 
arbitragem no Brasil. Ou seja, gradualmente, estamos assistindo a consolidação 
de entendimentos estimulantes para o amplo desenvolvimento das soluções de 
litígios e controvérsias via mediação e arbitragem, o que contribuirá, dentre ou-
tros benefícios, para a ampliação de fundamentos culturais mais aprimorados para 
aplicação de justiça e descongestionamento da imensa carga de trabalho sob a 
responsabilidade do Poder Judiciário. 
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Terceiro Setor – Entidades sem 
Finalidade de Lucro: imunidade,  
isenção e suas gratuidades

Acadêmico Sérgio Roberto Monello e Marcelo Roberto Monello

Introdução
As entidades sem finalidade de lucro são constituídas sob forma jurídica de Asso-
ciações, Fundações, Organizações Religiosas e Partidos Políticos conforme previsto 
no artigo 44 da Lei no 10.406/ 2002.

O contexto de não lucratividade, esta na condição da pessoa jurídica, que na 
sua apuração de resultados operacionais, não distribuir sob quaisquer pretextos, 
resultados remanescentes sendo obrigatório o reinvestimento em suas atividades 
institucionais e operacionais prevista em seu estatuto.

O artigo 2 da Lei no 13019/14 caracteriza estas empresas da seguinte forma:

“Entidade privada sem fins lucrativos são aquelas que não distribuem entre os 
seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou ter-
ceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu pa-
trimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata 
ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.”

A principal característica de uma entidade sem finalidade de lucros, de forma 
conceitual, sendo reconhecida como Entidade do Terceiro Setor, está na condição 
de que seus objetivos sociais são voltados ao interesse publico destinado a toda a 
sociedade sem restrição. 

 Para estas empresas sem finalidade de lucros o regime tributário previsto é de 
entidades imunes ou isentas, sobre o qual trataremos a seguir.

Capítulo 6
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 Imunidade Tributária – Isenções 
O Professor Láudio Camargo Fabretti ensinou que os “princípios jurídicos, fun-

damentos do Estado de Direito, prevalecem sobre todas as normas jurídicas, que 
só têm validade se editadas em rigorosa consonância com eles. Em matéria tribu-
tária, entre outros, na Constituição Federal, no art. 150”. 

A Imunidade Tributária das Entidades do Terceiro Setor está prevista nos art. 
150 e 195 da Constituição Federal. 

Determina o art. 150 da Constituição Federal que: 

“Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em si-
tuação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação pro-
fissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III – cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 
que os houver instituído ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os ins-
tituiu ou aumentou; 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei 
que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; 

IV – utilizar tributo com efeito de confisco; 

V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tribu-
tos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela 
utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 

§ 1o A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 
148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tri-
butos previstos nos arts. 148, l, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base 
de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, l; 

VI – instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 
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c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas funda-
ções, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. 

§ 1o A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 
148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se aplica aos tri-
butos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base 
de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I. 

§ 2o A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações insti-
tuídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda 
e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

§ 3o As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se aplicam ao 
patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de ativi-
dades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos pri-
vados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas 
pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar 
imposto relativamente ao bem imóvel. 

§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas b, c, compreendem somente o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais 
das entidades nelas mencionadas. 

§ 5o A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos 
acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. 

§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 
crédito presumido, anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou contri-
buições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou 
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, 
§ 2o, XII, g. 

§ 7o A lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condi-
ção de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato 
gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. “

Pelo art. 150, inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal de 1988, as entidades 
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos são imunes de impostos. Esta 
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imunidade tem como sua origem na decisão político-social dos Constituintes e 
tem por objetivo o não pagamento de impostos por parte dessas entidades, para 
que possam melhor promover a educação e assistência social. 

A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, incluídas as alterações posteriores, 
passou a ter força de lei complementar e a denominar-se “Código Tributário Na-
cional”, por determinação do art. 7o do Ato Complementar no 36, de 13 de março 
de 1967. 

Segundo o Professor Láudio Camargo Fabretti, citando Geraldo Ataliba, a Lei 
no 5.172/66 não regula o sistema tributário nacional, mas é uma parte dele, que se 
constitui de normas constitucionais, complementares e ordinários (Comentários 
ao Código Tributário Nacional; parte geral, com Rubens Gomes de Sousa e Paulo 
de Barros Carvalho, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 1985, p.26). 

A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 regulamenta e disciplina a aplicação do 
art. 150, inciso “VI”, alínea “C” e 195 § 7o da Constituição Federal; 

Diz o art. 9o da Lei nº 5.172/66: 

“Art. 9o – É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I – instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto 
à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65; 

ll – cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à 
data inicial do exercício financeiro a que corresponda; 

III – estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou 
mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais; 

IV – cobrar imposto sobre: 

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) o patrimônio, a renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fun-
dações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educa-
ção e de assistência social sem fins lucrativos, observados os requisitos fixa-
dos na Seção II deste Capítulo; 

d) papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. 

§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades 
nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba 
reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, asse-
curatórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. 
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§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos 
serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere 
este artigo, e inerentes aos seus objetivos. “

...

“Art. 14-disposto na alínea “c” do inciso IV do art. 9o é subordinado à obser-
vância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título (Redação dada pela Lcp no 104, de 10.1.2001); 

II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos 
seus objetivos institucionais; 

III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a 
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. 

§ 2o Os serviços a que se refere a alínea “c” do inciso IV do art. 9º são exclu-
sivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das 
entidades de que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos 
constitutivos.”

Portanto, as condições efetivas ao gozo da imunidade quanto aos impostos e às 
contribuições para a seguridade social são aquelas que estão contidas nos artigos 
9o e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

Segundo Nilton Latorraca, o poder de tributar está limitado inicialmente pelas 
garantias asseguradas pela própria Constituição aos contribuintes (art. 150). 

Para Láudio Camargo Fabretti, as vedações constitucionais são limitações ao 
poder de tributar, fundamentadas em princípios constitucionais. 

Sacha Calmon Navarro Coelho citando Celso Cordeiro Machado assim se ex-
pressa: “Em obra denominada Limites e Conflitos de Competência Tributária no Di-
reito Brasileiro, apresentada como tese para provimento da cátedra de Finanças e 
Direito Financeiro da Faculdade de Direito da UFMG, como que se identificando com 
a nossa posição que visualiza a imunidade se refletindo na hipótese de incidência, 
discorre nos seguintes termos”: “As imunidades abrangem de modo geral, aquelas 
situações que estariam normalmente, naturalmente, conceitualmente incluídas en-
tre os fatos geradores. Elas se traduzem em limitações ao poder de tributar ou em 
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contrações horizontais dos campos de incidência que decorreriam das projeções es-
pontâneas e totais dos fatos geradores”. 

Por meio da imunidade, estas entidades podem melhor desenvolver suas fina-
lidades institucionais e consequentemente, atender a um público-alvo maior, 
dando prioridade às pessoas mais carentes e necessitadas, especialmente as hi-
possuficientes. 

O Estado brasileiro precisa investir mais no atendimento de assistência social. O 
Brasil precisa fazer maiores investimentos nas áreas de educação e saúde. 

No que se refere à educação, é necessário que sejam proporcionadas condições 
de acesso da população à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, 
ensino profissional e superior. 

O povo está sofrendo com a falta de atendimento nas áreas da saúde, da edu-
cação, da moradia, da segurança, do emprego, enfim da assistência social em 
sentido amplo. 

As Entidades do Terceiro Setor, na área da saúde, da educação e da assistência 
social colaboram com a missão do Estado, diminuindo as diferenças sociais, aten-
dendo à saúde através de Hospitais, Ambulatórios Médicos, Casas de Saúde, Casas 
de Repouso e de outras modalidades à promoção da saúde da pessoa. 

As Entidades do Terceiro Setor, na área da educação desenvolvem escolas 
profissionais, técnicas, escolas de educação infantil, educação básica, ensino mé-
dio e superior. 

Com a desenvoltura dessas atividades, as Entidades do Terceiro Setor gozam da 
Imunidade. 

Por meio da Imunidade, as entidades do Terceiro Setor podem mais eficazmente 
colaborar com o Estado em sua missão. 

Segundo Aliomar Baleeiro em sua obra Limitações Constitucionais ao Poder de 
Tributar, Editora Forense – 4a Edição, “a imunidade, para alcançar os efeitos de pre-
servação e proteção e estímulo, inspiradores do constituinte, pelo fato de serem os fins 
das instituições beneficiadas também atribuições, interesses e deveres do Estado, deve 
abranger os impostos que, por seus efeitos econômicos, segundo as circunstâncias, 
desfalcariam o patrimônio, diminuiriam a eficiência dos serviços ou a integral aplica-
ção das rendas aos objetivos específicos daquelas entidades presumidamente desinte-
ressadas, por sua própria natureza”. 

Segundo Ives Gandra Martins, em sua obra Sistema Tributário na Constituição 
de 1988, Editora Saraiva, 2a Edição, “a imunidade é o mais relevante dos institutos 
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desonerativos. Corresponde a vedação total ao poder de tributar. A imunidade cria área 
colocada, constitucionalmente, fora do alcance impositivo, por intenção do Constituin-
te, área necessariamente de salvaguarda absoluta para os Contribuintes nela hospe-
dados. A relevância é de tal ordem que a jurisprudência tem entendido ser impossível a 
adoção de interpretação restritiva a seus comandos legais, sendo obrigatoriamente, a 
exegese de seus dispositivos ampla. Na imunidade, não há o nascimento da obrigação 
fiscal, nem do consequente crédito, em face de sua substância fática estar colocada fora 
do campo de atuação dos poderes tributantes, por imposição constitucional. Independe, 
portanto, das vontades legislativas das competências outorgadas pela Lei Maior”. 

Edgard Neves da Silva ensina: “A imunidade insere-se nas vedações constitucio-
nais à competência tributária e conceitua-se, na lapidar lição de Amílcar de Araújo 
Falcão (Fato Gerador da Obrigação Tributária, 2a Ed. São Paulo, Revista dos Tribunais), 
como sendo uma forma qualificada ou especial da não incidência, por supressão, na 
Constituição, da competência impositiva ou do Poder de Tributar, quando se configu-
ram certos pressupostos, situações ou circunstâncias previstas pelo estatuto Supremo”. 

Marcio Pestana, em sua obra “O Princípio da Imunidade Tributária”, Editora Re-
vista dos Tribunais – 2001 afirma que o “Princípio da Imunidade Tributária é o feixe de 
valores jurídicos, depositados na Constituição Federal, que permitem construir normas 
jurídicas que revelam a incompetência das pessoas políticas de direito constitucional 
interno para instituir tributos nas situações especificadas no Texto Constitucional”. 

A imunidade, segundo Amílcar Araújo Falcão, é uma forma de não incidência 
pela supressão da competência impositiva para tributar certos fatos, situações ou 
pessoas, por disposição constitucional. 

Ainda, segundo o jurista Ives Gandra Martins: “As imunidades foram criadas estri-
badas em considerações extrajurídicas, atendendo à orientação do Poder Constituinte 
em função de ideias políticas vigentes, preservando determinados valores políticos, 
religiosos, educacionais, sociais, culturais e econômicos, todos eles fundamentais à 
sociedade brasileira”. 

“A imunidade, da forma como está inserida no sistema jurídico, representa não 
só um incentivo a determinadas situações, mas, também, reflete princípios maio-
res resguardando os direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade reli-
giosa, de expressão, de associação política, sindical, etc. Destarte, sua influência no 
âmbito político-social é de elevada importância, intervindo, assim nos mais varia-
dos setores”. 

Segundo Bernardo Ribeiro Moraes, para gozar da imunidade, as entidades de 
educação e assistência social devem constituir-se como instituições, quando diz: 



Pronunciamentos Contábeis Aplicados aos Negócios 

98

“O texto Supremo se refere a “instituições”, não a empresa. Assim, as entidades de edu-
cação ou de assistência social, para receber a imunidade fiscal, devem, antes de mais 
nada, apresentar-se como Instituições, isto é, como entidades sem finalidade lucrati-
va ou especulativa, como acontece com as casas de caridade, sociedades de socorro 
mútuos ou estabelecimentos de fins humanitários ou assistenciais. Não podem elas 
apresentarem-se com intuitos econômicos.” Também, a imunidade dessas instituições 
só abrange, no que se refere aos serviços, exclusivamente os relacionados com os obje-
tivos das instituições de educação e de assistência social”. 

Segundo Denise Lucena Rodrigues, “equívoco imperdoável, portanto, é preten-
der-se interpretar as normas de imunidade da mesma forma que se interpreta uma 
norma de isenção tributária. Na norma de imunidade deve-se buscar a razão política, 
para que se possa estabelecer o sentido que melhor a ela corresponda”. 

Segundo o ilustre jurista Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “Instituições de Edu-
cação ou de Assistência Social. A imunidade com referência a impostos beneficia tam-
bém as instituições cuja finalidade seja a educação e assistência social. Com isso, quer 
a Constituição fornecer um verdadeiro subsídio a iniciativas que visem a difundir a ins-
trução e a amparar os necessitados em geral. A concessão de tal imunidade é de acerto 
indisputável. É preciso, porém, impedir que essa imunidade sirva a finalidades menos 
nobres, ainda que disfarçadamente. Como cautela, a Constituição de 1946 somente 
conferia a imunidade às instituições cujas rendas fossem aplicadas integralmente, 
para tais fins e no país. A Emenda Constitucional nº 18 de 1965, não repetiu essa restri-
ção, mas sujeitou a imunidade à observância dos requisitos fixados em lei complemen-
tar” (“Comentários à Constituição Brasileira”, Ed. Saraiva, 1988, p. 152). 

Falando sobre Imunidade, o jurista Aliomar Baleeiro, assim se expressa: “Ain-
da nesses casos insistimos em que a interpretarão deverá repousar no estudo do al-
cance econômico do imposto em questão nas circunstâncias do caso, e não no puro 
sentido literal das cláusulas constitucionais. A Constituição quer imunes instituições 
desinteressadas e nascidas do espírito de cooperação com os poderes públicos, em 
suas atividades específicas” (‘Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed. Forense, 1981, 
ps. 109/110). 

Portanto, a imunidade tributária atribuída constitucionalmente às instituições 
sem fins lucrativos (partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais dos tra-
balhadores, instituições de educação e de assistência social), possui raízes de or-
dem social que já se revelam na preocupação do legislador constituinte no sentido 
de preservar essas entidades da cobrança de impostos incidentes sobre o patrimô-
nio, a renda e os serviços, com o evidente propósito de assegurar-lhes condições 
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mínimas para o seu pleno desenvolvimento e, por consequência, o cumprimento 
de suas finalidades institucionais. 

Pode-se concluir que a imunidade se constitui em limitação ao poder de tribu-
tar, estando expressamente inserida no art. 150, inciso VI, alínea “c” e no § 7o do art. 
195, da Constituição Federal de 1988. 

A norma contábil ITG2002(R1)- Entidades sem finalidade de lucros, no item 
9B, esclarece que esta condição de imunidade por não haver a existência da 
incidência tributária, consequentemente a não formação de base calculo, não 
há o que registrar e ou evidenciar das demonstrações contábeis de informa-
ções de tributos alcançados por esta imunidade. Importante a manifestação da 
qualificação da condição de entidade imune no contexto operacional inserido 
em notas explicativas.

Isenções – Renúncia Fiscal
Por renúncia fiscal devem ser entendidas as isenções tributárias concedidas às Em-
presas e as Entidades sem fins lucrativos pelo Poder Público. 

Toda a renúncia fiscal tem como fundamento, sentido político e/ou social e/ou 
econômico-financeiro, objetivando a prática de incentivo fiscal ou especificamen-
te de justiça fiscal. 

A isenção é uma renúncia fiscal. O Estado pode tributar, mas renuncia a tanto, 
em função de razões específicas. 

Segundo José Souto Maior Borges, ponderável setor tributário considera a 
isenção ato de renúncia ao poder de tributar. Entretanto, advirta-se que, somente 
quando se considere a isenção como autolimitação legislativa, poderá esta ser tida 
como renúncia ao poder de tributar. 

Diz ainda José Souto Maior Borges, nos casos em que a isenção é heterono-
mamente imposta aos entes periféricos (Estados e Municípios), porque estabele-
cida pela União em lei complementar à Constituição Federal, não é possível carac-
terizá-la como hipótese específica de renúncia em direito público. Na vigência 
da Constituição de 1946, Pontes de Miranda, que negava o reconhecimento da 
constitucionalidade de tais isenções, pode sustentar coerentemente que em Di-
reito Público há renúncia no ato de isentar de impostos e taxas. 

Dando continuidade às suas afirmações, José Souto Maior Borges diz que para 
Ernst Forsthoff não há dificuldade doutrinária alguma em dar ao não-exercício da 
competência para estabelecerem impostos e taxas o nome de renúncia, mas esta 
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não tem, em tal caso, o caráter de negócio jurídico, porquanto se efetiva mediante 
ato administrativo, com sujeição exclusiva aos princípios jurídicos que o informam.

Citando Alessi, diz José Souto Maior Borges, por seu turno, inclui a exoneração 
do pagamento de tributo entre os procedimentos mediante os quais a administra-
ção renuncia aos próprios direitos. A doutrina nacional, sem distinguir as hipóteses 
de isenção como autolimitação pelo ente público da sua própria competência tri-
butária, dos casos que essa limitação legislativa decorre de lei da União – como o 
fizemos acima –, ensina que a isenção configura uma renúncia pelo próprio ente 
público que tem o poder de tributar, o qual, por motivos de ordem social, econô-
mica ou política, deixa de exercer esse poder. 

As isenções são sempre concedidas e estribadas em lei. As isenções entre as 
inúmeras finalidades sociais têm como instrumento o incentivo à produção, ao 
emprego, à desenvoltura de atividades, ao incentivo à cultura, ao atendimento à 
assistência social, por meio da educação, da saúde e de outras modalidades de 
promoção da coletividade e do bem comum. 

A Lei no 9.532/97, em seu art. 15, trata das isenções das instituições de caráter 
filantrópico, recreativo, cultural e científico e das associações civis.

O art. 15 da Lei no 9.532/97 assim dispõe: 

“Art. 15: – Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, re-
creativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços 
para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo 
de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos. 

§ 1o – A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em 
relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social so-
bre o lucro líquido, observado o disposto no parágrafo subsequente. 

§ 2o – Não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendi-
mentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeira de renda 
fixa ou de renda variável. 

§ 3o – Às instituições isentas aplica-se o disposto no art. 12, § 2o, alíneas “a” 
a “e” e § 3o, e dos arts. 13 e 14.“

O art. 16 da Lei nº 9.532/97 assim dispõe:
 

“Art. 16: Aplicam-se à entrega de bens e direitos para a formação do patrimô-
nio das instituições isentas as disposições do art. 23 da Lei nº 9.249, de 1995.
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 Parágrafo único – A transferência de bens e direitos do patrimônio das enti-
dades isentas para o patrimônio de outra pessoa jurídica, em virtude de in-
corporação, fusão ou cisão, deverá ser efetuada pelo valor de sua aquisição 
ou pelo valor atribuído, no caso de doação. “

O art. 17 da Lei no 9.532/97 assim dispõe: 

“Art. 17: – Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze 
por cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direi-
tos recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de 
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver 
entregue para formação do referido patrimônio. 

§ 1o – Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as nor-
mas do inciso I do art. 17 da Lei no 9.249, de 1995. 

§ 2o – O imposto de que trata este artigo será: 

a) considerada tributação exclusiva; 

b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subsequente ao recebi-
mento dos valores. 

§ 3o – Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e di-
reitos devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput 
será computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro 
presumido ou arbitrado, conforme seja a forma de tributação a que es-
tiver sujeita. 

§ 4o – Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base 
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, a pessoa jurídica 
deverá computar: 

a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto de 
renda com base no lucro real; 

b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos, se tributada 
com base no lucro presumido ou arbitrado. 

O art. 18 da Lei no 9.532/97 assim dispõe: 

Art. 18: – Fica revogada a isenção concedida em virtude do art. 30 da Lei nº 
4.506, de 1964, e alterações posteriores, às entidades que se dediquem às se-
guintes atividades: 
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I – educacionais; 

II – de assistência à saúde; 

III – de administração de planos de saúde; 

IV – de prática desportiva, de caráter profissional; 

V – de administração do desporto. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não elide a fruição, conforme o caso, 
de imunidade ou isenção por entidade que se enquadrar nas condições do 
art. 12 ou do art. 15.“

Segundo Bernardo Ribeiro de Moraes, “A isenção tributária consiste num favor 
concedido por lei no sentido de dispensar o contribuinte do pagamento do imposto. 
Há a concretização do fato gerador do tributo sendo este devido, mas a lei dispensa 
seu pagamento”. 

Segundo ensinamento de Edgard Neves da Silva, em seu trabalho “Imunidade 
e Isenção”, duas correntes procuram explicar a isenção com figura jurídico-tribu-
tária. Uma entende que a isenção tem como natureza jurídica a dispensa legal do 
pagamento do tributo, regrada no capítulo da exclusão do crédito tributário. Para 
os seguidores desta teoria, necessariamente deve haver a incidência para ocorrer 
a isenção, isto é, nasce a obrigação tributária, mas, por consequência da norma 
isencional, essa não se completa, tornando-se exigível por estar o sujeito ativo da 
obrigação proibido de constituir o crédito correspondente. A outra corrente, en-
tende que a isenção é juridicamente uma não-incidência legalmente qualificada. 
Assim, a isenção seria incluída no campo da não incidência. 

Não Incidência Tributária
Existem muitos equívocos conceituais quanto às diferenças entre não incidência, 
imunidade e isenção. A não incidência, imunidade e isenção não se confundem de 
forma alguma. 

A não incidência decorre da não descrição da hipótese de incidência tributária. 
Inexiste fato imponível ou gerador do tributo. Em outras palavras, os fatos ocorri-
dos não são previstos pela definição da hipótese de incidência tributária. 

Portanto, o que não estiver previsto na hipótese tributária de incidência carac-
teriza-se como não incidência tributária. 

Lamentavelmente, muitas vezes o legislador trata a não incidência como se 
isenção fosse. A isenção é a dispensa legal de um tributo devido. Por outro lado, a 
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isenção difere da imunidade, visto que nesta inexiste relação jurídica tributária e ain-
da, não há o nascimento da obrigação tributária e lançamento do crédito tributário. 

No caso de isenção a norma contábil ITG2002(R1)- Entidades sem finalidade de 
lucros, no item 9A, esclarece que esta condição de isenção é dada em caráter par-
ticular, ou seja, na individualidade e condição especifica da entidade e do tributo 
incidente nas operações da entidade deve-se proceder o reconhecimento da base 
de calculo como beneficio concedido e as contrapartidas exigidas na relação com 
o governo a cada tributo alcançados por esta isenção. As informações decorrentes 
desta operação devem transitar nas contas patrimoniais e de resultado, destacan-
do-as em notas explicativas e observando em especial a NBTG 07.

Gratuidades 
O se entende por gratuidade 
Gratuidade – Substantivo feminino. Qualidade de gratuito. Gratuitidade (Dicioná-
rio Aurélio Eletrônico e Novo Aurélio). 

Gratuidade – Substantivo feminino. Qualidade do que é gratuito; isenção de 
paga ou recompensa (Caldas Aulete). 

Gratuidade – Qualidade do que não é remunerado, do que não importa em 
ônus, encargo ou retribuição. (Dicionário Jurídico – Humberto Piragibe Magalhães 
e Christovão Piragibe Tostes Malta – Edições Trabalhistas S/A). 

Gratuidade – Derivado de gratuito, sendo contração de gratuitidade, enten-
de-se sem retribuição, de graça ou grátis. Mostra, assim, a qualidade de todo ato 
executado graciosamente ou toda prestação de serviço feita sem qualquer remu-
neração. No Direito Civil, a gratuidade se mostra a condição para desempenho de 
certas missões, as quais se entendem graciosas, e, por esta razão, dizem-se sem 
remuneração. A gratuidade mostra, pois, as ausências de ônus para a pessoa a fa-
vor de quem se executam certos atos (Vocabulário Jurídico - De Plácido e Silva – 
Forense – 49. Edição 1975). 

Gratuito – Adj. (Lat. Gratuitus) De graça; de modo espontâneo, ou sem interesse 
pecuniário. Cognatos: gratuidade ou gratuitidade (s.f.) qualidade ou caráter de gra-
tuito; grátis (adj.), que nada custa; em que não há dispêndio (Dicionário Jurídico da 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas - Forense Universitária - Biblioteca Jurídica 
- 2a Edição - 1991). 

Gratuito – feito, concedido de graça, por liberalidade ou favor, sem prestação 
correspectiva. O mesmo que gracioso (Dicionário de Tecnologia Jurídica – Pedro 
Nunes - Renovar – 13a Edição 1999). 
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As ações beneficentes e ou filantrópicas avaliadas sob expressão econômica e ou 
financeira, através de gratuidades em bens e serviços pelas Entidades do Terceiro 
Setor devem estar alicerçadas nos princípios de justiça distributiva e de justiça social. 

A ação beneficente/filantropia não deve se restringir à ação da Entidade Bene-
ficente em si mesma. 

O objetivo da beneficência das Entidades do Terceiro Setor no Brasil é erradicar 
a miséria e a marginalização e demais desigualdades e mazelas sociais. 

É importantíssimo que se faça extensão da ação beneficente e filantrópica atra-
vés de Parcerias, Termos de Colaboração, Fomento, Cooperação, Convênios e Con-
tratos entre Entidades do Terceiro Setor com o Estado. 

Estas Parcerias, Termos de Colaboração, Fomento, Cooperação, Convênios e 
Contratos devem ser realizados através da ampla comunhão e integração de Enti-
dades do Terceiro Setor e o Estado, colaborando e promovendo a coletividade e o 
bem comum, desenvolvendo políticas publicas, de interesse social. O Estado nes-
tas formas de parcerias atua como instrumento fomentador, regulador, de contro-
le, estimulador das ações beneficentes e filantrópicas pela própria sociedade civil. 

Assim, as Entidades do Terceiro Setor devem objetivar uma maior dimensão de 
sua ação beneficente e filantrópica, uma maior integração social e maior dimensão 
na concessão de suas gratuidades de bens e serviços no desenvolvimento das po-
líticas publicas. 

Para a realização do trabalho em rede é necessário que diversas Entidades e 
governos se unam e firmem entre si, Convênios, Contratos e Parcerias Beneficentes 
e Filantrópicos demais termos, com o objetivo de que através de seus bens e servi-
ços, possam promover a erradicação da miséria, da marginalização, das desigual-
dades sociais e de outros males que afligem a realidade da sociedade.

 Portanto, muito mais importante do que concessão de “Gratuidades” são as 
ações beneficentes e os serviços prestados pelas Entidades do Terceiro Setor à co-
letividade. O mais importante não é conceder tão somente bolsas de estudo, mas 
sim também manter escolas para promover a educação e assistência social. O mais 
importante é promover educação ao povo, assegurando seus direitos, dando-lhe 
condições de realização pessoal e profissional, afastando-o com isso das diversas 
vulnerabilidades e riscos sociais. 

Assim, as Entidades do Terceiro Setor devem se unir em Economia de Comu-
nhão, em verdadeira Partilha Beneficente e Filantrópica, firmando Convênios, Con-
tratos e Parcerias Beneficentes e Filantrópicos no atendimento de suas finalidades 
institucionais na promoção e defesa da coletividade. 
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A experiência na área da saúde, da educação, de obras sociais e de outras ativi-
dades promotoras da coletividade, deve ser partilhada entre as Entidades do Ter-
ceiro Setor e o próprio Estado.

Como entender o que é Gratuidade em sua expressão econômica e financeira?

 Por Gratuidade devem ser entendidas todas as ações e benefícios de interesse 
público, bem como todos os serviços prestados nos programas e projetos da En-
tidade do Terceiro Setor, sem contrapartida financeira por parte do beneficiário 
destas ações e serviços, consoante às normas previstas em seu Estatuto Social.

As ações e atos de promoção da pessoa humana, de interesse público e social, 
avaliados economicamente, sejam filantropia ou beneficente de assistência social, 
são apelidados ou conhecidos por “Gratuidades”. 

Em havendo contrapartida parcial, a gratuidade é a diferença do recurso re-
cebido do beneficiário em relação aos valores de realização que foi concedido 
pela Entidade.

 É a composição de custos diretos, indiretos, econômico e financeiro e as despe-
sas para realização das ações, benefícios e dos serviços.

Compreende também como gratuidades a isenção total ou parcial dos servi-
ços prestados de caráter social pelo seu valor praticado e ou atribuído concedido 
ao beneficiário.

Deve-se reconhecer na Contabilidade, todos os tipos de gratuidades, indepen-
dentemente dos tipos exigidos pelo Estado em determinadas áreas e fins específi-
cos da certificação.

Todas as formas de concessões de gratuidades provocam fatos econômicos e 
financeiros, sendo necessário seus registros contábeis, demonstrando inclusive a 
dimensão social da entidade além das exigências governamentais. 

A interpretação técnica geral ITG2002(R1) do Conselho Federal de Contabilida-
de-CFC, complementar às demais normas contábeis, trás orientações para que os 
registros contábeis sejam suficientes para evidenciar todas as contas do balanço 
patrimonial e demonstrações do resultado, de forma segregada, identificáveis por 
tipos de atividades. Destas atividades, estes registros, com controles internos ín-
tegros proporcionará a segregação dos tipos de receitas, custos e despesas para 
elucidar os programas, projetos, ações e benefícios. Com isso será possível divulgar 
com qualidade todas as gratuidades praticadas pela Entidade atendendo os requi-
sitos, institucionais, legais e sociais. 

Outra condição muito importante é que quando a entidade registra todos os cus-
tos e despesas das composições dos benefícios concedidos a título de gratuidade 
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deve reconhecer de forma segregada, destacando-se aqueles que devem ser uti-
lizados em prestações de contas nos órgãos governamentais das demais gratui-
dades institucionais evidenciando na Demonstração do Resultado do Período e 
justificando em notas explicativas.

Quando a ação da entidade for pela concessão de prestação de serviços, o be-
nefício concedido como gratuidade deve ser reconhecido pelo valor efetivamente 
praticado, de venda, levando em consideração aquilo que o beneficiário deixou de 
pagar deste serviço.

Nas Entidades sem fins lucrativos é muito comum a prática de ação voluntária 
de pessoas engajadas em suas atividades. Tais práticas voluntárias devem ser men-
suradas, inseridas como custos das atividades, gratuidades e sua captação de re-
cursos em suas receitas apresentadas na Demonstração do Resultado do Período, 
destacando estas informações de, e divulgadas em notas explicativas. 

As notas explicativas são de suma importância para as entidades sem fins lucra-
tivos. Com as notas explicativas além do aspecto técnico e obrigatório, e possível 
com esta peça fazer a correlação dos fatores econômicos- financeiros com fatores 
sociais e propósitos da Entidade. Para isso é importante o envolvimento das de-
mais áreas de conhecimento técnicos da entidade e da alta gestão para levar em 
notas todo contexto institucional e social praticado pela entidade. As informações 
qualitativas e quantitativas dos programas, projetos, serviços e benefícios articula-
dos com as informações contábeis de suas gratuidades praticadas darão à socieda-
de a importância necessária e reconhecimento dos impactos sociais e ambientais. 

As Entidades do Terceiro Setor praticam 100% (cem por cento) ações de inte-
resse público através de suas atividades, de seus bens e de seus serviços. Em ou-
tras palavras, as Entidades do Terceiro Setor, foram criadas em cem por cento para 
servir o interesse público, e assim o fazem por meio de suas atividades de seus 
bens e de seus serviços, resultando ainda gratuidades dos benefícios concedidos 
às pessoas. 

A concessão de gratuidades para melhor atender seus objetivos deve estar de-
vidamente alicerçada e fundamentada em programas e projetos. Toda a ação be-
neficente e filantrópica de uma Entidade do Terceiro Setor deve ter como suporte 
técnico profissional de diversas áreas do conhecimento para elaboração e controle 
dos Programas e Projetos. 

Entretanto, o importante não é tão somente a concessão da gratuidade, como 
já salientado, mas os serviços públicos prestados e as demais ações à coletividade 
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os quais complementam ou suprem a incapacidade da ação beneficente do pró-
prio Estado. 

Conceder Gratuidades em suas ações, programas, projetos e em seus serviços é 
inerente à condição de ser Entidade do Terceiro Setor. Estas Instituições foram cria-
das e constituídas com a vocação de promover a coletividade, o bem comum e o 
interesse público. Assim, não teria sentido se criar uma Entidade do Terceiro Setor 
que não objetivasse promover a pessoa humana e o bem comum.
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Uma Contabilidade melhor  
para uma Governança melhor
Por que as IPSAS aproximam o setor público 
dos princípios da governança corporativa

Acadêmico Pedro Melo

Introdução
Em várias partes do globo, a sociedade civil organizada e os cidadãos demonstram 
insatisfação e exigem melhores resultados nas ações do Estado. Dentre os pleitos, 
destacam-se a qualidade na prestação de serviços públicos, a infraestrutura ade-
quada, o tratamento justo para todas as pessoas e o combate à corrupção – prática 
vista como um mal que dificulta ou impede o bom uso dos recursos públicos e o 
atendimento a essas demandas. Governos são pressionados a ser mais transparen-
tes e eficientes, aplicando na gestão pública modelos do setor privado. Este, por 
sua vez, também vem sendo instado a gerir fatores sociais, ambientais e de gover-
nança corporativa, adotando um olhar abrangente – menos focado em resultados 
financeiros – e responsável sobre seus impactos na sociedade. 

Diante desse quadro é razoável imaginar que as mudanças almejadas para os 
setores público e privado farão com que ambos sejam administrados de maneiras 
cada vez mais parecidas. A governança pública estará mais próxima da governança 
corporativa. Na contabilidade, essa convergência já está em curso e tende a trazer 
bons frutos para o setor público, que enfocaremos neste texto. 

As formas de contabilizar dos governos e das empresas privadas, historicamen-
te diferentes, vêm se aproximando. Aos poucos, organizações públicas de vários 
países abandonam a Contabilidade Orçamentária, baseada no regime de caixa, e 
adotam a Contabilidade Patrimonial, tradicionalmente aplicada pelo setor privado 
e que geralmente opera pelo regime de competência. 

No Brasil, esse processo deve aumentar a transparência e a responsabilidade no 
uso de recursos públicos, provendo os gestores com informações mais qualificadas. 

Capítulo 7
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Em suma, dotarão os governos federal, estaduais e municipais de condições técnicas, 
na área contábil, para que devolvam mais para a sociedade, atendendo a seus anseios. 

O movimento começou com a adesão do Brasil às Normas International Public 
Sector Accounting Standards – IPSAS, emitidas pelo Conselho das IPSAS (IPSAS 
Board, ou IPSASB), que, por sua vez, é um órgão independente da International 
Federation of Accountants – IFAC. Essa decisão faz parte de um contexto que pode 
ser abordado a partir de uma perspectiva histórica. 

Nova Gestão Pública
Na década de 1980 surgiam em vários países reformas baseadas numa teoria de 
administração, que procurava aplicar ao setor público as práticas e conhecimentos 
gerenciais do setor privado, visando tornar o primeiro menos burocrático e mais 
eficiente – em suma, aproximando-o da realidade empresarial. A teoria da Nova 
Gestão Pública (NGP) inspirou processos de reformas do setor público visando a 
melhora da prestação de serviços à população e buscando atacar não apenas a bai-
xa eficiência, mas também a ausência de responsabilização da burocracia pelo uso 
pouco eficiente ou transparente dos recursos da própria sociedade1, arrecadados 
por meio de impostos. 

Vários países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co-OCDE realizaram reformas administrativas ao longo da década de 1980, basean-
do-se nessa teoria, que tentava responder à dificuldade que os Estados estavam 
apresentando para manter os níveis de bem-estar social das décadas anteriores 
(em função de déficits orçamentários). 

No Brasil, as ideias da NGP começaram a ser debatidas e implementadas em 
1995, por meio da criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado, 
que elaborou o Plano Diretor de Reforma do Estado2. A ideia era descentralizar a 
prestação de serviços públicos, desburocratizar o Estado a aumentar a autonomia 
de gestão. 

A reforma incluiu o fortalecimento de carreiras do Estado e a melhoria das in-
formações sobre a administração pública. Em função da mudança de visão sobre 
o papel do Estado – que, esperava-se, atuaria mais como regulador e fiscalizador e 
reduziria a sua presença em atividades produtivas (como a geração, transmissão e 
distribuição de energia) –, foram criadas as agências reguladoras de setores como 

1 SANO e ABRUCIO, 2008, p. 65.
2 SANO e ABRUCIO, 2008, p. 66.
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energia, transporte terrestres, petróleo, águas e aviação3. No início da década de 
2000, também surgiram as concessões por meio de Parcerias Público-Privadas 
(PPP), que seriam um modo de realizar os investimentos em infraestrutura, já que o 
Estado não tinha mais capacidade financeira para realizá-los a contento. Também 
entre o fim da década de 1990 e início do novo milênio, ocorreram as privatizações 
dos setores de telefonia, energia e as concessões nas áreas de transportes. De lá 
para cá, iniciou-se um processo de aprimoramento da governança do setor público.4

Além de todos esses aspectos, a NGP pressupunha o estabelecimento de metas 
e indicadores de gestão – que permitiriam avaliar o resultado de políticas públicas 
e, portanto, melhorariam a transparência e a prestação de contas. Quando se fala 
em accountability do setor público, está se falando, em última análise, na prestação 
de contas do funcionário público a um organismo de controle, ao parlamento e à 
sociedade em si.5 

Possíveis analogias
É possível fazer uma analogia com as empresas. Em certa medida, os conselhos de 
administração seriam comparáveis aos parlamentos, por serem responsáveis por 
fiscalizar os atos da gestão. A diretoria de uma companhia, por sua vez, que presta 
contas para o conselho de administração, seria comparável ao Poder Executivo.6 

O Poder Legislativo, responsável por aprovar e fiscalizar a execução das contas 
públicas, e a sociedade, também como fiscalizadora, precisam contar com informa-
ções que lhes permitam avaliar o uso e o gerenciamento dos recursos do Estado. 
Percebe-se que a prestação de contas está relacionada também à Contabilidade 
e à Governança Pública. Para que o setor público se torne mais transparente e efi-
ciente, deve prestar contas às partes interessadas, a partir de boas práticas contá-
beis (essenciais para esse acompanhamento) e de governança (que estabelece as 
relações de poderes, direitos e deveres entre os diversos agentes). 

Há várias definições de governança, algumas mais amplas e outras mais espe-
cíficas. Uma visão mais abrangente da governança está relacionada “à aquisição e 

3 A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Agência Nacional do Petróleo foram criadas em 
1997. Em 2000, foi a vez da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e no ano seguinte 
a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 

4 Dentre as mudanças regulatórias, estão a Lei das Contas Públicas (9.755/1988), a Lei de Responsabili-
dade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), a Lei de Acesso à Informação (12.527/2011), Lei das Estatais 
(13.303/2016).

5 CLAD, 2000, p. 329 citado em SANO e ABRUCIO, 2008, p. 67.
6 IFAC, 2001, p. 7.
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distribuição de poder na sociedade”.7 Essa repartição de poder ocorre entre os go-
vernantes e os governados, representados pelos primeiros. A governança também 
está relacionada à legitimidade com que os representantes contam. A confiança 
dos representados (o povo ou os eleitores) nos seus governantes confere legitimida-
de às ações desses últimos. Para o Tribunal de Contas da União- TCU, “Governança 
pública organizacional compreende essencialmente os mecanismos de liderança, 
estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação 
da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de 
interesse da sociedade”.8 

Princípios básicos de governança corporativa
A definição de governança corporativa, por sua vez, enfatiza essas relações de 
poder dentro das estruturas de empresas e outras organizações. De acordo com 
a definição do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, “governan-
ça corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são diri-
gidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 
conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais 
partes interessadas”.9 

Uma das primeiras dúvidas que podem vir à mente quando se trata desse as-
sunto é se a governança corporativa é aplicável ao setor público, uma vez que 
este possui propósito, demandas e atores diferentes daqueles das empresas. 
Organizações públicas se relacionam com uma gama maior de partes interessa-
das, como outros órgãos governamentais, eleitores, contribuintes, funcionários, 
legisladores, usuários de serviços públicos, imprensa e o público em geral.10 E 
atuam para que os direitos especificados a seus cidadãos pelas leis do País (que 
geralmente garantem direito à educação, saúde e segurança, dentre vários ou-
tros) sejam de fato efetivados.

Mesmo com todas essas particularidades e diferenças, os princípios básicos 
da governança corporativa são aplicáveis ao setor público, seja aos indivíduos 
ou às organizações, a pessoas eleitas ou nomeadas.11 Para o IBGC, a governança 
corporativa se apoia em quatro princípios: transparência, prestação de contas, 

7 BATTHA, 2003, citado em CAPPELLESSO, FIGUEIREDO E LIMA, 2016, p. 80.
8 TCU, 2020, p. 36.
9 IBGC, 2015, p. 20.
10 IFAC, 2001, p.12.
11 IFAC, 2001, p.11.
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equidade e responsabilidade corporativa.12 Todos esses pilares podem ser relacio-
nados à Contabilidade e com ela se relacionam. 

No que diz respeito especificamente à Contabilidade, a transparência permite 
que investidores e demais partes interessadas olhem para as organizações (públi-
cas ou privadas) e analisem sua saúde financeira e eficiência. A prestação de contas, 
por sua vez, além de remeter às regras contábeis em si e ao regime de divulgação 
de informações, pressupõe que a atuação da organização e de seus administrado-
res será submetida ao escrutínio das partes interessadas e que será possível res-
ponsabilizar os agentes pelos atos que eles cometem. A observância de ambos 
os princípios, tanto no setor público quanto no privado, confere legitimidade à 
atuação de cada um.

A Contabilidade também deve respeitar o princípio da equidade, na medida 
em que diferentes partes interessadas têm acesso ao mesmo tipo de informação 
contábil. E a responsabilidade corporativa pressupõe que a companhia zele pela 
sua saúde econômico-financeira, além da realização de ações para reduzir seus im-
pactos negativos sobre o meio ambiente e a sociedade. Nesse ponto, é importante 
notar que há discussões sobre como a Contabilidade pode abarcar um conjunto 
maior de fatores, como os relacionados aos fatores ambientais, sociais e de gover-
nança corporativa (ESG). 

Quando se trata de Contabilidade, não se está falando de um campo exclusi-
vamente técnico. Há diversos padrões ou normas para contabilizar as operações 
de uma entidade, seja do setor público ou privado. A escolha por uma das normas 
é uma decisão técnica, mas também política: “A adoção de uma norma contábil 
pode ter consequências econômicas significativas para uma sociedade, conside-
rando que estas normas não são neutras e que seu desenvolvimento é considerado 
como uma questão de interesse público.”13 

Percebe-se, portanto, que a adoção das IPSAS se insere em um momento histó-
rico em que as sociedades passaram a exigir maior responsabilização e eficiência 
do setor público, conforme as reformas feitas no âmbito da teoria da NGP. Em nível 
mundial, o esforço da criação e divulgação das IPSAS remete à adoção do regi-
me de competência na contabilidade pública da Austrália e da Nova Zelândia e, 

12 Há variações e especificidades nos princípios relacionados à governança, mas eles lidam basicamente 
com os mesmos aspectos. O TCU, por exemplo, considera que os seguintes princípios da governança 
pública: capacidade de resposta, integridade, transparência, equidade e participação, accountability 
(prestação de contas e responsabilidade, confiabilidade e melhoria regulatória.

13 NEVES e GÓMEZ-VILLEGAS, 2020, p. 15.
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posteriormente, veio com o patrocínio do Banco Mundial à IFAC para a criação do 
Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público (IPSASB, na 
sigla em inglês).

A adoção dessas normas relaciona-se com a busca dos governantes por maior 
legitimidade perante os cidadãos, que desejam não apenas votar em seus repre-
sentantes, mas também acompanhar a execução e implantação das plataformas 
e programas políticos. Nesse ponto, a IFAC salienta que “padrões contábeis são 
um pré-requisito para a prestação de contas financeira porque a adequação aos 
padrões promove confiança, consistência e transparência das informações finan-
ceiras”.14 Ainda de acordo com a IFAC, os esforços do Executivo para demonstrar 
accountability geralmente começam com reportes financeiros apropriados e pos-
teriormente passam por processos de auditoria independente.15

A adoção das IPSAS pode ser um sinalizador de que determinado país está 
comprometido em melhorar sua governança, obtendo reconhecimento externo. 
Também pode contribuir para obter recursos de agências internacionais e imple-
mentar reformas do setor público.16 O esperado aprimoramento das estatísticas 
fiscais contribui ainda para a avaliação de agentes externos como agências de clas-
sificação de risco, com possíveis impactos sobre notas soberanas dos países – que, 
por sua vez, impactam a possibilidade de atrair ou repelir investimentos diretos e 
de portfólio. 

A preocupação com o aprimoramento da Contabilidade Pública é um fenô-
meno mundial e que veio passo a passo com as preocupações com a governança 
aplicada ao setor público. Organizações internacionais como o Fundo Monetário 
Internacional-FMI e o Banco Mundial, que financiam governos e reformas, incen-
tivaram o aprimoramento da Contabilidade Pública e consideraram que o regime 
de competência é o mais adequado para tanto. Se vários países adotarem regras 
baseadas nos mesmos princípios, a comparabilidade entre as contas dos entes na-
cionais se amplia. 

Em 2000 e 2001, a IFAC publicou dois estudos sobre o assunto: o primeiro tra-
tou especificamente dos regimes contábeis para o setor público e se debruçou 
sobre o funcionamento de cada um, suas vantagens e desvantagens.17 Em 2001, 

14 IFAC, 2001, p. 52.
15 IFAC, 2001, p. 8.
16 NEVES e GÓMEZ-VILLEGAS, 2020, p. 12.
17 Estudo 11 – Government Financial Reporting – Accounting Issues and Practices.
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outra publicação abordou os princípios e recomendações para o setor público.18 
Em 2004, a associação criou um conselho voltado especificamente para o estudo 
da questão e para a elaboração e emissão de padrões contábeis para o setor público, 
o IPSASB.

É interessante que agora nos afastemos um pouco do contexto histórico e po-
lítico, e nos debrucemos sobre questões técnicas, abordando por que a adoção 
das IPSAS proporciona mais transparência, aumenta a prestação de contas e pode 
contribuir para o melhor uso dos recursos públicos. As IPSAS se sustentam no In-
ternational Financial Reporting Standards – IFRS, de ampla adoção mundial, com 
normas emitidas pelo International Accounting Standards Board-IASB. A questão 
está relacionada a dois regimes contábeis: de caixa e de competência. Existe uma 
variação de possibilidades de regimes usados pelo setor público, que podem ser 
de caixa, caixa modificado, competência modificado ou competência – sendo a 
implementação deste último mais adiantada nos países anglo-saxões.

Regime de caixa
De acordo com a IFAC, muitos países focam no controle de despesas para garantir 
que o orçamento não é estourado. Por conta disso, os governos aplicam o regime 
de caixa, no qual os gastos são medidos pelos pagamentos feitos dentro de cada 
ano fiscal. Esse regime também é conhecido como Contabilidade Orçamentária, 
dada a importância que o orçamento tem nele. A questão é que “a Contabilidade 
por meio do caixa não mede os recursos consumidos durante o período em análise, 
portanto os custos reais dos programas do governo não são medidos, controlados 
ou informados. Na ausência de informações precisas sobre o custo, medidas de 
desempenho e efetividade dos gastos não podem ser prontamente determinadas, 
a não ser por meio de estudos ad-hoc relativamente caros”. 19 

No regime de caixa, as transações ou eventos são registradas quando ocorre a 
entrada ou saída de dinheiro da organização, e o resultado da operação é medi-
do pela diferença entre entradas e saídas de recursos. Um exemplo pode elucidar 
melhor a questão: se o governo se comprometeu com uma obrigação ao longo de 
vários anos, o orçamento trará o desembolso necessário para que em determinado 
ano ele cumpra essa obrigação. No entanto, o controle do caixa proporcionado pelo 
orçamento é apenas uma fotografia daquele ano e não mostra como será o filme, 

18 Estudo 13 - Governance in the Public Sector: a Governing Body Perspective.
19 IFAC, 2001, p. 53.
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ou seja, por quanto tempo o governo terá que pagar por esse compromisso e nem 
se isso comprometerá de alguma forma a disponibilidade de recursos no futuro. 
Perde-se, portanto, a visão do todo e de longo prazo.

As principais vantagens desse regime são a facilidade operacional (o critério 
para a contabilização é objetivo) e a simplicidade. No entanto, a quantidade de 
informações que podem ser providas pelo regime de caixa é menor: não é possí-
vel, por exemplo, dar conta dos ativos e passivos dos governos, e nem se houve 
variação patrimonial aumentativa ou diminutiva, ou seja, se o patrimônio líquido 
do governo aumentou ou reduziu. Quando há mudança da Contabilidade Orça-
mentária para a Contabilidade Patrimonial, há um reconhecimento das obrigações 
no passivo e dos direitos no ativo, o que proporciona uma visão da situação patri-
monial do governo ao longo do tempo. 

Portanto, a prestação de contas por parte dos governos e o acompanhamento 
do uso dos recursos pela sociedade na Contabilidade Orçamentária fica limitada, 
restrita ao curto prazo. Em última análise, o regime de caixa permite o acompanha-
mento do fluxo de caixa, mas não do gerenciamento que o governo está fazendo 
dos seus ativos e passivos.20 

Regime de competência
No regime de competência, as transações são reconhecidas e contabilizadas quan-
do elas ocorrem, e não quando se dá a entrada e saída de recursos referente a essas 
transações. O foco recai sobre os ativos e passivos, embora esse regime de conta-
bilização também se ocupe do fluxo de caixa. Obter informações sobre os ativos é 
uma condição essencial para que sejam bem gerenciados. 

Esse regime viabiliza a análise de desempenho, uma vez que são estabelecidos 
objetivos e metas que contribuem para o aumento da eficiência e para a redução 
dos custos dos serviços prestados pelo poder público – com a indicação de ben-
chmarks. Ele pode embasar melhor as decisões, já que proporciona uma análise 
de longo prazo do gerenciamento dos recursos, em detrimento da visão sobre o 
caixa, que foca no curto prazo. Em contrapartida ao benefício da maior sofisticação 
e da ampliação do volume de informações que podem ser utilizadas, do aumento 
da transparência e da prestação de contas, o regime de competência é de imple-
mentação e manutenção mais complexa e custosa, requerendo mais treinamento 
de pessoal. 

20 IFAC, 2000, p. 24.
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Em função dos benefícios desse modelo e do aumento da pressão da sociedade 
civil pelo uso eficiente dos recursos públicos, os países da OCDE começaram a fa-
zer um movimento para a migração para o regime de competência, mudando não 
apenas a elaboração do orçamento, mas também as demonstrações financeiras 
dos governos. Tornava-se muito questionável que os governos exigissem cada vez 
mais transparência e prestação de contas por parte das empresas privadas, mas 
que mantivessem práticas antigas, que estabeleciam realidades diferentes para os 
dois setores – um mais opaco e outro mais transparente. 

No Brasil, as discussões para a migração para o regime de competência ganha-
ram fôlego em 2008, mas já havia um campo propício para incentivar aprimora-
mentos na Contabilidade Pública. Em 2000, foi promulgada a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal-LRF, que estabeleceu limites para o endividamento do Estado e 
determinou a consolidação das contas dos entes da Federação. 

Os fatores que levaram o Estado a se debruçar sobre a questão foram bem 
resumidos dessa forma: “Além das leis no ordenamento jurídico vigente, novas 
demandas sociais e de gestão, inclusive para a atuação do Brasil no cenário inter-
nacional, vieram exigir um novo padrão de informações da Contabilidade Apli-
cada ao Setor Público, capaz de permitir a correta interpretação dos fenômenos 
patrimoniais, o diagnóstico da situação orçamentária e financeira e a análise dos 
resultados econômicos.”21 

O principal foco da Contabilidade Pública no Brasil, desde 1964, esteve no orça-
mento, que foi o seu principal instrumento. Ficaram em segundo plano os aspec-
tos da Contabilidade Patrimonial, que reconhece e mensura o ativo e o passivo e 
as variações patrimoniais dos governos. Foi essa situação que se desejou mudar a 
partir de 2007, promovendo a Contabilidade Patrimonial (geralmente baseada no 
regime de competência). Naquele ano, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 
responsável pela edição de normas contábeis no Brasil, criou um grupo de estudos 
para propor normas aplicáveis ao setor público (Normas Brasileiras de Contabilida-
de Aplicadas ao Setor Público, NBC TSP) alinhadas com as IPSAS. 

As dez primeiras NBC TSP surgiram em 2008. No mesmo ano, o CFC editou o 
documento Orientações Estratégicas para a Contabilidade Aplicada ao Setor Públi-
co no Brasil, que afirmava que o principal objeto de estudo da Contabilidade apli-
cada ao setor público era o patrimônio público. Ele estabeleceu a convergência 
aos Padrões Internacionais de Contabilidade ao Setor Público (as IPSAS) e visava 

21 BRASIL, 2015, p.6.
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a implementação de procedimentos e práticas que permitissem reconhecer, men-
surar, avaliar e evidenciar “os elementos que integram o patrimônio público”. 

No entanto, para isso era necessário trabalhar em conjunto com a Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN do antigo Ministério da Fazenda, que é um órgão central 
no Sistema de Contabilidade Federal e tem a atribuição de consolidar as contas 
públicas 36. Em 2008, o Ministério da Fazenda estabeleceu diretrizes para que a 
STN desenvolvesse ações para que setor público convergisse suas demonstrações 
financeiras para as IPSAS e para as NBC TSP.22. 

Estava dada a largada para que a STN coordenasse o processo de adoção da 
Contabilidade Patrimonial e a convergência às IPSAS. Para orientar entes do go-
verno federal, estadual e municipal nesse processo de transformação, a STN editou 
ainda em 2008 o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, re-
visado periodicamente. O Manual é composto de várias partes, cada uma voltada 
a um aspecto específico (tais como Procedimentos Contábeis Patrimoniais, Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público, Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 
Público), com previsão de prazos específicos de adoção.

Vale lembrar que, à época, a economia brasileira crescia fortemente. Em 2007, 
o Brasil foi considerado um parceiro-chave da OCDE, buscando-se o estreitamento 
das relações entre o País e o organismo internacional. Apesar de a entrada na orga-
nização não ser priorizada pelo governo brasileiro de então, buscou-se, ao longo 
do tempo, alinhar o País às recomendações do bloco. Em 2008, o Brasil obteve grau 
de investimento por parte de agências de classificação de risco internacionais. A 
melhoria da Contabilidade Pública em vários países era também incentivada pelo 
FMI e pelo Banco Mundial, que, como visto, consideravam o regime de competên-
cia mais transparente e eficaz. 

Evolução paulatina
A partir de 2008, buscou-se preparar os contadores públicos para a adoção da Con-
tabilidade Patrimonial, dando condições para que os profissionais e entes federa-
dos se preparassem para implementá-las. O processo de conversão da Contabilida-
de do Setor Público às IPSAS tem sido geralmente paulatino, dada a disparidade de 
realidades regionais e a necessidade de investimento e treinamento para viabilizar 
essa migração. Houve várias postergações para a adoção da Contabilidade Patri-
monial. 

22 Por meio da Portaria 184/08.
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Em 2011, havia-se definido que a adoção dos Procedimentos Contábeis Patri-
moniais (que tratam do reconhecimento, mensuração, registro, apuração, avalia-
ção e controle do patrimônio público) deveria começar em 2012.23 No mesmo ano, 
houve alteração no prazo, e a adoção passou a ser “gradualmente a partir do exer-
cício de 2012 e integralmente até o final do exercício de 2014”.24 

Em 2013, a STN dispôs sobre as diretrizes, normas e procedimentos contábeis 
aplicáveis aos entes da Federação para que a consolidação das contas públicas da 
União, dos estados e municípios se realizasse sob a mesma base conceitual. Por 
meio de uma portaria, ficou determinado que as diretrizes, conceitos e procedi-
mentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação no que diz respeito à conso-
lidação das contas públicas estariam unidos no Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público – MCASP, de aplicação obrigatória, em Instruções de Procedimen-
tos Contábeis-IPC, voluntárias, e em notas técnicas (explicativas). A portaria espe-
cificou que “o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demons-
trações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP deveriam ser adotadas por 
todos os entes da Federação até o término do exercício de 2014.”25

É interessante notar que corria o ano de 2013, quando, coincidentemente, a de-
manda por serviços públicos de qualidade se tornava um grande tema nacional. A 
pressão social, que já estava presente na década de 1990, quando as reformas ba-
seadas na teoria da NGP foram levadas a cabo no Brasil, intensificou-se a partir de 
2013. Essa foi, inclusive, uma das pautas que ficaram explícitas na onda de protestos 
que se tornou conhecida como as Jornadas de Junho de 2013, nos quais manifestan-
tes clamaram por melhorias na educação, na saúde e na segurança pública. Desde 
então, essa pauta tem sido uma reivindicação permanente da sociedade brasileira, 
ainda que por vezes seja ofuscada por outras demandas.

O processo de aprimoramento da Contabilidade Pública continuou se desenro-
lando não só no Brasil, mas também no mundo. Em 2013, pesquisa da consultoria 
PwC elencava que 54% dos países pesquisados usavam o regime de caixa ou caixa 
modificado, enquanto 46% adotavam o de competência ou competência modi-
ficado. A mesma pesquisa identificava uma tendência de os países em desenvol-
vimento migrarem suas contabilidades para o regime de competência. À época, 
37% dos países (inclusive o Brasil) haviam manifestado planos de migrar para este 
último método de contabilização nos cinco anos posteriores. 

23 Conforme Portaria 406/11 do Ministério da Fazenda.
24 Conforme Portaria 828/11 do Ministério da Fazenda.
25 Conforme Portaria 634/13 do Ministério da Fazenda.
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Experiências na Europa
A bandeira da transparência fiscal ganhou mais força a partir das crises sobe-
ranas enfrentadas por vários países europeus, como Portugal, Grécia, Espanha 
e Irlanda, a partir de 2009. O FMI apontou, em estudo, que a crise mostrou que 
mesmo em economias avançadas, o entendimento dos governos sobre suas po-
sições fiscais era inadequado, como mostrou a emergência de déficits e dívidas 
não relatados. Além disso, que os países subestimaram os riscos, especialmente 
os relacionados ao setor financeiro. O estudo pontuou que a rápida deteriora-
ção fiscal que acompanhou a crise e a necessidade de promover ajustes também 
contribuíram para que governos escondessem o real estado de suas finanças. O 
FMI concluía que era necessário um esforço internacional de transparência, que 
seria crítico tanto para a reflexão das lições da crise quanto para prevenir o res-
surgimento da opacidade fiscal.26 

Em 2011, uma diretiva da União Europeia estabeleceu requisitos para os qua-
dros orçamentários dos países-membros e indicou que se avaliasse a adoção das 
IPSAS.27 Em 2013, foi publicado um relatório com uma análise sobre o assunto. 
Considerou-se que haveria vários benefícios em harmonizar os diversos regimes 
contábeis existentes, mas, dadas a complexidade envolvida e a disparidade de rea-
lidades dos países-membros, optou-se pela criação de normas próprias, chama-
das European Public Sector Accounting Standards - EPSAS, baseadas nas IPSAS, 
até 2025. Estimulou-se a migração dos países-membros para o regime de com-
petência, nos moldes das IPSAS. Outro ponto que pesou para a preferência pelas 
próprias normas foram questões relativas à governança do IPSASB, que contava 
com baixa representatividade de membros da União Europeia e normas ainda não 
consideradas estáveis e completas na época.28

A IFAC buscou aprimorar a governança do IPSASB por meio da criação de um 
comitê de interesse público (Public Interest Committee), formado por representan-
tes do FMI, da OCDE, do Banco Mundial e da International Organization of Supreme 
Audit Institutions (Intosai). A formação do comitê foi uma maneira encontrada para 
fortalecer as IPSAS – muito dos países consultados para a adoção das normas não as 
adotavam por terem dúvidas com relação à governança e à supervisão feita pelo IP-
SASB. Por meio do comitê, buscou-se garantir que o conselho possuía independên-
cia para estabelecer normas e que considerava, nesse processo, as particularidades 

26 FMI, 2012, p. 4.
27 Diretiva 2011/85/UE, de 08/11/2011.
28 Comissão Europeia, 2013, p. 9.
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do setor público.29 No mesmo ano, 2015, foi criado um grupo consultivo (Consul-
tancy Advisory Group) do IPSASB com usuários e responsáveis por demonstrações 
financeiras de governos. 

Outra crítica com relação às IPSAS, no início, é que elas se baseavam no IFRS, 
que é voltado para o setor privado. Muitas das IPSAS eram adaptações da realidade 
do setor privado ao setor público. O IFRS estabelece, por exemplo, que as informa-
ções contábeis são voltadas para a tomada de decisões de investidores e credores, 
principalmente. Os usuários do setor público são mais numerosos e diversos – em 
última instância, são os cidadãos. 

Em 2006, o IPSASB e o Chartered Institute for Public Finance & Accountancy –
CIPFA (organização que reúne profissionais da área de finanças públicas), começa-
ram a trabalhar numa estrutura conceitual de governança com definições básicas, 
para que os contadores fizessem julgamentos sobre como contabilizar transações 
quando não houvesse normas a respeito. A estrutura foi publicada em 2014 e es-
clareceu que as informações contábeis do setor público se dirigem principalmente 
para a prestação de contas aos cidadãos.30 Ela se caracteriza por ser generalista 
(não traz normas e nem situações específicas). 

Vários princípios foram considerados eficazes para o interesse público: integri-
dade; abertura e engajamento das partes interessadas; definição de resultados de 
acordo com os benefícios econômicos, sociais e ambientais; determinação de in-
tervenções necessárias para aperfeiçoamento dos resultados; desenvolvimento de 
capacidades; gestão de riscos e controles internos; e boas práticas de transparên-
cia, divulgação e auditoria. 

Pode-se entender que o princípio que fala das intervenções necessárias pressu-
põe que a entidade decida como medirá o seu desempenho, e deve “ter certeza 
da capacidade de gerar a informação necessária para rever a entrega e a qualidade 
do serviço prestado. Por fim, esse princípio também requer a otimização da ob-
tenção dos resultados pretendidos, que pode ser obtido por meio de um processo 
orçamentário adequado, levando em conta o custo total das operações a médio e 
longo prazos”.31 No Brasil, a estrutura foi convergida e adaptada à nossa realidade 
e publicada em 2016, sendo de aplicação obrigatória pelos contadores.

29 MORETTI, 2014.
30 Trata-se do documento International Framework: good governance in the public sector.
31 CAPPELLESSO, FIGUEIREDO E LIMA, 2016, p. 83
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Panorama brasileiro
Em 2015, por meio de uma portaria, a STN regulamentou os prazos para imple-
mentar os Procedimentos Contábeis Patrimoniais e aprovou o Plano de Implan-
tação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais -PIPPCP. Foram estabelecidos 
os prazos para que União, estados e municípios implementassem a Contabilida-
de Patrimonial pelo regime de competência. Os prazos variavam de acordo com a 
complexidade exigida para implementar cada norma NBC TSP e com o tamanho 
do ente federativo, podendo chegar até 2024. 

Da mesma forma, o processo de convergência das NBC TSP às IPSAS demanda 
tempo por conta da complexidade envolvida. Não se trata de uma tradução das 
IPSAS32, mas de um processo que inclui a avaliação da aplicabilidade das normas à 
realidade brasileira, discussões e também à realização de consultas públicas – eta-
pas que podem demorar quatro anos até a edição da NBC TSP. Da mesma forma 
está em curso a implantação da Contabilidade Patrimonial no Brasil.

Dada a sua importância para a melhoria da transparência e a prestação de con-
tas, a adoção da Contabilidade Patrimonial e a conversão de nossas normas às 
IPSAS foi um importante passo também na direção de uma melhor governança 
pública. Essas mudanças podem servir de base para que melhores decisões sejam 
tomadas pelos governos em benefício da sociedade brasileira, reduzindo as dife-
renças entre os setores público e privado. Quanto ao setor privado, como vimos, 
este também vem sendo cobrado para considerar mais partes interessadas. Vale 
continuar trabalhando para que as diferenças contábeis entre os dois setores se-
jam reduzidas, mas que suas peculiaridades sejam respeitadas. A grande beneficiá-
ria dessas mudanças será a sociedade. 
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Setor Público – NBC TSP – 
Estrutura Conceitual
Norma para elaboração e divulgação de 
informação contábil de próposito geral pelas 
Entidades do Setor Público

Acadêmico Valmir Leôncio da Silva

Introdução
Até o ano de 2008 não haviam normas próprias de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público no Brasil e a partir de então o País entrou em acordo com o Interna-
tional Federation Of Accounting - IFAC, organização de abrangência global, com 
foco na profissão contábil, que edita revisa e publica Normas Internacionais de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, as chamadas International Public Sector 
Accounting Standards – IPSAS , quando o Brasil começou então a convergência. 

Com esse avanço, nosso País alinhou-se às 44 nações que já adotavam o novo 
modelo, dentre as quais estavam: Chile, Espanha, França, Nova Zelândia, Peru e 
Portugal e mais 52 países estão em processo de implantação, sendo que destes, 27 
já sinalizaram o interesse de convergir às normas nos próximos anos. No Brasil, o 
processo se iniciou em 2008 e de acordo com uma das portarias da Secretaria do 
Tesouro Nacional, a de no 548/2015, o cronograma para a implantação dos proce-
dimentos relacionados ao regime de competência irá estender-se até 2024, con-
forme quadro abaixo.

Processo de Convergência das Normas no Setor Público
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Capítulo 8
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Esse processo traz grandes mudanças para o enfoque contábil no setor público 
que deixa de ser centrado no controle orçamentário e passa a focar o patrimônio 
das entidades públicas, com a adoção do regime de competência tanto para as 
receitas quanto para as despesas. É importante frisar que com isso o País entra 
também, em sintonia com as determinações do Conselho Internacional de Normas 
Contábeis (IASB – International Accounting Standards Board), que edita normas 
para o setor privado.

Destacamos, ainda, a importância da convergência para o aumento da trans-
parência do Estado e a consequente responsabilização dos seus dirigentes, tanto 
os eleitos quanto os outros profissionais que trabalham na área pública. Pois se 
trata de uma ferramenta útil, a ser colocada a favor dos próprios administradores, 
órgãos de controle e de toda a sociedade que poderá fazer um melhor acompa-
nhamento das contas públicas. 

No ano de 2016, após amplas negociações com o IFAC, foi editada a Norma de 
Estrutura Conceitual, chamada de “Normas das Normas” que seria a base para a 
convergência das 44 normas internacionais que hoje estão traduzidas, sendo que 
destas 27 já viraram NBC TSP – Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do 
Setor Público. É importante destacar que após a edição da Norma de Estrutura fo-
ram necessários alguns ajustes nas normas editadas anteriormente e que levou a 
revogação de algumas normas publicadas em 2008.

Observemos que os Conselhos Profissionais e as demais entidades não com-
preendidas no conceito de entidades do setor público, incluídas as empresas 
estatais independentes, poderão aplicar as normas estabelecidas de maneira fa-
cultativa ou por determinação dos respectivos órgãos reguladores, fiscalizadores 
e congêneres.

Nosso objetivo é destacar alguns pontos da Norma de Estrutura Conceitual, os 
quais consideramos importantes para entendimento e conhecimento. 

A norma foi editada para elaboração e divulgação de Informação Contábil de 
Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público (Estrutura Conceitual) e estabe-
lece conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, do Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC, destinados às entidades do setor público. Além 
disso, tais conceitos são aplicáveis à elaboração e à divulgação formal dos Relató-
rios Contábeis de Propósito Geral das Entidades do Setor Público – RCPGs.

Considerando que o objetivo principal da maioria das entidades do setor públi-
co é prestar serviços à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro 
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aos investidores, consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser 
apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do de-
sempenho e dos fluxos de caixa. Os RCPGs fornecem informações aos seus usuá-
rios para subsidiar os processos decisórios, a prestação de contas e a responsabi-
lização (accountability). Portanto, os usuários dos RCPGs das entidades do setor 
público precisam de informações para subsidiar as avaliações de várias questões, 
tais como:

a. se a entidade prestou seus serviços à sociedade de maneira eficiente e eficaz;

b. quais são os recursos atualmente disponíveis para gastos futuros, e até que 
ponto há restrições ou condições para a utilização desses recursos;

c. a extensão na qual a carga tributária, que recai sobre os contribuintes em 
períodos futuros para pagar por serviços correntes, tem mudado; e

d. se a capacidade da entidade para prestar serviços melhorou ou piorou em 
comparação com exercícios anteriores.

Alcance da Estrutura Conceitual e das NBC TSP
A Norma de estrutura conceitual e as demais NBC TSP aplicam-se, obrigatoriamen-
te, às entidades do setor público quanto à elaboração e divulgação dos RCPGs. 
Estão compreendidos no conceito de entidades do setor público: os governos na-
cionais, estaduais, distrital e municipais e seus respectivos poderes (abrangidos os 
tribunais de contas, as defensorias e o Ministério Público), órgãos, secretarias, de-
partamentos, agências, autarquias, fundações (instituídas e mantidas pelo poder 
público), fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres das 
administrações direta e indireta (inclusive as empresas estatais dependentes).

Características qualitativas de uma Informação
O objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é fornecer dados 
para fins de prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada 
de decisão. 

As características qualitativas são atributos que tornam a informação útil para 
os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. 
São elas: a relevância, a representação fidedigna, a compreensibilidade, a tempes-
tividade, a comparabilidade e a verificabilidade.
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As restrições inerentes à informação são a materialidade, o custo-benefício e o 
alcance do equilíbrio apropriado entre as características qualitativas. 

Cada uma das características qualitativas é integrada e funciona em conjunto 
com as outras. Entretanto, na prática, talvez não seja possível alcançar todas as 
características qualitativas e, nesse caso, um equilíbrio ou compensação entre al-
gumas delas poderá ser necessário. A seguir um resumo de cada característica:

1. Relevância
As informações financeiras e não financeiras são relevantes caso sejam capazes de 
influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da di-
vulgação da informação contábil. As informações financeiras e não financeiras são 
capazes de exercer essa influência quando têm valor confirmatório, preditivo ou 
ambos. A informação pode ser capaz de influenciar e, desse modo, ser relevante, 
mesmo se alguns usuários decidirem não considerá-la ou já estiverem cientes dela.

2. Representação fidedigna
Para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder à repre-
sentação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda repre-
sentar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenô-
meno é completa, neutra e livre de erro material. A informação que representa 
fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da 
transação, a qual pode não corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica.

3. Compreensibilidade
A compreensibilidade é a qualidade da informação que permite que os usuários 
compreendam o seu significado. Os RCPGs devem apresentar a informação de 
maneira que corresponda às necessidades e à base do conhecimento dos usuá-
rios, bem como a natureza da informação apresentada. Por exemplo, as explica-
ções acerca das informações financeiras e não financeiras e as informações adi-
cionais acerca da prestação de serviços e outros resultados durante o exercício, 
além das expectativas para os períodos futuros, devem ser escritas em lingua-
gem simples e apresentadas de maneira que sejam prontamente compreensíveis 
pelos usuários. A compreensão é aprimorada quando a informação é classificada 
e apresentada de maneira clara e sucinta. A comparabilidade pode também apri-
morar a compreensibilidade.
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4. Tempestividade
Tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela per-
ca a sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas e responsabilização (ac-
countability) e tomada de decisão. Ter informação disponível mais rapidamente pode 
aprimorar a sua utilidade como insumo para processos de avaliação da prestação de 
contas e responsabilização e a sua capacidade de informar e influenciar os proces-
sos decisórios. A ausência de tempestividade pode tornar a informação menos útil.

5. Comparabilidade
Comparabilidade é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identi-
ficar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. A comparabili-
dade não é uma qualidade de item individual de informação, mas, antes, a qualida-
de da relação entre dois ou mais itens de informação.

6. Verificabilidade
A verificabilidade é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários 
que a informação contida nos RCPGs representa fielmente os fenômenos econômi-
cos ou de outra natureza que se propõe a representar. A suportabilidade, ou seja, 
a qualidade referente àquilo que dá suporte a algo, algumas vezes é utilizada para 
descrever esta qualidade, quando aplicada em relação à informação explicativa e 
à informação quantitativa financeira e não financeira prospectiva divulgada nos 
RCPGs. quer referida como verificabilidade ou como suportabilidade, a caracterís-
tica implica que dois observadores esclarecidos e independentes podem chegar 
ao consenso geral, mas não necessariamente à concordância completa, em que:

a. a informação representa os fenômenos econômicos e de outra natureza, os 
quais se pretende representar sem erro material ou viés; ou

b. o reconhecimento apropriado, a mensuração ou o método de representação 
foi aplicado sem erro material ou viés.

O Papel dos Relatórios Contábeis de Propósito Geral das 
Entidades do Setor Público – RCPG
No capítulo 8 são estabelecidos os conceitos aplicáveis à apresentação da infor-
mação nos RCPGs, inclusive nas demonstrações contábeis dos governos e outras 
entidades do setor público.
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Os RCPG tratam dos relatórios contábeis elaborados para atender às necessida-
des dos usuários em geral e não podem atender o propósito, finalidades ou neces-
sidades específicas de determinados grupos de usuários.

Destacamos que alguns usuários da informação contábil podem até exigir a ela-
boração de relatórios para atender às suas necessidades específicas, mesmo que 
esses usuários identifiquem que a informação fornecida pelos RCPG seja útil aos 
seus propósitos, esses relatórios não são elaborados especificamente para aten-
der a essas necessidades. Eles abrangem as demonstrações contábeis, incluindo as 
suas notas explicativas. 

Os RCPG abrangem também a apresentação de informações que aprimoram, 
complementam e suplementam as demonstrações contábeis.

O alcance da elaboração e divulgação da informação contábil estabelece o limi-
te relacionado às transações e outros eventos e atividades que podem ser repor-
tados nos RCPG. O alcance desses relatórios é determinado pela necessidade de 
informações dos usuários primários dos RCPG e pelos objetivos da elaboração e 
divulgação da informação contábil. 

Os RCPG compreendem relatórios múltiplos, cada um respondendo mais direta-
mente a determinados aspectos dos objetivos da elaboração e divulgação da infor-
mação contábil ou no alcance dessas informações. Adicionalmente às demonstrações 
contábeis, os RCPG fornecem informação relevante, por exemplo, para avaliações do 
desempenho dos serviços da entidade e a sustentabilidade das suas finanças. Os obje-
tivos da elaboração e divulgação da informação contábil aplicados à área coberta por 
determinado relatório orientam as decisões sobre a apresentação daquele relatório.

Natureza da informação nas demonstrações contábeis
As necessidades de informação dos usuários identificados no Capítulo 2 corrobo-
ram a seleção da informação para as demonstrações contábeis. Essas necessidades 
incluem a informação sobre a situação patrimonial, o desempenho e os fluxos de 
caixa da entidade para:

a. possibilitar aos usuários identificarem os recursos da entidade e as deman-
das por estes recursos na data do relatório;

b. informar as avaliações de questões como se a entidade adquiriu recursos 
com economicidade e os utilizou de forma eficiente e eficaz para alcançar os 
seus objetivos na prestação de serviços; e

c. informar as avaliações do desempenho e a liquidez e solvência da entidade.
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As demonstrações contábeis podem fornecer também informação que auxilia 
os usuários na avaliação da extensão na qual:

a. a entidade satisfez os seus objetivos financeiros; 

b. as receitas, as despesas, os fluxos de caixa e o desempenho da entidade es-
tão em conformidade com os orçamentos aprovados; e

c. a entidade observou a legislação vigente e outros regulamentos que regem 
a captação e a utilização de recursos públicos.

As demonstrações contábeis não evidenciam de modo abrangente o desempe-
nho dos serviços da entidade. Contudo, a informação nas demonstrações contá-
beis pode fornecer informação relevante aos aspectos financeiros do desempenho 
dos serviços, como informação sobre:

a. receita, despesa e fluxos de caixa relativos aos serviços; e

b. os ativos e os passivos que orientam as avaliações dos usuários em relação 
à capacidade operacional da entidade ou aos riscos financeiros que podem 
impactar no fornecimento do serviço.

Outros relatórios nos RCPG apresentam informação adicional às demonstrações 
contábeis. Tal informação poderia, por exemplo, incluir:

a. Informação sobre a sustentabilidade das finanças públicas da entidade;

b. Discussão e análise das demonstrações contábeis; ou

c. Informação sobre o desempenho dos serviços.

Outros relatórios nos RCPG apresentam informação adicional às demonstrações 
contábeis. Tal informação poderia, por exemplo, incluir:

a. informação sobre a sustentabilidade das finanças públicas da entidade;

b. discussão e análise das demonstrações contábeis; ou

c. informação sobre o desempenho dos serviços.
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Para as demonstrações contábeis, a informação exposta é apresentada na de-
monstração apropriada, enquanto as evidenciações encontram-se nas notas expli-
cativas. Distinguir a informação exposta e a informação evidenciada por meio da 
localização assegura que esses itens, os quais se relacionam diretamente a questões 
de comunicação, como, por exemplo, os itens da demonstração que evidencia a 
situação patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, podem ser 
realçados, com informação ainda mais detalhada fornecida por meio da evidencia-
ção em notas explicativas.

Por fim salientamos que os RCPG podem incluir informação adicional derivada 
de fontes distintas do sistema de informação financeira. As características qualitati-
vas se aplicam a essa informação e a data da entrega dela precisa ser mais próxima 
possível da data da divulgação das demonstrações contábeis, de modo que seja 
tempestiva.

Com relação à elaboração e publicação dos RCPG, em recentes acórdãos no 
550/2018 e no 2.377/2017 – TCU – Plenário, o Tribunal de Contas da União men-
cionou o trabalho publicado pelo Instituto Federal da Paraíba de Contabilidade do 
IFPB, Campus João Pessoa. O material serviu de base para a implantação de uma 
metodologia de auditoria que será utilizada pelo Tribunal.

A seguir parabenizamos pela qualidade do documento publicado e reprodu-
zimos para melhor entendimento alguns dos itens do RCPG das Demonstrações 
Contábeis Consolidadas referente ao exercício de 2019, publicado pelo Instituto 
Federal de Educação Ciência Tecnologia de Mato Grosso do Sul – IFMS no site: 
https://www.ifms.edu.br/acesso-a-informacao/receitas-despesas/relatorio-conta-
bil-2019.pdf.

Outros dois pontos importantes que podemos destacar do RCPG e a Declaração 
do contador responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis: e as No-
tas Explicativas. 

CAPA

SUMÁRIO 

1a FOLHA

https://www.ifms.edu.br/acesso-a-informacao/receitas-despesas/relatorio-contabil-2019.pdf
https://www.ifms.edu.br/acesso-a-informacao/receitas-despesas/relatorio-contabil-2019.pdf
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DECLARAÇÃO DO CONTADOR – 1a FOLHA



Setor Público – NBC TSP – Estrutura Conceitual

135

NOTAS EXPLICATIVAS – 1a FOLHA

Para conhecer o documento por inteiro acesse o endereço: https://www.ifms.
edu.br/acesso-a-informacao/receitas-despesas/relatorio-contabil-2019.pdf.

https://www.ifms.edu.br/acesso-a-informacao/receitas-despesas/relatorio-contabil-2019.pdf
https://www.ifms.edu.br/acesso-a-informacao/receitas-despesas/relatorio-contabil-2019.pdf
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Elementos das Demonstrações Contábeis
No capítulo 5 da referida norma constam os elementos das demonstrações contá-
beis que retratam os efeitos financeiros e não financeiros das transações e outros 
eventos ao agrupá-los em classes amplas que compartilham características eco-
nômicas comuns. Essas classes amplas são denominadas elementos das demons-
trações contábeis. Os elementos correspondem às estruturas básicas a partir das 
quais as demonstrações contábeis são elaboradas. Essas estruturas fornecem um 
ponto inicial para reconhecer, classificar e agregar dados e atividades econômicas 
de maneira a fornecer aos usuários informação que satisfaça aos objetivos e atinja 
as características qualitativas da informação contábil, levando em consideração as 
restrições sobre a informação incluída nos RCPG.

Os elementos que compõem a as Demonstrações Contábeis são:

a. ativo;

b. passivo;

c. receita;

d. despesa;

e. contribuição dos proprietários;

f. distribuição aos proprietários.

1. Ativos da área pública
Os ativos do setor público que ensejam potencial de serviços podem ser re-
presentados pelos ativos de recreação, do patrimônio cultural, comunitários, 
de defesa nacional e outros que sejam mantidos pelos governos e outras en-
tidades do setor público e que sejam utilizados para a prestação de serviços a 
terceiros. Tais serviços podem ser para consumo coletivo ou individual. Vários 
serviços podem ser fornecidos em áreas onde não haja concorrência de merca-
do ou concorrência limitada de mercado. A utilização e a alienação de tais ati-
vos podem ser restritas, já que muitos ativos que ensejam potencial de serviços 
são especializados por natureza.

A definição de ativo exige, ainda, que o recurso controlado pela entidade no pre-
sente tenha surgido de transação ou outro evento passado. Podem existir diversas 
transações passadas ou outros eventos que resultem no ganho do controle do recur-
so pela entidade e, por conseguinte, o caracterize como ativo. As entidades podem 
obter ativos por intermédio da sua compra em transação com contraprestação, bem 
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como pelo seu desenvolvimento. Os ativos também podem surgir de transações sem 
contraprestação, inclusive por meio do exercício dos direitos soberanos. O poder de 
tributar ou emitir licenças, acessar, restringir ou negar acesso aos benefícios oriundos 
de recursos intangíveis como, por exemplo, o espectro eletromagnético (bandas de 
frequência de transmissões de telecomunicações), são exemplos dos poderes espe-
cíficos do setor público e dos direitos que podem dar origem a ativos. 

Ao se avaliar o surgimento do direito de controle de recursos, os seguintes 
eventos devem ser considerados: (a) a capacidade geral para exercer o poder; (b) 
a constituição de poder por meio de lei, estatuto ou instrumento congênere; (c) o 
exercício do poder de criar um direito; e (d) o evento que dá origem ao direito de 
receber recursos de terceiros. O ativo surge quando o poder for exercido e os direi-
tos de receber recursos existirem.

Com relação a Contribuição dos proprietários ela corresponde a entrada de re-
cursos para a entidade a título de contribuição de partes externas, que estabelece 
ou aumenta a participação delas no patrimônio líquido da entidade.

Podemos citar como exemplo o aporte inicial de recursos na criação da entida-
de a título de distribuição a partes externas, que representa retorno sobre a partici-
pação ou a redução dessa participação no patrimônio da entidade.

A seguir parabenizamos pela qualidade do documento publicado e reprodu-
zimos para melhor entendimento as contas do Balanço Patrimonial publicados 
no Relatório Técnico do Balanço Geral de 2019, da Prefeitura do Município de São 
Paulo – Endereço: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/relatrio_bala-
no_geral_-_2019_-_final_1583503473.pdf.

Ativo circulante

Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham 
expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis 
e totalizou R$ 26,14 bilhões, segregado em:

Ativo circulante Exercício 2019 Exercício 2018 Variação %s/Total

Caixa e equivalentes de caixa 13.228.220.413,60 8.060.575.421,07 64,1% 50,6%

Créditos a curto prazo 12.448.120.182,35 10.548.077.555,38 18,0% 47,6%

Investim. e aplic. tempor.  
a curto prazo

97.046.800,95 35.855.265,58 170,7% 0,4%

Estoques 369.769.778,73 207.651.083,05 78,1% 1,4%

VPD pagas antecipadamente 802.961,13 741.044,58 8,4% 0,003%

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças – SOF.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/relatrio_balano_geral_-_2019_-_final_1583503473.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/relatrio_balano_geral_-_2019_-_final_1583503473.pdf
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2. Passivos da área pública
O Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção 
deva resultar na saída de recursos da entidade.

Cabe observar que para satisfazer a definição de passivo, é necessário que a 
obrigação presente surja como resultado de transação ou de outro evento passa-
do e necessite da saída de recursos da entidade para ser extinta. A complexidade 
inerente ao setor público faz com que eventos diversos referentes ao desenvolvi-
mento, implantação e execução de determinado programa ou atividade possam 
gerar obrigações. Para fins de elaboração e divulgação da informação contábil, é 
necessário determinar se tais compromissos e obrigações, inclusive aqueles que 
não possam ser evitados pela entidade, mas que não ocorrem por força de lei (obri-
gações não legalmente vinculadas), são obrigações presentes e satisfazem a defi-
nição de passivo. Quando a transação tem forma jurídica e é vinculada, tal como 
um contrato, o evento passado pode ser identificado de forma inequívoca. Em ou-
tros casos, pode ser mais difícil identificar o evento passado e é necessário fazer 
uma avaliação de quando a entidade tem pouca ou nenhuma alternativa realista 
de evitar a saída de recursos. Ao se fazer tal avaliação, fatores jurisdicionais devem 
ser levados em consideração pela entidade.

Um passivo deve envolver uma saída de recursos da entidade para ser liquidado 
ou extinto. A obrigação que pode ser liquidada ou extinta sem a saída de recursos 
da entidade não é um passivo.

Ativo não circulante

Compreende os ativos realizáveis após 12 meses da data das demonstrações 
contábeis e totalizou R$ 87,09 bilhões, composto por:

Ativo não circulante Exercício 2019 Exercício 2018 Variação %s/Total

Realizável a longo prazo 57.388.085.991,95 52.501.887.479,85 9,3% 65,9%

Créditos a longo prazo 57.100.707.212,50 52.150.911.412,71 9,5% 65,6%

Investim. temp. a longo prazo 79.578,66 63.236,76 25,8% 0,0%

Estoques 287.299.200,79 350.912.830,38 -18,1% 0,3%

Investimentos 8.305.655.558,90 8.984.799.848,82 -7,6% 9,5%

Imobilizado 21.375.876.365,26 20.953.799.141,36 2,0% 24,5%

Intangível 25.571.284,16 31.267.157,05 -18,2% 0,0%

Total 87.095.189.200,27 82.471.753.627,08 5,6% 100,0%

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças – SOF. Prefeitura do Munícipio de São Paulo: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/
relatrio_balano_geral_-_2019_-_final_1583503473.pdf.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/relatrio_balano_geral_-_2019_-_final_1583503473.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/relatrio_balano_geral_-_2019_-_final_1583503473.pdf
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E a Distribuição aos proprietários corresponde à saída de recursos da entidade a 
título de distribuição a partes externas, que representa retorno sobre a participa-
ção ou a redução dessa participação no patrimônio líquido da entidade, do qual 
podemos citar como exemplo o retorno sobre investimentos realizados pela enti-
dade ou, no caso da extinção ou restruturação da entidade, o retorno de qualquer 
recurso que tenha sobrado, valor residual.

A título de ilustração demonstramos a seguir os Passivos circulantes e não cir-
culantes da Prefeitura do Município de São Paulo referente ao exercício de 2019. 

Passivo circulante

Compreende as obrigações exigíveis até 12 meses após a data das emonstrações 
contábeis e que atendam a um dos seguintes critérios: I – espera-se que o passivo 
seja pago durante o ciclo operacional normal da entidade; II – o passivo está 
mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado; III – o passivo deve 
ser pago no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; 
ou IV – a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
durante pelo menos doze meses após a data do balanço.

Passivo circulante Exercício 2019 Exercício 2018 Variação %s/Total

Obrig. Trab., Prev. e assit. a pagar 
a curto prazo

1.316.780.700,96 1.678.575.634,56 -21,4% 13,1%

Empréstimos e financiamento a 
curto prazo

2.263.265.892,52 2.205.145.044,78 2,6% 22,5%

Fornecedores e contas a pagar a 
curto prazo

2.062.216.369,02 1.352.401.197,38 52,5% 20,5%

Obrigações fiscais a curto prazo 1.147.460,08 5.475.714,74 -79,0% 0,0%

Provisões a curto prazo – 121.477.159,17 -100,0% 0,0%

Demais obrigações a curto prazo 4.412.937.908,08 3.529.782.443,25 25,0% 43,9%

Total 10.056.348.330,66 8.889.857.193,88 13,1% 100,0%

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças

Passivo não circulante

Compreendem os passivos exigíveis após 12 meses da data das demonstrações 
contábeis, que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificados no 
passivo circulante. Em 2019, o Passivo Não Circulante totalizou R$ 213,44 bilhões, 
apresentando um decréscimo de 0,6% em relação ao exercício anterior, com 
destaque para as Provisões a Longo Prazo que representam 76,5% do total do grupo.
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Considerando a obrigatoriedade da consolidação das contas por parte dos po-
deres executivos de cada ente público, cabe destacar que teremos ainda as Contas 
referentes ao Patrimônio Líquido no Balanço Patrimonial.

Passivo não circulante Exercício 2019 Exercício 2018 Variação %s/Total

Obrig. Trab., Prev. e assit. a pagar 
a curto prazo

14.635.837.970,45 14.381.292.760,03 1,8% 6,9%

Empréstimos e financiamento a 
curto prazo

24.979.077.218,75 26.371.084.799,06 -5,3% 11,7%

Fornecedores e contas a pagar a 
curto prazo

2.214.431.420,61 3.693.069.681,29 -40,0% 1,0%

Obrigações fiscais a curto prazo 62.343.497,56 125.437.918,81 -50,3% 0,0%

Provisões a curto prazo 163.306.434.036,75 163.035.456.043,41 0,2% 76,5%

Demais obrigações a curto prazo 8.245.642.552,55 7.108.516.649,77 16,0% 3,9%

Total 213.443.766.696,67 214.714.857.852,37 -0,6% 100,0%

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças. Prefeitura do Munícipio de São Paulo:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/rela-
trio_balano_geral_-_2019_-_final_1583503473.pdf.

Patrimônio líquido

Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos 
os passivos. Caso o valor do passivo seja maior que o valor do ativo, o resultado 
é denominado Passivo a Descoberto. Sendo assim, o termo Patrimônio Líquido 
deve ser substituído por Passivo a Descoberto, que é o caso observado aqui no 
Município de São Paulo.

O quadro a seguir apresenta a atual composição do Passivo a Descoberto do 
Município em comparação com o ano anterior.

Passivo não circulante Exercício 2019 Exercício 2018 Variação %s/Total

Patrimônio social e capital social 868.694.716,14 756.901.559,14 18,7% -0,8%

Adiantamento para futuro aumento 
de capital

591.100.686,93 732.893.843,93 -19,3% -0,5%

Demais reservas 141.161.383,13 141.160.783,35 0,0% -0,1%

Resultados acumulados (111.891.922.476,50) (123.911.017.232,93) -9,7% 101,5%

Resultado do exercício 9.382.499.541,33 (28.796.392.546,86) -132,6% -8,5%

Resultado de exercícios anteriores (123.911.017.232,93) (101.296.948.865,41) 22,3% 112,4%

Ajustes de exercícios anteriores 2.636.595.215,10 6.182.324.179,34 -57,4% -2,4%

Total (110.260.965.690,30) (122.280.061.046,51) -9,8% 91,5%

Fonte: Sistema de Orçamento e Finanças. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/relatrio_balano_geral_-_2019_-_final_1583503473.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/relatrio_balano_geral_-_2019_-_final_1583503473.pdf
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Mensuração de Ativos e Passivos
A norma de Estrutura Conceitual identifica os conceitos que orientam a seleção das 
bases de mensuração de ativos e passivos para as NBC TSP e pelos responsáveis 
pela elaboração das demonstrações contábeis quando não existirem regramentos 
específicas constantes das NBC TSP.

O objetivo dessa mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais 
adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira 
da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização 
(accountability) e tomada de decisão.

As seguintes bases de mensuração para os ativos são identificadas e discutidas à 
luz da informação que fornecem sobre o custo de serviços prestados, a capacidade 
operacional e a capacidade financeira da entidade, além da extensão na qual for-
necem informação que satisfaça as características qualitativas:

a. custo histórico;

b. valor de mercado(*);

c. custo de reposição ou substituição;

d. preço líquido de venda;

e. valor em uso.

(*) Justificativa em relação à adoção do valor de mercado em substituição ao valor justo (fair value). No 

quadro abaixo o resumo de mensuração de ativos.

Quadro 1 – Resumo das bases de mensuração dos ativos

Base de mensuração Entrada  
ou saída

Observável, ou não,  
no mercado

Específica, ou não,  
à entidade

Custo histórico Entrada Geralmente observável Específica para a entidade

Valor de mercado (quando 
o mercado é aberto, ativo e 

organizado)

Entrada  
e saída Observável Não específica para a 

entidade

Valor de mercado 

(em mercado inativo)
Saída Depende da técnica de 

atribuição de valor
Depende da técnica de 

atribuição de valor

Custo de reposição ou 
substituição Entrada Observável Específica para a entidade

Preço líquido de venda Saída Observável Específica para a entidade

Valor em uso Saída(*) Não observável Específica para a entidade
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Com relação ao Passivo as seguintes bases de mensuração dos passivos são 
identificadas e discutidas à luz (a) da informação que fornecem sobre o custo dos 
serviços prestados, da capacidade operacional e da capacidade financeira da enti-
dade, e (b) da extensão na qual fornecem informação que satisfaça as característi-
cas qualitativas:

a. custo histórico;

b. custo de cumprimento da obrigação;

c. valor de mercado;

d. custo de liberação; e

e. preço presumido.

O quadro resume essas bases de mensuração em termos de: (a) se fornecem 
valores de entrada ou de saída; (b) se são observáveis no mercado; e (c) se são es-
pecíficas para a entidade ou não.

Quadro 2 – Resumo das bases de mensuração dos passivos

Base de mensuração Entrada  
ou saída

Observável, ou não,  
no mercado

Específica, ou não,  
à entidade

Custo histórico Entrada Geralmente observável Específica para a entidade

Custo de cumprimento  
da obrigação Saída Não observável Específica para a entidade

Valor de mercado (quando 
o mercado é aberto, ativo e 

organizado)

Entrada  
e saída Observável Não específica para a 

entidade

Valor de mercado  
(em mercado inativo) Saída Depende da técnica de 

atribuição de valor
Depende da técnica de 

atribuição de valor

Custo de liberação Saída Observável Específica para a entidade

Preço presumido Entrada Observável Específica para a entidade

Valores de entrada e de saída.

Neste pequeno artigo fiz alguns comentários sobre a Norma de Estrutura Con-
ceitual, mas é muito importante que você leia toda a norma para conhecê-la e se 
for o caso aplicá-la na prática. 

Saiba mais consultando a página do CFC no endereço: https://cfc.org.br/tecni-
ca/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/ 

https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
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Teste seu conhecimento
1.  O novo regime contábil utilizado nas entidades de direito público é:

a. de caixa para a despesa e de competência para a receita.

b. de competência para a despesa e de caixa para a receita.

c. de competência para a receita e para a despesa.

d. de caixa para a receita e para a despesa.

e. de caixa ou de competência, para a receita e despesa, segundo a legislação 
própria de cada entidade pública.

2.  A respeito da estrutura conceitual que fundamenta a elaboração e a divulgação 
dos relatórios contábeis de propósitos gerais das entidades do setor público 
(RCPG), julgue o item que se segue e diga que está certo ou errado.

 A estrutura conceitual se aplica não somente aos governos federal, esta-
dual, municipal e distrital, mas, também, às autarquias e às fundações mantidas 
pelo poder público, aos fundos e consórcios públicos?

3. A NBC TSP Estrutura Conceitual – Estrutura Conceitual para Elaboração e Di-
vulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor 
Público, as características qualitativas da informação incluída nos relatórios 
contábeis de propósito geral são atributos que tornam a informação útil para 
os usuários De acordo com e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da 
informação contábil. Assinale a alternativa correta em relação a uma das carac-
terísticas qualitativas da informação. 

a. A comparabilidade se refere à utilização dos mesmos princípios ou políticas 
contábeis e da mesma base de elaboração em diferentes períodos na entidade. 

b. A tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes 
que ela perca a sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas e 
responsabilização e tomada de decisão. 

c. A compreensibilidade implica que uma informação complexa e de difícil en-
tendimento para usuários com conhecimento técnico e que conhecem as 
atividades da entidade deve ser excluída dos relatórios contábeis de propó-
sito geral. 
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d. A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o 
cumprimento do dever de prestação de contas e responsabilização, ou as 
decisões que os usuários tomam com base nos relatórios contábeis de pro-
pósito geral elaborados para aquele exercício.

4. Com relação ao que consta na Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulga-
ção de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público 
(NBC TSP Estrutura Conceitual), considere as afirmativas a seguir.

I.  A NBC TSP Estrutura Conceitual estabelece os conceitos que devem ser aplica-
dos no desenvolvimento das demais Normas Brasileiras de Contabilidade Apli-
cadas ao Setor Público (NBC TSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
destinados às entidades do setor público.

II.  No setor público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados e outros 
ativos é voltada para sua capacidade de gerar fluxos de caixa.

III.  Em caso de eventual conflito entre essa estrutura conceitual e outras NBC TSP, 
prevalecem as disposições específicas vigentes na primeira (estrutura concei-
tual) em relação às constantes nas outras.

Conforme essa Norma do Conselho Federal de Contabilidade, está(ão)  corre-
ta(s) a(s) afirmativa(s):

a. I, apenas 

b. I e II apenas.

c. II, apenas

d. I e III, apenas

Questões  Respostas

1 C

2

A resposta está certa. A Estrutura Conceitual e as demais NBC TSP aplicam-se, obrigatoriamente, às 
entidades do setor público quanto à elaboração e divulgação dos RCPG. Estão compreendidos no 
conceito de entidades do setor público: os governos nacionais, estaduais, distrital e municipais e 
seus respectivos poderes (abrangidos os tribunais de contas, as defensorias e o Ministério Público), 
órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações (instituídas e mantidas pelo 
poder público), fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres das adminis-
trações direta e indireta (inclusive as empresas estatais dependentes). 

3 B

4 A
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Perfil  evolutivo do  
Profissional Contábil
Estudo exploratório a partir das ocupações 
profissionais nos negócios (2008-2018)

Acadêmico Gildo Freire de Araújo e Gisleise Nogueira de Aguiar 

Introdução
A regulamentação profissional/ocupacional no Brasil está intimamente ligada ao 
conceito de “cidadania regulada”, como condição prévia para estabelecer políticas 
sociais. A regulamentação restringia a abrangência dos direitos, separando os tra-
balhadores formais e com direitos, dos informais. (Santos, 1979). 

Se consultar o dicionário, este registra os termos ocupação e profissão como 
sinônimos. De fato, no uso comum a distinção praticamente se perde, entretanto 
nem toda ocupação é profissão, mas todas as profissões são um tipo de ocupação. 
Resumidamente, a ocupação é a agregação de empregos ou situações de trabalho 
similares quanto às atividades realizadas e a profissão é um processo organizado 
de uma ocupação estabelecido por lei, sendo que ambas sofrem alterações com a 
evolução da sociedade na qual está inserida. Woleck (2002) destacou que cada so-
ciedade, na sua dinâmica estrutural e conjuntural, cria e recria a ocupação humana.

Assim, diante da transformação digital disruptiva vivenciada nas últimas déca-
das, por inovações tecnológicas cada vez mais acessíveis que, otimizam os proces-
sos e eliminam barreiras, é de suma importância compreender a estruturação das 
ocupações na sociedade, cujo ritmo de aparecimento, maturação e obsolescência 
se mostra cada vez mais veloz.

No Brasil, atualmente, há mais de 2.666 ocupações profissionais organizadas em 
grupos na base de dados do governo. Este estudo buscou explorar as classificações 
brasileiras de ocupações relacionadas à área contábil com base nos dados oficiais 
da Relação anual de Informações Sociais-RAIS,no período de 2008 a 2018. 

Para seleção das ocupações foi utilizada a Classificação Brasileira de Ocupações 
– CBO que é o documento normalizador do reconhecimento, da nomeação e da 

Capítulo 9
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codificação dos títulos e conteúdo das ocupações do mercado de trabalho bra-
sileiro. É ferramenta fundamental para as estatísticas de emprego-desemprego e 
utilizado pelo governo para definições de políticas públicas (MTE, 2010). 

Método de Seleção dos CBOs
A identificação dos CBOs da área contábil aconteceu em etapas: na primeira 
foram realizadas buscas pela descrição da família e sinônimos com as palavras: 
Contabilidade, Contábil, Contador e Contabilista, resultando em 47 ocupações e 
sinônimos. Na segunda etapa, foram selecionadas apenas 32 ocupações, pois 
foram eliminadas as ocupações que não estão relacionadas à atuação dos pro-
fissionais de negócios, como, contador de histórias e professores da área. Já na 
terceira etapa se fez necessário o agrupamento das 34 ocupações/sinônimos já 
que as descrições de atividades são repetidas por similaridades, resultando em 
sete grupos de CBOs, destacado em cinza escuro, conforme a Figura 1.

Cada categoria ocupacional é identificada por um título ou denominação prin-
cipal, com a preocupação fundamental de que o título exprime a realidade do tra-
balho. Devido à existência de grande variedade de denominações regionais ou 
setoriais, a CBO inclui uma relação de sinônimos de maior significação, que espe-
lha, de forma mais real e abrangente possível, o universo ocupacional brasileiro, 
incorporando regionalismos e denominações características, adotadas nas mais 
variadas atividades e setores. Com as sete ocupações delimitamos a amostra que 
será detalhada neste estudo. 

Composição do CBOs no Brasil
Para análise dos CBO foi utilizado o banco de dados público do Relatório Anual de 
Informações Sociais-RAIS. A RAIS é o instrumento de coleta de dados do governo 
brasileiro e foi instituída em 1975. Todos os anos, as organizações e as pessoas 
físicas que empregam, devem preencher a RAIS, mesmo que negativa, e subme-
tê-la ao Ministério do Trabalho. No relatório deverá ser prestada informações dos 
dados dos empregadores e de seus funcionários (MTE, 2010). Vale destacar que a 
RAIS não cobre os trabalhadores informais, que correspondem às pessoas que tra-
balham, por exemplo, como familiares não remunerados, trabalhadores por conta 
própria, autônomos e aqueles que não possuem carteira assinada.

Para análise exploratória, o período selecionado para composição foi 2008 a 2018 
(que é o período com dados oficiais, que possuímos hoje) para as sete ocupações 



Perfil  evolutivo do Profissional Contábil

149

Figura 1 – Etapa 3 – Agrupamento de CBOs.
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definidas os seguintes critérios: sexo, região, faixa salarial, idade e escolaridade. De-
vido a RAIS informar as movimentações dos trabalhadores foi essencial definir um 
período de análise de dados para todos os anos calendários: 31 de dezembro. Dessa 
forma, pretende-se validar qual a predominância das ocupações e sua composição.

Devido à volumetria de dados, fez-se necessário a utilização de software de 
extração e análise de dados RStudio@ que permite ainda a criação de gráficos e 
cálculos estatísticos. O tratamento aplicado aos dados quantitativos constitui 
em uma seleção de variáveis; compatibilização de variáveis entre as diversas 
bases de microdados anuais; correção de dados por meio de transformação de 
variáveis; e criação de variáveis derivadas das variáveis existentes e de metada-
dos das bases. 

Evolução das ocupações 
Em junho de 2021, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC apurou, no Brasil, a 
existência de 517.651 profissionais da Contabilidade e 76.349 organizações contá-
beis ativas, o que demonstra o importante papel destas profissões no mercado de 
trabalho brasileiro.

Em contrapartida, um estudo de Frey e Osborne (2013/2017) ganhou fortemen-
te as mídias quando analisou o efeito da inovação tecnológica no desemprego, 
apresentando que a categoria profissional está entre as dez profissões com maior 
risco de diminuição de atuação nos próximos anos. 

Mas será que realmente já temos os reflexos das inovações nas ocupações dos 
profissionais contábeis? O filósofo chinês Confúcio disse: “Se queres conhecer o pas-
sado, examina o presente que é o resultado; se queres conhecer o futuro, examina o 
presente que é a causa”. 

Partindo desse princípio iremos explorar a evolução das ocupações dos profis-
sionais contábeis durante uma década e avaliarmos as mudanças ocorridas, a fim 
de identificar possíveis movimentações futuras.

Primeiramente realizamos uma análise exploratória quantitativa dos profissio-
nais contábeis por CBO distribuídos ao longo da década (Figura 2).

Conforme se pode observar, na figura 2, há leve redução de algumas ocupa-
ções, entretanto, outras estão em uma curva crescente. As profissões de Auxiliar 
de Contábil e Contador são as ocupações mais frequentes, com um crescimento 
acentuado entre 2010 e 2015 e com uma curva evolutiva de participação.

Os bacharéis em Ciências Contábeis e que desejarem exercer a profissão de 
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Figura 2 - Evolução dos CBOs ao longo da década (2008-2018) do Brasil.

Contador, precisam passar pelo Exame de Suficiência, instituído por lei, pelo Con-
selho Federal de Contabilidade-CFC.

Para atuar na profissão é necessário que o (a) profissional, cumpra anualmente 
uma pontuação mínima de educação continuada, cujo conteúdo e pontuação ne-
cessária são divulgados no site dos Conselhos Regionais de Contabilidade – CRCs 
de cada Estado, e de forma gratuita poderá o (a) profissional ficar sempre melhor 
capacitado. Para algumas ocupações e conforme a área de atuação, tais como Pe-
rito e Auditor deverão fazer parte de um cadastro específico, ter os seus conheci-
mentos avaliados e aprovados em um exame técnico, renovado periodicamente. 

De acordo com Bugarim e Oliveira (2014) a instituição do Exame de Suficiência 
como pré-requisito para o registro de profissionais nos Conselhos Regionais – con-
dição indispensável para atuação na área – é mais uma forma de salvaguardar o 
mercado contra os menos capacitados e, consequentemente, proteger a socieda-
de que se utiliza dos serviços contábeis.
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Um ponto importante da figura 3 é que ocupações técnicas (técnico, chefe téc-
nico, consultor técnico) estão com taxas altas de variação ao longo da década. Um 
fator que contribui para isto foi a publicação da Lei nº 12.249, de junho de 2010, 
que atualizou o Decreto-lei nº 9.295/1946, o registro em CRC como técnico em 
Contabilidade foi assegurado até 1º de junho de 2015. 

Após essa data, somente bacharéis em Ciências Contábeis poderão obter o re-
gistro como Profissional da Contabilidade. No entanto, quem já estiver registrado 
poderá continuar exercendo a profissão normalmente. As atividades profissionais 
restritas e o registro profissional foram substanciais para a diminuição dos núme-
ros de cursos técnicos e para curva decrescente das ocupações técnicas contábeis 
no mercado de trabalho.

Variável: Sexo
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC, 
em 2016, a participação da mulher no cenário contábil era de 46,17%, enquanto 

Taxa de variação anual por ocupação
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Técnico
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Figura 3 – Taxa de Variação Anual dos CBOs ao longo da década (2008-2018) do Brasil.
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a dos homens era de 53,85%. Após cinco anos, os profissionais da Contabilidade 
com registro ativo representam 517.651 mil (2021). Desses, 295.926 (57,16%) são 
do sexo feminino e 221.728 (42,83%) são do sexo masculino. 

Figura 4 – Composição da CBOs por Sexo (2008-2018) no Brasil.

Evolução dos profissionais contábeis por sexo
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Conforme figura 4, a representativa do sexo feminino continua em crescimento 
exponencial. De acordo com o estudo do INEP (2018) o número de estudantes do 
sexo feminino já supera 59% dos estudantes, seja no ensino presencial ou a distân-
cia, constatando que essa participação será maior em períodos futuros

Variável: Faixa Etária
Em relação aos CBOs selecionados identificamos que até 2013 predominou pro-
fissionais na faixa etária (idade) entre 25 e 29 anos e 30 e 39 anos, com o passar 
dos anos predomínio os profissionais de 30 a 39 anos e o aumento crescente dos 
profissionais de 40 a 49, conforme demonstrado na figura 5 a seguir.

Há um ponto a destacar em relação à faixa etária entre 14 e 24 anos. No Brasil 
temos a Lei de Aprendiz (Lei no 10.097/2000) que determina que as empresas de 
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médio e grande porte devem contratar jovens como aprendizes. O contrato de 
trabalho poderá durar até dois anos, e durante o período, o jovem é capacitado na 
instituição formadora e na empresa, combinado a sua formação teórica e prática.

Figura 5 – Profissionais contábeis Distribuição por Idade.
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Variável: Escolaridade
Durante o preenchimento da RAIS não há validações sobre a classificação incorre-
ta, ou seja, é de inteira responsabilidade do empregador realizar as devidas classifi-
cações. Assim, por exemplo, pode ocorrer de técnico contábil ser classificado com 
curso superior. Para reduzir os impactos na pesquisa foram realizadas a limpeza de 
dados não correspondentes, com os seguintes critérios: os profissionais da Conta-
bilidade segmentados por CBOs na família 25 (Auditor, Perito, Contador) deveriam 
ter no mínimo curso superior completo. Em seguida agrupamos a família 35 (Técni-
co, Chefe Técnico, Especialista Técnico) que deveriam possuir no mínimo o ensino 
médio completo. Vale destacar que, toda e qualquer atividade, mesmo que técnica 
contábil, exige-se o registro no CRC, sendo que o empregador poderá ser autuado. 
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Para análise da escolaridade foram avaliadas apenas as ocupações apontadas 
com no mínimo o ensino médio completo, como é o caso dos técnicos. A redução 
da amostra comprova que, os empregadores devem estar atentos à classificação 
correta da escolaridade dos seus empregadores, já que tem a responsabilidade da 
geração destas informações, assim como, os empregados que devem informar as 
devidas alterações de escolaridades as empresas onde atuam. 

Vale lembrar do importante papel fiscalizatório dos CFC/CRCs nas organizações 
a fim de não permitir profissionais devidamente capacitados e com formação mí-
nima para o exercício da profissão contábil.

Figura 6 – Profissionais contábeis Distribuição por Escolaridade.
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Observa-se na Figura 6 que a uma redução do número de profissionais com 
Ensino Médio Completo e um crescimento dos profissionais com Curso Superior 
ao longo da década. De acordo com o estudo do INEP (2018) o Curso de Ciências 
Contábeis permanece entre os cinco maiores do País, em relação ao número de 
alunos, desde 2009.
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O efeito do crescimento da escolaridade também é observado em relação aos 
profissionais de negócios com a formação de Doutorado, no período de 2008 eram 
111 profissionais e em 2018 atingiram a 356. Lembrando, que a análise contempla 
apenas profissionais do mercado, pois desconsideramos a ocupação de professores.

Variável: Faixa Salarial
Para avaliar as remunerações dos trabalhadores utilizaremos a referência o salá-
rio-mínimo brasileiro. No ano de 2018, o salário-mínimo (SM) no Brasil era de R$ 
1.108,38 reais e segue atualizado anualmente.

Figura 7 – Composição por Faixa Salarial dos Profissionais Contábeis.
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De acordo com a RAIS, os profissionais classificados com a ocupação CBO – Con-
tador estão com maior frequência na faixa salarial de 3 a 4 salários-mínimos. Além 
disto, a figura 7 evidencia que no decorrer da década (2008-2018) há um leve au-
mento na faixa salarial dos profissionais contábeis. 

Todavia é sabido que devido à extensão, discrepâncias econômicas e sociais do 
País poderá haver alterações entre regiões e predominância. Um salário praticado 
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na região nordeste não necessariamente é o mesmo praticado no sul do País, por 
isso destacamos uma análise exploratória por Moda.

Moda das Variáveis
Com as referências de CBOs, faixa etária, sexo, escolaridade e salário elaboramos 
uma moda. De acordo com Feijoo (2010), a moda é o valor da distribuição que 
ocorre com a maior frequência, ou seja, o valor que mais se repete dentro de uma 
série de observações. Assim procedemos a identificação de unimodal para cada 
CBO selecionado.

Tabela 1 – Moda das Ocupações agrupada Idade, Sexo, Escolaridade e Faixa Salarial.

Ocupações Faixa etária Sexo Escolaridade Faixa salarial

Auditor 30 a 39 anos M Sup. Completo 10,01 a 15 SM

Contador 30 a 39 anos F Sup. Completo 7,01 a 10 SM

Perito 30 a 39 anos F Sup. Completo 7,01 a 10 SM

Técnico em 
Contabil

50 a 64 anos M Médio Completo 5,01 a 7 SM

Chefe Técnico 30 a 39 anos M Médio Completo 5,01 a 7 SM

Consultor Técnico 30 a 39 anos M Sup. Completo 5,01 a 7 SM

Assistente 
Contábil

30 a 39 anos F Médio Completo 2,01 a 3 SM

Fonte: 

Na tabela 1 observa-se que apenas o técnico contábil foi identificado com a 
idade diferente, entre 50 e 64 anos, das demais ocupações. Esse diferencial, em 
relação à idade, demonstra claramente que os técnicos estão relacionados a pro-
fissionais com mais idade, onde sua base de formação é o ensino médio e que não 
fizeram a readaptação ao ensino superior, apesar do incentivo do Conselho Fede-
ral de Contabilidade-CFC, quando publicou Lei nº 12.249/2010 que restringiu as 
atividades e limitou o cadastramento dos técnicos no Conselho até 2015.

Um ponto relevante a destacar é que o Brasil é extremamente extenso e há várias 
regiões com situações econômicas e sociais distintas. Diante disto, consideramos 
relevante avaliar a moda por região do País, permitindo assim explorar as diferenças 
regionais, conforme demonstrado na figura 8.
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REGIÃO NORTE

Ocupações Faixa etária Sexo Escolaridade Faixa salarial
Auditor 50 a 64 anos M Sup. Completo 15,01 a 20 SM

Contador 30 a 39 anos F Sup. Completo 7,01 a 10 SM

Perito 50 a 64 anos M Sup. Completo 2,01 a 3 SM

Téc. Contabil 50 a 64 anos F Médio Completo 5,01 a 7 SM

Chefe Técnico 40 a 49 anos M Sup. Completo 4,01 a 5 SM

Consultor Técnico 50 a 64 anos F Sup. Completo 1,51 a 2 SM

Assist. Contábil 30 a 39 anos F Médio Completo 2,01 a 3 SM

REGIÃO NORDESTE

Ocupações Faixa etária Sexo Escolaridade Faixa salarial
Auditor 50 a 64 anos M Sup. Completo 15,01 a 20 SM

Contador 30 a 39 anos M Sup. Completo 5,01 a 7 SM

Perito 50 a 64 anos M Sup. Completo 5,01 a 7 SM

Téc. Contabil 50 a 64 anos M Médio Completo 4,01 a 5 SM

Chefe Técnico 30 a 39 anos M Médio Completo 2,01 a 3 SM

Consultor Técnico 30 a 39 anos M Médio Completo 2,51 a 3 SM

Assist. Contábil 30 a 39 anos F Médio Completo 1,51 a 2 SM

REGIÃO CENTRO OESTE

Ocupações Faixa etária Sexo Escolaridade Faixa salarial
Auditor 40 a 49 anos M Sup. Completo 15,01 a 20 SM

Contador 30 a 39 anos M Sup. Completo 7,01 a 10 SM

Perito 30 a 39 anos F Sup. Completo 2,01 a 3 SM

Téc. Contabil 50 a 64 anos M Médio Completo 5,01 a 7 SM

Chefe Técnico 30 a 39 anos F Médio Completo 4,01 a 5 SM

Consultor Técnico 30 a 39 anos M Médio Completo 4,01 a 5 SM

Assist. Contábil 30 a 39 anos F Médio Completo 2,01 a 3 SM

REGIÃO SUDESTE

Ocupações Faixa etária Sexo Escolaridade Faixa salarial
Auditor 30 a 39 anos M Sup. Completo 10,01 a 15 SM

Contador 30 a 39 anos F Sup. Completo 7,01 a 10 SM

Perito 30 a 39 anos F Sup. Completo 7,01 a 10 SM

Téc. Contabil 30 a 39 anos M Sup. Completo 5,01 a 7 SM

Chefe Técnico 30 a 39 anos F Sup. Completo 5,01 a 7 SM

Consultor Técnico 30 a 39 anos M Sup. Completo 5,01 a 7 SM

Assist. Contábil 30 a 39 anos F Médio Completo 2,01 a 3 SM
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Considerações finais
A partir desta análise exploratória podemos resumidamente destacar os seguintes 
pontos sobre as atuações dos profissionais contábeis, conforme suas ocupações:

a. Os CBOs de Auxiliar/Assistente Contábil e Contador permanecem ao longo 
das décadas em crescimento.

b. A predominância da faixa etária dos profissionais está entre 30 a 39 anos.

c. As mulheres representam mais de 50% dos profissionais contábeis.

d. A formação superior está presente nos CBOs de Contador, Auditor e Perito, 
que exigem essa escolaridade mínima. Para os demais CBOs foi evidenciado 
que a escolaridade ainda está no Ensino Médio ou Ensino Superior Incompleto.

e. Em relação à faixa salário, a ocupação que se destaca é de Auditor com mais 
de 10 salários mínimos, as demais entre 5 e 10, sendo a exceção os Assisten-
tes que recebem 2 a 3 salários mínimos.

f. Destacamos a importância da análise regional do Brasil devido à variação 
econômica e social. Apresentado discrepâncias, como a faixa salarial de mais 
de 15 salários mínimos para Auditor nas regiões Norte e Nordeste e, para 
Assistente Contábil menos de 2 salários mínimos no Nordeste. 

Pesquisas crescentes dizem que a automação pode tornar obsoletas certas ocu-
pações, mas também criará outras que permitirão aos profissionais usarem melhor 
o seu tempo. O estudo das ocupações exercidas e suas variáveis permite evidenciar 
a sua composição atual e possibilita planejarmos ações futuras, como melhorias na 
formação acadêmica e remuneração dos profissionais. 

 Figura 8 – Moda por CBO e Região.

REGIÃO SUL

Ocupações Faixa etária Sexo Escolaridade Faixa salarial
Auditor 30 a 39 anos M Sup. Completo 10,01 a 15 SM

Contador 30 a 39 anos F Sup. Completo 4,01 a 5 SM

Perito 30 a 39 anos F Sup. Completo 5,01 a 7 SM

Téc. Contabil 30 a 39 anos F Sup. Completo 5,01 a 7 SM

Chefe Técnico 30 a 39 anos M Sup. Completo 5,01 a 7 SM

Consultor Técnico 30 a 39 anos M Sup. Completo 4,01 a 5 SM

Assist. Contábil 18 a 24 anos F Médio Completo 2,01 a 3 SM
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Este estudo não se aprofundou sobre as atividades exercidas pelos profissionais 
ou análise da empregabilidade, entretanto, nos faz refletir sobre alguns pontos: Será 
que estas ocupações existirão no futuro próximo? O mercado de trabalho utiliza essas 
ocupações como seleção de profissionais? Há novas ocupações não enquadradas nos 
CBOs? Se os estudos acadêmicos apontam para a extinção dos profissionais contábeis, 
por que esta pesquisa demonstra uma curva crescente? Como podemos preparar 
os profissionais contábeis para esse mercado automatizado? Esses questionamen-
tos são importantes pontos a serem estudados com profundidade na academia.

Tudo isso demonstra a necessidade de uma capacitação permanente, não so-
mente no aspecto técnico que é de toda competência ao Profissional da Contabi-
lidade, mas no que se refere à tecnologia a disposição, cuja utilização é de suma 
importância para a realização do trabalho, para maior dinamismo na apresentação 
de resultados e conteúdo, que cada vez mais demonstra o reconhecimento e cres-
cimento da atividade Contábil.
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As “Grandes” Contas  
Contábeis: Análise do Ativo, 
Passivo, Receita e Despesa  
e do Regime de Competência

Acadêmico João Miguel Silva

Introdução
Passados mais de trinta anos lecionando neste País, visitado o solo de vinte e seis 
unidades da federação brasileira, por força do destino falta apenas o Estado do 
querido Amapá, dedico esta despretensiosa escrita a todos ao alunos e profissio-
nais da Contabilidade, registrando aqui a minha homenagem e gratidão pelo apre-
ço, carinho e atenção até hoje dispensada e a convicção de que recebo de vocês 
muito além do que proporciono.

Neste contexto, visando prestigiar os que se ocupam em estudar, em curso mi-
nistrado de Contabilidade Societária, segundo a Nova Lei das S.A.1, um aluno solici-
tou-me para em uma oportunidade destacar em obra direcionada aos profissionais 
da Contabilidade “o que não se deve deixar de saber sobre o ativo, passivo, receita e 
despesa”, claro que na minha perspectiva e pautando-me objetivamente nos as-
pectos fundamentais destas “grandes contas” das demonstrações.

Aqui está paga a promessa e espero honrar o pedido do aluno, e a nobreza de 
ter você leitor como companhia, razão de existir deste livro, o qual conta com a 
escrita de outros colegas notáveis da Academia Paulista de Contabilidade-APC. 

Vamos lá!

1 Lei no 11.638/2007 que alterou e revogou dispositivos da Lei nº 6.404/1976, bem como a Lei nº 
11.941/2009

Capítulo 10
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Quem define bem a conta, bem classifica os fatos.

É imprescindível definir corretamente as grandes contas das demonstrações 
contábeis: ativo, passivo, despesa2 e receita, em suas essências, de acordo com 
os Pronunciamentos Técnicos CPC 00 (R2) – Estrutura Conceitual para Relatório 
Financeiro e CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, de for-
ma a evitar a deformação das demonstrações contábeis, pois o que torto nasce, 
tardiamente ou nunca se endireita, com o decorrente custo aos usuários finais 
destas peças. 

Certamente, o presente estudo não pretende esgotar o tema, que é bastante 
amplo para um restrito espaço, mas destacar alguns cuidados imperiosos que de-
vem ser observados objetivando afastar a maculação do reconhecimento, mensu-
ração e evidenciação do fato econômico registrável nas demonstrações.

De antemão, um alerta aos profissionais da Contabilidade: a apropriada de-
finição de uma conta permitir-lhe-á ver com o brilho do sol da aurora os fatos 
econômicos nela classificáveis, do contrário haja nebulosidades.

O ato de definir uma conta é fixar o verdadeiro sentido econômico dela. É ina-
fastável: não se avistará facilmente uma classificação contábil de um fato econômi-
co em uma conta, se ela não estiver bem definida aos olhos do profissional, pois a 
definição é uma “máquina de ver”, daí a sua importância.

Para mim, quem melhor explicou a relevância do ato de bem definir algo, como 
instrumento eficaz na identificação dos fatos vinculados, foi o autor americano 
Walter Lippmann, em difundida e relevante obra3, ao advertir que “na maioria das 
vezes, não vemos primeiro para depois definir, mas primeiro definimos e depois ve-
mos” (grifei), dando vazão ao círculo virtuoso do conhecimento, na medida em 
que ao classificarmos o fato econômico em uma conta com nitidez e agilidade, 
manifesta-se aqui a habilidade do profissional da Contabilidade, o qual tem bem 
presente a correta definição da conta. 

Merece ressaltar que a classificação contábil é o ato de agrupamento e delimita-
ção de fatos econômicos em uma conta. 

A “Estrutura Conceitual” (CPC 00 – R2) traz as balizas dos elementos patrimoniais, 
contudo, não raro será necessário socorrermos aos demais pronunciamentos para a 
mais adequada interpretação, pois é ver um CPC isolado do outro e lançar-se ao abis-
mo do mal definir uma conta e por consequência gerar classificação contábil míope.

2 Para esta análise, a conta despesa é referida de forma extensiva, assim, inclui-se aqui os custos e as perdas.
3 Lippman, Walter, 1889-1974. Opinião Pública, Editora Vozes, Petrópolis, RJ, 2008.
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Em harmonia com a Estrutura Conceitual, o CPC 26 (R1) estabelece como finali-
dade das demonstrações contábeis a representação estruturada da situação patri-
monial da entidade: “As demonstrações contábeis são uma representação estrutu-
rada da posição patrimonial e financeira e do desempenho da entidade. O objetivo 
das demonstrações contábeis é o de proporcionar informação acerca da posição 
patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa da entidade que 
seja útil a um grande número de usuários em suas avaliações e tomada de decisões 
econômicas. As demonstrações contábeis também objetivam apresentar os resul-
tados da atuação da administração, em face de seus deveres e responsabilidades 
na gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Para satisfazer a esse 
objetivo, as demonstrações contábeis proporcionam informação da entidade acer-
ca do seguinte: (a) ativos; (b) passivos; (c) patrimônio líquido; (d) receitas e despesas, 
incluindo ganhos e perdas; (e) alterações no capital próprio mediante integraliza-
ções dos proprietários e distribuições a eles; e (f) fluxos de caixa. Essas informações, 
juntamente com outras informações constantes das notas explicativas, ajudam os 
usuários das demonstrações contábeis a prever os futuros fluxos de caixa da enti-
dade e, em particular, a época e o grau de certeza de sua geração.4” (grifei)

Em decorrência, em ato de afunilamento e segundo o princípio da representa-
ção fidedigna, as demonstrações contábeis agrupam contas, já estas, representam 
fenômenos econômicos em palavras e números. Para serem úteis, as informações 
financeiras ancoradas nas contas não devem apenas representar fenômenos rele-
vantes, mas também representar, de forma fidedigna, a essência econômica dos 
fatos que pretendem representar, para tanto, a conta deve perseguir a condição 
de completa, neutra e isenta de erros.

Dito isso, vejamos a seguir os tidos principais critérios de reconhecimento dos 
elementos de ativo, passivo, despesa e receita, de acordo com a norma contábil.

Definição de Ativo 
De acordo com o item 5.6 do CPC 00 (R2): “Somente itens que atendem à definição 
de ativo, passivo ou patrimônio líquido devem ser reconhecidos no balanço patrimo-
nial”. (grifei)

Quando uma conta sinaliza ser dotada de amplitude em seus fatos, recomenda-
-se iniciar a sua definição pela sua delimitação, assim: todo ativo está relacionado 
irremediavelmente a um futuro ingresso de caixa, em sentido amplo da palavra, 

4 Item 9 do CPC 26 (R1) Apresentação das Demonstrações Contábeis
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quer dizer, recurso material ou imaterial com capacidade de geração de futuro in-
gresso de benefício econômico para a entidade. 

O ativo pode se apresentar na condição de recurso econômico definitivo para o 
patrimônio da entidade, ou seja, líquido e certo no campo econômico (ex.: caixa e 
equivalente de caixa) ou classificado de provável para cima (ex.: contas a receber, 
estoques, imobilizados e intangíveis, os quais se sujeitam a provisão para perda de 
recuperabilidade de caixa futura). 

Sabendo-se que o ativo é um direito da entidade, observe que um direito pode 
até atender à definição de ativo, mesmo se a probabilidade de que produzirá bene-
fício econômico futuro for baixa. Nesta hipótese, como regra não se registra tal fato 
no ativo, mas cabe refletir a relevância de revelar tal fato em nota explicativa, pois, 
“não obstante, essa baixa probabilidade pode afetar decisões sobre quais informa-
ções fornecer sobre o ativo e como fornecer essas informações, incluindo decisões 
sobre se o ativo é reconhecido e como é mensurado”5.

Na prática, nos termos do CPC 00 (R2), um determinado item só deve ser reco-
nhecido no ativo da entidade, integrando assim o Balanço Patrimonial, se atender, 
cumulativamente, os três elementos econômicos abaixo, na data da sua escritura-
ção contábil:

1. for um recurso econômico de direito da entidade (tangível ou intangível);

2. com potencial de produzir benefício econômico (i.e., capacidade de geração 
de caixa futura para a entidade, em pelo menos uma circunstância em rela-
ção ao direito já existente); e

3. representar um recurso tangível ou intangível sob controle da entidade. 

Não há que ter dúvida na classificação do ativo: faltou um dos elementos acima, 
não cabe titular o fato econômico como ativo.

Note-se que, na data da classificação de um fato, estando diante de um recurso 
econômico (tangível ou intangível) que gerou benefício econômico presentemen-
te, não o imputa no ativo (ex.: gastos com folha de pagamento da área adminis-
trativa) e se estava lá classificado, baixa-o, pois citado recurso econômico deve, 
neste novo momento contábil (ex.: estoque ora baixado pela venda no período 
corrente), ser levado para a demonstração do resultado presente (conhecido como 
demonstração do resultado do exercício).

5 Item 4.15 do CPC 00 (R2).
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Quanto ao “controle” de um ativo, nos termos do CPC 00 (R2), trata-se da “capa-
cidade presente de direcionar o uso do recurso econômico e obter os benefícios 
econômicos que podem fluir dele. Controle inclui a capacidade presente de impe-
dir outras partes de direcionar o uso do recurso econômico e de obter os benefícios 
econômicos que podem fluir dele. Ocorre que, se uma parte controla um recurso 
econômico, nenhuma outra parte controla esse recurso.” Assim, objetivamente, o 
controle do ativo dar-se-á por uma destas alternativas: (a) sua propriedade; (b) sua 
posse exclusiva; ou (c) posse com restrição a terceiros.

Em vista disso, o ativo é um recurso econômico presente controlado pela enti-
dade como resultado de eventos passados, já recurso econômico é um direito que 
tem o potencial de produzir benefícios econômicos6.

Observem que, um ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial 
quando os gastos incorridos (desembolsos ou saídas de caixa) não proporcionarem 
a expectativa provável de geração de benefícios econômicos para a entidade além 
do período contábil corrente. Lembre-se que “há uma associação próxima entre 
incorrer em gastos e adquirir ativos, mas os dois não coincidem necessariamente. 
Assim, quando a entidade incorre em gastos, isso pode fornecer evidência de que 
a entidade buscou benefícios econômicos futuros, mas não fornece prova conclu-
siva de que a entidade obteve um ativo. Similarmente, a ausência de gasto relacio-
nado não impede que o item atenda à definição de ativo. Ativos podem incluir, por 
exemplo, direitos que o governo outorgou à entidade gratuitamente ou que outra 
parte doou à entidade7”. (grifei)

Nesta conjuntura, de fato a principal via para obter um recurso econômico que 
possa ser classificado no ativo, é por meio do gasto (desembolso financeiro da en-
tidade, ou seja, saída de caixa). Diante do visto, objetivamente, um recurso econô-
mico obtido pode gerar benefício econômico em potencial (ativar) ou benefício 
econômico presente (imputar no resultado como despesa).

Cuidado, pois, o novo texto trazido pelo CPC 00 (R2), itens 4.3 e 4.4 (explora-
dos pelos itens 4.14 a 4.18), traz como principal alteração estrutural a introdução 
de uma definição separada para o “recurso econômico”, assim, destaca mais cla-
ramente que um ativo é um recurso econômico e que não necessariamente é o 
fluxo de entrada definitivo de benefícios econômicos que o recurso econômico 
pode produzir8. 

6 Itens 4.3 e 4.4 do CPC 00 (R2).
7 Item 4.18 do CPC 00 (R2).
8 Itens BC 4.6 e BC 4.7 da Base para Conclusões a IFRS (Conceptual Framework).
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Dito isso, em nada muda quanto à necessidade de o ativo ser representado 
nas demonstrações contábeis por um recurso econômico definitivo ou pelo me-
nos provável. Agora o recurso econômico poderá ser classificado também como 
possível ou remoto, nesta hipótese, tal recurso não é digno ainda de registro na 
escrituração contábil, mas caberá analisá-lo quanto a pertinência, pela relevância 
do fato para a entidade, de evidenciar em nota explicativa o fato econômico por 
ora não registrado.

Ainda sobre elementos do Ativo, não é demasiado lembrar que há os itens in-
tangíveis que possam ser ativados, e que pelas suas peculiaridades podem con-
fundir o profissional da Contabilidade, especialmente com despesas (resultado), 
considerando que ativos intangíveis podem envolvem gastos e atividades de de-
senvolvimento de novo projeto interno com potencial de produzir benefício eco-
nômico (antigamente agrupado na conta despesas pré-operacionais no revogado 
ativo diferido).

Sobre o tema, importa destacar que se extrai do CPC 04 – Ativo Intangível que 
despesas pré-operacionais são despesas que mesmo incorridas contribuirão para a 
formação do resultado de diversos exercícios futuros; em decorrência, devem ser 
classificadas no subgrupo Ativo Intangível, para que no momento em que o em-
preendimento começar a gerar receitas, possam ser amortizadas contra o resultado.

Então, no estágio em que estamos, na prática, distinguem-se:

a. Despesa Direta no Resultado – Despesa incorrida e que está contribuindo 
para a formação apenas do resultado presente (corrente) em que foi conta-
bilizada (gastos que geram benefício econômico presente);

b. Despesa Antecipada – Despesa não incorrida, mas paga antecipadamen-
te, devendo ser registrada no Ativo Circulante (ou Não Circulante) para ser 
apropriada como despesa no momento do usufruto da despesa (gastos que 
geram benefícios econômicos presente e futuro); e

c. Despesa Pré-Operacional – São despesas já usufruídas (incorridas) que não 
proporcionaram receita nesse momento, mas só em exercícios futuros. As-
sim, as despesas incorridas, porém vinculadas a receitas que virão em perío-
dos futuros, devem ser ativadas no subgrupo Ativo Intangível (no passado, 
Ativo Diferido, subgrupo revogado pela Nova Lei das S.A.), para que no ins-
tante em que passe a gerar a receita comece o processo de descarregamento 
para despesa (amortização), atendendo assim ao princípio contábil da con-
frontação das despesas com as receitas.
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Neste contexto, no caso de ativo intangível gerado internamente, relacionado a 
gastos de pesquisa e desenvolvimento de viabilidade econômica de projeto de nova 
unidade de negócios (ex.: lançamento de novo produto ou serviço ou de nova uni-
dade fabril), o CPC 04 (R1), requer que a entidade classifique as fases do projeto em:

a. fase de pesquisa; e

b. fase de desenvolvimento.

Durante a fase de pesquisa (ou da fase de pesquisa de projeto interno), nenhum 
gasto deve ser reconhecido no subgrupo Ativo Intangível.

Assim, todos os gastos relativos à primeira fase (pesquisa) devem ser reconhe-
cidos diretamente como despesas (no resultado) quando incorridos, pois diante 
do que vimos anteriormente, não há nesta fase uma circunstância pelo menos de 
provável capacidade de geração de caixa futura, diferentemente da fase de desen-
volvimento, em que cabe ativar as despesas no Ativo Intangível.

Ou seja, para o CPC 04, durante a fase da pesquisa de projeto interno, a entidade 
não está apta ainda a demonstrar a existência de ativo intangível que gerará pro-
váveis benefícios econômicos futuros, portanto, tais gastos devem ser reconhecidos 
como despesas quando incorridos.

Vale atentar que, após a fase de desenvolvimento, mas anteriores a operação 
efetiva do projeto, surgem gastos organizacionais (gastos iniciais não produtivos), 
os quais devem ser lançados também diretamente no resultado.

Didaticamente, o reconhecimento de gastos pré-operacionais pode ser assim 
classificado, conforme suas fases (vale notar a sutileza dos gastos estritos que com-
põem o subgrupo Ativo Intangível).

Despesas  
Pré-operacionais

1. Pesquisa Gastos que visam identificar a viabilidade econômica do 
projeto, ou seja, se haverá nele capacidade de geração de 
caixa futura. 
Despesa direta no resultado, quando incorrido.

2. Desenvolvimento Superada a 1ª fase e identificada a viabilidade 
econômica, gastos que visam a implantação do projeto 
(gastos com a criação, produção e preparação do ativo, 
em relação ao qual a Administração estimou o benefício 
econômico futuro). Em se tratando de novo produto, 
aqui temos os gastos concernentes ao desenvolvimento 
da sua matriz, digno de registro de patente no órgão 
público competente.
Ativo intangível, sujeito ao teste de recuperabilidade.
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Despesas  
Pré-operacionais

3. Organizacionais Gastos indiretos (ex.: treinamento de pessoal para operar 
o projeto), comerciais (ex.: propaganda de lançamento 
do projeto) ou administrativos (ex.: contratação de 
agência para seleção de pessoal e folha de pagamento 
de pessoal), que antecedem o início da efetiva operação 
da nova unidade de negócios e não atribuíveis 
diretamente a preparação do ativo para uso. Cuidado, 
caso a entidade venha requerer registro de patente 
desenvolvida internamente, o gasto com o seu registro 
no INPI, valor inclusive irrelevante para o projeto como 
um todo, é também despesa organizacional, desse modo, 
a ser imputada diretamente no resultado. 
Despesa direta no resultado, quando incorrido.

Despesas 
Operacionais

4. Operação
Gastos correntes da operação da nova unidade de 
negócios, de outra parte temos receitas correntes geradas 
pelo novo projeto em operação. Nesta fase teremos o 
início da amortização contábil das despesas ativadas como 
intangível, concernentes ao desenvolvimento do projeto, 
portanto, nesta fase, a quota de amortização das despesas 
pré-operacionais de desenvolvimento do projeto são 
reconhecidas no resultado.
Despesa direta no resultado, quando incorrido. 

De tudo isso, o que se percebe é que se valida a afirmativa de que um elemento 
do ativo está relacionado a um potencial ingresso de caixa na entidade, seja dire-
ta (ex.: estoque de mercadorias a ser realizado pela venda) ou indiretamente (ex.: 
ativo imobilizado com a sua depreciação, revelando sua capacidade de geração de 
caixa pelo uso, como é o caso, de uma máquina de fazer sorvetes, contribuindo ao 
final para geração de receita de sorvetes). 

Em resumo, os ativos não devem ser entendidos simplesmente como “bens e 
direitos”, o ativo é mais que isso, é um recurso material ou imaterial sob controle 
da entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera a geração 
de benefícios econômicos futuros para a entidade. Repare-se, ainda, que a figura 
do controle (e não restritivamente da propriedade formal) e a dos potenciais be-
nefícios econômicos são essenciais para o reconhecimento do recurso econômico 
material ou imaterial como ativo. 

Classificação de Passivo
No que diz respeito ao elemento do Passivo, o destaque é para as exigibilidades e 
seu momento de reconhecimento nas demonstrações contábeis.
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Sumariamente, passivo exigível de curto ou longo prazo são: (a) contas a pagar; 
(b) apropriações a pagar; (c) provisões.

Prega a Estrutura Conceitual: “Passivo é uma obrigação presente da entidade de 
transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados.” Ou seja, 
deve surgir de alguma transação da entidade em momento precedente.

Complementa a norma contábil: “Para que exista passivo, três critérios devem 
ser satisfeitos: (a) a entidade tem uma obrigação; (b) a obrigação é de transferir um 
recurso econômico; e (c) a obrigação é uma obrigação presente que existe como 
resultado de eventos passados. ”

Pragmaticamente, pode-se dizer que o passivo deriva da compra de bens ou 
serviços, de assunção de compromissos de despesas ou perdas, ou seja, uma obri-
gação que a entidade não tem como evitar. Essa assunção pode decorrer de lei (ex.: 
tributos) ou de contrato (ex.: fornecedores).

Perceba-se que o elemento passivo caracteriza-se na situação em que entidade 
tem a obrigação de transferir o recurso econômico, mas não a certeza da saída 
final do benefício econômico, ou seja, não é necessário ter certeza, nem mesmo 
provável, de que haverão os fluxos de saída de caixa. “É necessário somente que a 
obrigação já exista e que, em pelo menos uma circunstância, exigirá que a entida-
de transfira um recurso econômico9”.

Nos termos da Estrutura Conceitual, “a entidade não tem capacidade prática de 
evitar a transferência que poderia ser evitada somente liquidando a entidade ou 
deixando de negociar”.

Agora, para que uma obrigação seja digna de reconhecimento é necessário que 
a probabilidade de saída não seja baixa, e em sendo cabe apenas refletir sobre a 
pertinência de constar em nota explicativa, no que se refere “às informações mais 
relevantes” sobre citado passivo que podem ser explanações sobre a magnitude 
das possíveis saídas, sua época possível e fatores que afetam a probabilidade de 
sua ocorrência10.

Quanto ao passivo contingente, este não se registra no balanço, nos termos do 
CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 

Entenda por passivo contingente aquela obrigação classificada como remota 
(não se reconhece na escrituração contábil e nem se evidencia em nota explicativa), 
já aquela classificada como possível cabe apenas evidenciar em nota explicativa, por 

9 Item 4.37 do CPC 00 (R2).
10 Item 5.16 do CPC 00 (R2).
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fim a exigibilidade alçada à condição de provável deixa de ser classificada como 
passivo contingente, e requer o reconhecimento da provisão no passivo, além da 
sua evidenciação em nota explicativa.

Aproveitando, o CPC 25 diz mais: ativo contingente não se reconhece no diário 
e nem se evidencia em nota explicativa, lembrando que a evidenciação de citado 
direito ocorre apenas na hipótese de classificação de direito alçado à condição de 
provável entrada de caixa futura. Agora, o direito decorrente da contingência ao 
alcançar o ápice de praticamente certo, deixa de ser classificado como ativo contin-
gente e cabe o seu reconhecimento no ativo (contas a receber). 

Voltando ao passivo, um outro fator fundamental para que um item possa ser 
considerado como um passivo da entidade refere-se ao fato de que a obrigação 
deve ser resultado de um evento (legal ou contratual) que ocorreu no passado.

Assim, no passivo estarão classificadas as exigibilidades que a entidade con-
traiu, nos moldes dos seguintes agrupamentos (art. 178 da Lei das S.A.11):

a. passivo circulante (exigível até 12 meses após a data do balanço);

b. passivo não circulante (exigível após 12 meses da data do balanço).

Compõe na estrutura do passivo, o subgrupo patrimônio líquido dividido em 
capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lu-
cros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Deste modo, como origem de 
recursos, as exigibilidades representam o capital de terceiros, já o patrimônio líqui-
do representa o capital próprio.

Classificação de Receita e de Despesas e o vínculo umbilical com o 
Regime de Competência
A Estrutura Conceitual define que “Receitas são aumentos nos ativos, ou reduções 
nos passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles re-
ferentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. ” (grifei)

Portanto, a definição de receita está relacionada a acréscimos patrimoniais para 
a entidade. 

De outra ponta, a definição de despesa está relacionada aos decréscimos patri-
moniais na entidade. 

11 Lei no 6.404/1976.
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Nesse sentido, é o conceito dado pela Estrutura Conceitual: “Despesas são redu-
ções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio 
líquido, exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o pa-
trimônio. ” (grifei)

Assim, despesa é todo sacrifício patrimonial da entidade para obter receita 
(atendendo ao princípio da confrontação da receita com a despesa). E é refletida 
no Balanço Patrimonial por meio de diminuição do caixa (exemplo, na situação em 
que uma despesa incorrida é paga a vista) ou, ainda, mediante um aumento de 
passivo (exemplo, na hipótese em que a despesa contratada e incorrida será paga 
no futuro, ou seja, a prazo).

Destaco ainda que a recorrência ou não das receitas e despesas é informação 
vital na DRE. As definições de receitas e despesas acima, dadas pelo CPC 00 (R2), 
são amplas, de tal forma que não distinguem as receitas propriamente ditas dos 
ganhos e nem as despesas propriamente ditas das perdas. Essa divisão não é 
dada como relevante pela norma contábil, apesar de ela reconhecer que os ga-
nhos e as perdas se referem a baixas não comuns de ativos destinados ao uso, 
ou derivam de fatores exógenos à entidade ou possuem outras especificidades. 
É dada, para a DRE, maior importância à sua segregação e evidenciação como 
itens recorrentes e não recorrentes do que à diferença conceitual entre esses ele-
mentos, sendo mencionado que como regra, os valores não recorrentes devem 
ser apresentados líquidos uns dos outros (receita não recorrente menos despesa 
não recorrente = resultado não recorrente).

Reforço ainda, que não há, na Estrutura Conceitual, segregação entre receitas e 
despesas operacionais e não operacionais (como ocorre na legislação do Imposto 
de Renda).

De tudo isso, o vital é a segregação, na Demonstração do Resultado, dos seus 
componentes recorrentes e os que tenderão a não ocorrer no futuro (receitas e 
despesas recorrentes ou não recorrentes, estas apresentadas de forma líquida, 
como tratado acima).

Como vimos, as receitas e despesas recorrentes devem preponderantemente 
ser registradas separadamente e não em forma de resultado líquido, respeitando 
o princípio da confrontação. Quanto ao valor lançado de quaisquer receitas ou 
despesas, deve se pautar, na data do balanço, por mensuração terminativa, não 
requerendo ajustes relevantes posteriores e na ocorrência de erro de mensuração 
o ajuste requer lançamento em conta distinta, observados os critérios do CPC 23 – 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
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Compreendendo melhor o Regime de Competência
De antemão, cuidado aqui com a generalização. Vejamos.

Nos termos da Estrutura Conceitual é importante esclarecer o conceito de “regi-
me de caixa” e “regime de competência”. Para tanto, trazemos à baila as definições 
úteis, do saudoso e destacado contabilista Antonio Lopes de Sá12:

“Regime de Caixa – Norma contábil pela qual os ingressos são atribuídos ao 
exercício em que são recebidos, e os custos ao exercício em que são pagos. 
O mesmo que Regime de gestão.

Regime de Competência – Norma contábil pela qual os ingressos e os cus-
tos são atribuídos ao exercício a que pertencem, embora recebidos e pagos 
em outros exercícios. O mesmo que Regime de Exercício.” (grifei)

Com o mesmo raciocínio, temos em obra13 destacada e de ilustres colegas as 
seguintes definições: “Regime De Caixa. Consiste, basicamente, em considerar 
Receita do exercício aquela efetivamente recebida dentro do exercício (entrada de 
dinheiro) e Despesa do exercício aquela também efetivamente dentro do exercí-
cio. Regime De Competência dos Exercícios. Princípio básico da Contabilidade, 
que considera a Receita gerada em determinado exercício e a despesa consumida 
no mesmo exercício (período), não importando o recebimento ou pagamento das 
mesmas”. (grifei)

Do exposto, significa dizer, no regime de caixa, computam-se as receitas recebidas 
e as despesas pagas, ambas dentro do exercício. E no regime de competência, as recei-
tas geradas e as despesas incorridas, também dentro do exercício.

Aprofundando, considero como a melhor definição para regime de competên-
cia:“Regime de corte de lucros”, nos termos da Lei das S.A. (arts. 177 e 187) e do CPC 
00-R2 (item 1.17).

Neste cenário, também felizes foram os autores americanos Eldon S. Hendriken 
e Michael F. Van Breda ao definir em obra14 a natureza da receita, origem do lucro: 

12 SÁ, Antonio Lopes de. Dicionário de contabilidade. 8ª ed., São Paulo: Atlas. 1990, p. 394.
13 IUDÍCIBUS, Sérgio de, et. al. Dicionário de termos de contabilidade. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2003, p.199.
14 HENDRIKSEN, Eldon S. e Michael F. Van Breda. Teoria da Contabilidade, tradução de Antonio Zoratto 

Sanvicente. 1ª ed., São Paulo: Atlas. 2015, p. 224 e 227.
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“Em seu nível mais fundamental, receita é um aumento de lucro. 

[...] Dado que a receita é uma parte do lucro, as regras de reconhecimento 
de receitas fazem parte das regras de reconhecimento de lucro. A determi-
nação de quando foi obtida e realizada é essencial, portanto, para o entendi-
mento de quando o lucro deve ser reconhecido. ” (grifei)

Do exposto, os lucros acumulados (reservas de lucros) no patrimônio líquido 
de uma entidade nada mais são do que o somatório de lucros reconhecidos e de-
monstrado por exercício (lucros cortados por competência).

Quem retratou de forma ímpar o vetusto critério contábil do regime de compe-
tência, como ferramenta de corte de lucros, foi o brilhante escritor e professor Hilário 
Franco15 em sua expoente obra “Contabilidade Geral”:

“11.1.11 Da competência dos exercícios

Já nos referimos à necessidade de se dividir a atividade econômico-adminis-
trativa das entidades em períodos, chamados exercícios, para que se possa, ao 
fim de cada um, avaliar a situação econômico-financeira do patrimônio e os 
resultados alcançados com a atividade desenvolvida nesse período. 

Como a dinâmica patrimonial não pode ser interrompida ao fim de cada 
período, a técnica contábil deve estabelecer normas para a realização do ‘cor-
te’ em determinado momento, no qual se procede ao levantamento das 
demonstrações contábeis, sem necessidade de interrupção no processo 
contínuo de desenvolvimento dos fenômenos patrimoniais. 

No momento do ‘corte’ devemos levar em consideração o fato de que mui-
tas receitas e despesas registradas pelo recebimento ou pagamento não cor-
respondem ao período, bem como outras, correspondentes ao período, não 
foram registradas por não se terem ainda verificado o recebimento e/ou o 
pagamento.

[...]

A inobservância a esse princípio gera a atribuição de resultados irreais ao 
exercício e compromete a fidelidade da demonstração patrimonial, [...]

A necessidade de obediência a este princípio foi confirmada pela Lei no 
6.404, em seus Arts. 177 e 187, §1o.” (grifei)

15 FRANCO, Hilário. Contabilidade Geral. 21ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 1983, p. 183.
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Deflui do exposto que regime de competência, não quer dizer simploriamente 
que a receita é reconhecida pelo seu crédito, mas sim, que a receita deve compor o 
período competente da sua realização, que se dá pelo seu recebimento ou crédito, des-
de que disponível para o credor, permitindo concluir, por outro prisma, que o regime 
de caixa está submisso ao regime de competência, já o regime de competência 
não se submete ao regime de caixa.

E não é outra a tratativa determinada no CPC 00 (R2) para fins de reconhecimen-
to de receitas e despesas nas demonstrações contábeis. Confira-se:

“1.17 O regime de competência reflete os efeitos de transações e outros even-
tos e circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade 
que reporta nos períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que os paga-
mentos e recebimentos a vista resultantes ocorram em período diferente. Isso 
é importante porque informações sobre os recursos econômicos e reivin-
dicações da entidade que reporta e mudanças em seus recursos econômi-
cos e reivindicações durante o período fornecem uma base melhor para a 
avaliação do desempenho passado e futuro da entidade do que informações 
exclusivamente sobre recebimentos e pagamentos a vista durante esse perío-
do.” (grifei)

E, adicionalmente, o CPC 26 (R1) determina:

“27. A entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto 
para a demonstração dos fluxos de caixa, utilizando-se do regime de com-
petência. 

28. Quando o regime de competência é utilizado, os itens são reconhecidos 
como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas (os elementos 
das demonstrações contábeis) quando satisfazem as definições e os critérios 
de reconhecimento para esses elementos contidos na Estrutura Conceitual 
para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. ” (grifei)

Como se nota, os critérios contábeis contidos nas normas contábeis impõem a 
aplicação do regime de competência, na medida em que a despesa ou custo seja 
incorrido ou quando da realização da receita, ou seja, independe do ingresso ou 
saída financeiros (entradas ou saídas de caixa).
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Portanto, todos os elementos reconhecidos no balanço patrimonial e na de-
monstração do resultado do exercício giram em torno do regime de competência. 
Contudo, no estágio em que nos deparamos, importante atentar que não signifi-
ca dizer que reconhecimento de elemento da demonstração contábil pelo regime 
de competência nunca possa ser constatado no mesmo momento de ingresso ou 
saída financeira da entidade. Há situações coincidentes, a depender das peculiari-
dades de cada evento ou transação.

Notem que a escrituração de uma despesa pelo pagamento ou de uma receita 
pelo recebimento pode estar em harmonia com o regime de competência, desde 
que observado o período de corte de apuração de lucros efetivos, lembrando que 
há determinadas receitas nas entidades que a condição de realização só é atendida 
quando do seu efetivo recebimento e não apenas pelo seu crédito, este dotado de 
baixa probabilidade de recebimento.

E é sine qua non atentar-se que o regramento contábil estabelece o regime de 
competência de exercícios (corte do resultado por exercício), ou seja, as receitas de 
um exercício são aquelas realizadas nesse período (recursos disponíveis em forma 
de pecúnia ou crédito disponível), não sendo condição se recebidas ou créditos 
utilizados ou não, e as despesas de um exercício são aquelas incorridas nesse pe-
ríodo, não condicionadas singularmente se tenham sido pagas ou não.

Aprendamos definitivamente que regime de competência é ferramenta de 
corte de lucros, assim, a escrituração de um fato econômico pelo regime de cai-
xa, não necessariamente ofende o regime de competência. Cada caso é um caso. 
Simples assim!
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Efeitos das Mudanças nas Taxas 
de Câmbio e Conversão de 
Demonstrações Contábeis 

Acadêmico Jorge Roberto Manoel com a colaboração de Vinícius Rêgo

Introdução
Por que esta norma foi escrita?
Como as Normas Internacionais buscam ser “principles based” ou baseadas em 
princípios e conceitos fundamentais, uma etapa importante para o leitor da norma 
consiste no entendimento do porquê esta foi escrita. Pensando de uma maneira 
mais atual, a pergunta é: qual problema esta norma se propõe a resolver?

Pois bem, pensemos no seguinte cenário (descrito na figura abaixo): a empresa 
XYZ, com sede na Inglaterra, decide expandir os seus negócios e investir em no-
vos países, fundando filiais em diversas localidades distintas. Inicialmente, estes 
investimentos não são relevantes em relação ao todo, mas, com o passar do tem-
po, começam a tomar grande relevância para a operação global, notadamente, o 
investimento na Filial XYZ Brasil. Há um fato inerente a estas operações, a matriz 
opera no mercado inglês, e seu ambiente inclui operar na moeda transacionada 
naquele país, a Libra Esterlina. Por outro lado, a Filial XYZ Brasil, opera no Brasil, 
estando exposta ao seu ambiente de leis e regulamentos, recebendo e pagando 
em Reais. Em adição a este cenário, é importante ressaltar que tanto a Empresa XYZ 
quanto a Filial XYZ Brasil compram de fornecedores e vendem para clientes que 
estão localizados em países diferentes do Brasil e da Inglaterra. 

Capítulo 11
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Analisando o exemplo acima, os seguintes dados que deverão ser considerados:

• a Empresa XYZ é casa matriz de um grupo de empresas. Isto significa dizer 
que esta empresa possui investimentos em filiais e outras empresas espalha-
das pelo mundo. 

• Ela prepara demonstrações financeiras consolidadas, ou seja, que agrupam 
as demonstrações financeiras da Empresa XYZ somadas às demonstrações 
financeiras da Filial XYZ. 

• Filial XYZ é uma das diversas filiais da Empresa XYZ, ela está sediada no Brasil 
e não possui outros investimentos em empresas, portanto prepara apenas 
demonstrações financeiras individuais. 

Ora, ao final de cada período de apuração de resultados e de preparação de ba-
lanços patrimoniais e demais peças contábeis requeridas, uma das questões com 
as quais os preparadores de demonstrações financeiras vão se deparar será: como 
refletir as transações originais da Filial XYZ Brasil, cuja moeda de transação é o Real, 
nas demonstrações consolidadas da Empresa XYZ matriz na Inglaterra, cuja moe-
da de transação é a Libra Esterlina? Adicionalmente, no dia a dia de operação das 
entidades, as transações denominadas em moedas diferentes do Real e da Libra 
Esterlina, por conta de compras de fornecedores e vendas para clientes localizados 
em países diferentes do Brasil e da Inglaterra serão registradas de que forma?

Desta maneira, o problema central que esta norma busca resolver é aquele 
derivado da existência de diferentes moedas nas operações em entidades1 que 

1 No exemplo citado temos, portanto, demonstrações financeiras de três entidades – a casa matriz, a 
filial e a demonstração financeira consolidada. 

Empresa XYZ

Filial XYZ 
Brasil

Cliente  
A

Fornecedor 
A

• Sediada em Londres
• Moeda Libra Esterlina

• Sediada no Brasil
• Moeda Real

• Sediada na França
• Moeda Euro

• Sediado nos EUA
• Moeda dólar
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operam em múltiplos países, portanto com moedas distintas. Neste sentido, para 
solução do problema em questão, a norma visa responder algumas perguntas cha-
ves, em nossa visão:

1. Em qual moeda as transações de uma entidade devem ser registradas? 

2. Como transações em moedas diferentes da moeda de transação da entidade 
devem ser convertidas para fins de registro?

3. Quais os critérios de conversão de demonstrações financeiras de entidades, que 
pertencem a um mesmo grupo econômico, no contexto de preparação das de-
monstrações financeiras consolidadas, e com moedas de operação diferentes, 
de maneira a criar uma peça que reflita o contexto econômico da entidade?

A primeira pergunta visa estabelecer qual é a moeda para fins de registro das 
transações em uma determinada entidade individualmente (ou em suas demons-
trações financeiras consolidadas). 

Esta análise é fundamental porque estabelecerá qual é a moeda de transação da 
entidade, assim, todas as transações em moedas diferentes da moeda de transação 
da entidade deverão ser registradas seguindo determinados critérios estabeleci-
dos pela norma. 

A segunda pergunta é uma consequência da primeira. Como tratado anterior-
mente, um problema que se segue a definição das moedas de transação da enti-
dade, é o de como fazer a contabilização de transações denominadas em moedas 
diferentes da moeda de transação da entidade. 

Por fim, a terceira pergunta surge no contexto da preparação de demonstrações 
financeiras de grupo, onde as variadas entidades que fazem parte deste grupo 
possuem moedas diferentes entre si, e moedas diferentes da moeda da entidade 
que faz a consolidação das operações do Grupo. 

Estas são perguntas/problemas que julgamos centrais e que suportam as razões 
porque esta norma foi escrita. Há diversas outras perguntas que surgem à medida 
que se passa aos temas práticos de aplicação da norma. 

Conceitos-chave e aplicação prática da norma
Passemos então a explorar os conceitos-chave da norma para um melhor entendi-
mento e avaliação de sua aplicação.
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Principais definições técnicas
O CPC 02 (R3) estabelece no seu parágrafo 8, os principais conceitos para aplicação 
destas normas. Segue abaixo resumo das principais definições:

• Taxa de câmbio – é a relação de troca entre duas moedas;

• Taxa de fechamento (closing rate) – é a taxa de cambio vigente na data do 
balanço para operações à vista;

• Taxa de câmbio a vista (spot exchange) – é a taxa utilizada normalmente 
para liquidação imediata das operações de câmbio;

• Variação cambial (exchange difference) – é a oscilação da relação de uma 
moeda em relação a outra, ou seja é a diferença resultante da conversão de 
um valor expresso em uma moeda “X” para um valor em outra moeda “Y”, 
com taxas cambiais diferentes;

• Moeda funcional (functional currency) – é a moeda do ambiente econômico 
principal no qual a entidade opera;

• Moeda estrangeira (foreign currency) – é uma moeda diferente da moeda 
funcional da entidade;

• Moeda de apresentação (presentation currency) – é a moeda na qual as de-
monstrações financeiras são apresentadas;

• Itens monetários (monetary items) – são aqueles reapresentados dinheiro 
ou por direitos a serem recebidos, ou obrigações liquidadas, em um número 
fixo ou determinado de unidades de moeda em espécie;

• Investimento líquido em entidade no exterior (net investment in a foreign 
operation) – é o valor da participação (investimento) detida pela entidade 
investidora no patrimônio liquido da entidade investida;

Aplicação da norma 
Os objetivos principais do CPC 02 (R3) são:

i. determinar o método de inclusão das transações em moeda estrangeira, con-
duzidas por uma empresa, em uma determinada demonstração financeira; e

ii. estabelecer os critérios de como converter estas transações para a moeda de 
apresentação das demonstrações financeiras, se esta moeda for uma moeda 
diferente daquela determinada como sendo a moeda funcional da entidade. 
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Por consequência, as principais questões que se busca resolver são:

i. quais são as taxas de câmbio a serem utilizadas nestes processos de conversão 
para a moeda funcional (de registro das transações) e para a moeda de apre-
sentação (das demonstrações financeiras individuais ou consolidadas); e

ii. como reportar os efeitos de variação nas taxas de câmbio nestas demonstra-
ções financeiras consolidadas da entidade. 

A determinação de quais taxas utilizar no processo de conversão, bem como o 
modo de registro das variações está vinculado à identificação da moeda funcional 
da entidade em questão, uma vez que esta será a base para determinar se uma 
entidade possui transações em moeda estrangeira ou não. 

Os itens 17 ao 19 do CPC 02 (R3) estabelecem a abordagem exigida para que 
os objetivos mencionados possam ser atingidos por meio da aplicação da norma. 
Abaixo resumimos a abordagem requerida pela norma mencionada: 

a. Determinação da sua moeda funcional (inclusive para todas as unidades inde-
pendentes de um grupo econômico);

b. Conversão dos itens/transações expressos em moeda estrangeira;

c. Contabilização dos efeitos de tal conversão; e

d. Conversão das demonstrações financeiras elaboradas de acordo com sua moe-
da funcional para sua moeda de apresentação, se esta for diferente da moeda 
funcional. 

O primeiro passo: determinação da moeda funcional
O processo de determinação da moeda funcional deverá ser feito para cada entidade 
individual (não existindo o conceito de moeda funcional do grupo de empresas), con-
forme estabelecido no parágrafos 17 do CPC 02 (R3):

 

“Na elaboração das demonstrações contábeis, cada entidade seja ela uma 
entidade única, uma entidade com operações no exterior (como uma con-
troladora) ou uma entidade no exterior (como uma controlada ou filial) deve 
determinar sua moeda funcional (...)”  
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Conforme estabelecido no item 1.2 acima, a moeda funcional é “a moeda do am-
biente econômico principal no qual a entidade opera”. A moeda funcional de uma en-
tidade deverá refletir, por princípio, o resultado de uma análise factual e usualmente 
coincide com aquela do país no qual uma entidade opera. Entretanto, existem situa-
ções em que a administração deve exercer o seu julgamento para determinar qual 
moeda funcional melhor representa os efeitos econômicos das transações, eventos e 
condições associadas baseando-se em indicadores primários e secundários. 

A norma propõe um modelo de análise para determinação da moeda funcional, 
baseado em indicadores Primários e Secundários que devem ser aplicados nos casos 
em que a definição da moeda não for automática. Abaixo apresentamos estes indi-
cadores Primários e Secundários com a nossa interpretação e entendimento acerca 
do que se pretende com eles. 

Indicadores Primários – Ambiente Econômico
Os indicadores primários estão claramente ligados ao ambiente econômico principal 
da entidade, E os que devem ser considerados nesta análise estão descritos abaixo:

Indicadores
Primários

Fatores a serem considerados Referência 

Preços de ven-
da e geração de 
caixa

Qual é a moeda que mais influencia os preços de bens e serviços (geral-
mente, será a moeda na qual o preço de venda de seus produtos e serviços 
está expresso e é liquidado)? Em outras palavras, nos casos em que há um 
mercado local ativo para os produtos e serviços de uma entidade, sendo 
que estes são precificados, e as transações liquidadas na moeda local, 
isto indica que a moeda funcional é a moeda local. 

CPC 02 (R3),  
Par. 9 (a), i

Qual é a moeda do país cujas forças competitivas e regulações mais influen-
ciam na determinação do preço de venda de seus produtos ou serviços?   
Nos casos em que os preços de venda  de um produto ou serviço são 
determinados por fatores de competitividade claramente vinculados ao 
mercado interno, em contraste com uma vinculação ao estabelecimento 
de preços ou  elementos de competitividade internacional, a moeda 
funcional deverá coincidir com a moeda local. 

CPC 02 (R3),  
Par. 9 (a), ii

Despesas e  
dispêndio de 
caixa

Qual é a moeda que mais influencia mão de obra, matérias-primas e ou-
tros custos para o fornecimento de produtos ou serviços (geralmente será a 
moeda na qual tais custos estão expressos e são liquidados)? Usualmente 
será a moeda em que estes custos serão denominados e, subsequen-
temente, pagos. Nos casos em que os custos de mão de obra, maté-
rias-primas e outros forem primariamente incorridos e liquidados em 
moeda local, isto indicará que a moeda local é a moeda funcional. 

CPC 02 (R3),  
Par. 9 (b);
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Indicadores Secundários – Financiamentos de Terceiros e Retenção  
de Resultados
Os indicadores secundários estão ligados à forma de obtenção de financiamentos 
de terceiros e retenção dos resultados de uma entidade, visando apenas, reforçar 
os conceitos delineados pelos indicadores primários. Segue detalhamento destes 
indicadores no quadro abaixo:

Indicadores 
Secundários

Fatores a serem considerados Referência

Atividades  
de financiamento

Qual é a moeda na qual são obtidos, substancialmente, os recursos 
das atividades financeiras (i.e., emissão de títulos de dívida ou ações)? 
Nos casos em que os financiamentos são obtidos com fundos prima-
riamente ligados às operações locais de uma entidade, na ausência 
de outros indicadores, isto apontará para a moeda local como a moeda 
funcional. 

CPC 02 (R3),  
Par. 10 (a)

Retenção dos  
resultados  
operacionais

Qual é a moeda na qual são normalmente acumulados valores rece-
bidos de atividades operacionais? Usualmente é a moeda em que a 
entidade manterá os excedentes de caixa, tipicamente a moeda local.

CPC 02 (R3), 
Par. 12 (b)

A razão pela qual se atribui maior peso aos indicadores primários é que estes es-
tão diretamente ligados ao ambiente econômico principal em que uma entidade 
conduz suas operações, ao passo que transações podem ser contratadas e liquida-
das em quaisquer moedas. 

Indicadores Específicos para Operações Estrangeiras 
Existem ainda situações em que uma análise adicional de fatores pode ser re-
querida. É o caso de quando é avaliada a moeda funcional de uma entidade qua-
lificada como “operação estrangeira”. O conceito de operação estrangeira é o 
delineado abaixo:

“uma entidade que pode ser controlada, coligada, empreendimento contro-
lado em conjunto ou filial, sucursal ou agência de uma entidade que reporta 
informação, por meio da qual são desenvolvidas atividades que estão basea-
das ou são conduzidas em um país ou em moeda diferente daquelas da enti-
dade que reporta a informação” (CPC 02 (R3), Par. 8).
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Nestes casos, o CPC 02 (R3) incluem quatro critérios adicionais que visam à veri-
ficação do grau de autonomia destas operações com relação às operações da ma-
triz, a saber: 

Indicadores

Condições que apontam para 
a moeda funcional sendo 
diferente daquela utilizada 
pela matriz

Condições que apontam para 
a moeda funcional sendo igual 
àquela utilizada pela matriz

Referência 

Grau de  
autonomia

As atividades são conduzidas 
com grau significativo de 
autonomia. Um exemplo é 
quando a operação acumula 
caixa e outros itens monetários, 
incorre em despesas e gera 
receitas, além de contrair 
empréstimos, substancialmente 
na moeda local. 

Não há grau de autonomia 
significativo e as atividades são 
conduzidas como uma extensão 
da matriz. Um exemplo apontado 
pelo IAS 21 (Par. 11.1) é quando uma 
entidade vende somente produtos 
importados da matriz e remete o 
caixa gerado por estas operações 
imediatamente para a matriz. 

CPC 02 (R3), 
Par. 11 (a) 

Quantidade de 
transações com 
a matriz

Poucas transações 
intercompany com a matriz.

Alto número de transações 
intercompany com a matriz. 

CPC 02 (R3), 
Par. 11 (b) 

Impacto dos 
fluxos de caixa 
na entidade 
que publica as 
demonstrações 
financeiras

Usualmente em moeda local 
e não afetam os fluxos de 
caixa da entidade que faz a 
publicação. 

Impacto direto nos fluxos de 
caixa. Estes montantes estão 
imediatamente disponíveis para 
remessa à matriz. 

CPC 02 (R3), 
Par. 11 (c) 

Financiamento Primariamente na moeda local. 
O financiamento é pago com os 
recursos gerados pela própria 
entidade. 

Financiamentos são significativamente 
providos pela matriz. 

CPC 02 (R3), 
Par. 11 (d) 

Exemplos de Análise de Determinação de Moeda Funcional
Exemplo prático 1 – Moeda Funcional é Moeda Estrangeira ( i.e. diferente da moe-
da de apresentação das (demonstrações Financeiras)

Uma entidade “A” produz e fabrica aeronaves e está localizada em Londres, 
onde a moeda local é a Libra Esterlina. Aproximadamente 95% de suas vendas e 
90% de suas compras são realizadas em Dólar. A matriz da Entidade A é Holandesa 
e sua moeda funcional é o Euro. Adicionalmente esta entidade contraiu dívidas em 
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Euros da matriz e suas transações intercompany são denominadas em Euro (5% das 
vendas e 40% do endividamento). 

Neste exemplo conclui-se que, uma vez que em 95% dos casos a entidade gera 
caixa em US$ e gasta caixa em 90% dos casos nesta mesma moeda, os US$ são a 
moeda funcional que refletem o ambiente econômico principal em que esta Enti-
dade opera, portanto o US$ é a moeda funcional desta entidade. 

O segundo passo: a conversão das transações em moeda estrangeira
O processo de conversão se dará a partir de dois aspectos principais: 

1. o enquadramento de uma transação como uma transação em moeda   es-
trangeira; e 

2. para a mensuração subsequente, o enquadramento dos itens de balanço pa-
trimonial como monetários e não-monetários.

Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são aquelas realizadas em uma moeda estran-
geira que, segundo os parágrafos 8 do CPC 02 (R3), “é uma moeda diferente da moe-
da funcional de uma entidade”. Adicionalmente, (Par. 20 do CPC 02 (R3)):

“20. Uma transação em moeda estrangeira é a transação que é fixada ou 
requer sua liquidação em moeda estrangeira, incluindo transações que são 
originadas quando a entidade:

(a) compra ou vende bens ou serviços cujo preço é fixado em moeda estrangeira;

(b) obtém ou concede empréstimos, quando os valores a pagar ou a receber 
são fixados em moeda estrangeira; ou

(c) de alguma outra forma, adquire ou desfaz-se de ativos, ou assume ou li-
quida passivos fixados em moeda estrangeira..”

As transações em moeda estrangeira deverão ser convertidas pelas taxas de câm-
bio a vista (vide conceito acima) na data em que esta transação ocorrer, “mediante a 
aplicação da taxa de câmbio a vista entre a moeda funcional e a moeda estrangeira, na 
data da transação, sobre o montante em moeda estrangeira.” (Par. 21 do CPC 02 (R3)). 
Por questões de praticidade utiliza-se uma taxa média que se aproxime da taxa de 
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câmbio a vista da data da realização da transação. As mensurações subsequentes 
dependerão do enquadramento de um item do balanço como monetário ou não 
monetário.

Enquadramento dos itens de balanço como monetários e não monetários
Após reconhecimento inicial de uma transação em moeda estrangeira, a sua con-
versão subsequente deverá ser feita a partir de sua classificação no balanço patri-
monial como um item monetário ou não monetário. 

• Itens monetários, como o termo já implica, representam unidades monetá-
rias detidas pela empresa ou ativos e passivos que serão pagos ou recebidos 
em uma quantidade monetária fixa e determinável. 

• Itens não monetários, são todos os outros items que não se enquadram no 
conceito acima. 

Procedimento de conversão em demonstrações financeiras subsequentes
O CPC 02 (R3) em seu parágrafo 23 estabelece que nas datas de balanço subse-
quente, o processo de conversão deve ser feito como segue:

“(a) os itens monetários em moeda estrangeira devem ser convertidos, usan-
do-se a taxa de câmbio de fechamento;

(b) os itens não monetários que são mensurados pelo custo histórico em moe-
da estrangeira devem ser convertidos, usando-se a taxa de câmbio vigente na 
data da transação; e

(c) os itens não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda 
estrangeira devem ser convertidos, usando-se as taxas de câmbio vigentes 
nas datas em que o valor justo tiver sido mensurado.

A diferença entre a mensuração inicial e a mensuração subsequente dos itens 
monetários, variação cambial, com algumas poucas exceções, deve ser reconheci-
da como receita ou despesa no período em que surgirem, conforme estabelecido 
pelo parágrafo 28 do CPC 02 (R3):

“28. As variações cambiais advindas da liquidação de itens monetários ou da 
conversão de itens monetários por taxas diferentes daquelas pelas quais fo-
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ram convertidos quando da mensuração inicial, durante o período ou em de-
monstrações contábeis anteriores, devem ser reconhecidas na demonstração 
do resultado no período em que surgirem, com exceção daquelas descritas no 
item 32.”

De um modo geral o processo de determinação da moeda funcional e a conver-
são de transações em moeda estrangeira podem ser sumarizado no gráfico abaixo:

Definição da 
moeda funcional

A transação é em 
moeda estrangeira?

Converter a transação pela taxa 
de câmbio a vista da data de sua 

ocorrência

Mensuração 
subsequente

Resultado do 
exercício

Itens não 
monetários

Itens  
monetários

Converter pela  
taxa média

Converter pela 
taxa história

Converter pela taxa 
de fechamento

Há ganho ou 
perda?

Resultado do 
exercício

Mudança na moeda funcional
A mudança na moeda funcional de uma entidade somente ocorrerá se mudar a 
moeda em que o ambiente econômico principal em que são realizadas as transações 
de uma entidade mudar, isto é, se mudarem os indicadores primários e secundários. 

O CPC 02 (R3), determina em seu parágrafo 35 a 37 que a mudança na moeda 
funcional deverá ser refletida pela aplicação de procedimentos de conversão apli-
cáveis à nova moeda funcional prospectivamente, a partir da data da mudança. 
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 O terceiro passo: A conversão para moeda de apresentação
O método de conversão determinado pelo item 39 do CPC 02 (R3) determina que, 
os saldos e os resultados de uma entidade, na qual sua moeda funcional não é a 
moeda de uma economia hiperinflacionária devem ser convertidos para uma moe-
da de apresentação diferente da seguinte forma:

a. Ativos e passivos – convertidos pela taxa de fechamento de cada balanços 
apresentado;

b. Patrimônio líquido – mutações convertidas pela taxa da data da transação 
(taxa histórica); e

c. Receitas e despesas – convertidas pela taxa da data das transações ou pela 
taxa média do período.

Todas as diferenças geradas pela aplicação do método descrito acima devem 
ser registradas em conta específica no patrimônio líquido, como outros resulta-
dos abrangentes, dentro da conta de ajuste acumulado de conversão (Cumulative 
Translation Adjustments ou “CTA”).

Importante ressaltar que os procedimentos para conversão de demonstrações 
financeiras de uma entidade da qual sua moeda funcional seja de um país com 
economia hiperinflacionária diferem do critério descrito acima e são tratados pelo 
item 42 do CPC 02 (R3). 

Determinação da taxa média para conversão da demonstração  
do resultado
Como descrito acima, as normas permitem que as demonstrações do resultado de 
entidades no exterior sejam convertidas utilizando-se a taxa média do período sal-
vo em situações em que haja flutuação significativa da taxa de câmbio (parágrafo 
40 do CPC 02 (R3).

A determinação de uma taxa média apropriada deve incluir diversas considera-
ções, tais como sistemas de controles contábeis, volatilidade da moeda, além da 
extensão de qualquer sazonalidade das receitas de vendas. Nestes casos, quanto 
mais curto o período de apuração da taxa média de câmbio, mais precisa ela será e 
menos distorção irá causar.  
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Conversão de demonstrações financeiras em datas diferentes
Quando as demonstrações financeiras de uma entidade consolidada (investida) 
são preparadas em data diferente da data das demonstrações financeiras conso-
lidadas, o CPC 35 – Demonstrações Separadas estabelece o limite máximo de três 
meses entre a data das demonstrações financeiras consolidadas e a data das de-
monstrações financeiras da subsidiária. Desta forma, quando não são preparadas 
demonstrações financeiras adicionais, deve-se usar a taxa de conversão da data da 
demonstração financeira da entidade consolidada (investida), sendo os efeitos re-
levantes (incluindo efeitos de variação da taxa de câmbio) entre as datas ajustados 
nas demonstrações financeiras consolidadas.

Participação de minoritários e/ou não controladores
Como mencionado acima, diferenças de taxa de câmbio podem surgir no processo 
de conversão das demonstrações financeiras de uma entidade no exterior, sendo 
essas diferenças registradas diretamente em conta do patrimônio líquido. Quando 
a subsidiária consolidada não pertence completamente à entidade, as diferenças 
de taxas de câmbio atribuídas aos minoritários ou não controladores devem ser 
alocadas e divulgadas como parte das participações de minoritários ou não con-
troladores na demonstração financeira consolidada (itens 41 do CPC 02 (R3)).

A moeda de  
apresentação é diferente da 

moeda funcional?
Nada a fazer

Converter ativos e passivos 
pela taxa de fechamento

Converter o resultado do 
exercício pela taxa média

Ganhos e perdas serão 
registradas em conta específica 

do patrimônio líquido

Sim

Não
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Transações de venda entre partes relacionadas
Empresas podem realizar transações de compra e venda com suas subsidiárias 
(partes relacionadas) no curso normal de suas operações. Quando estas transações 
são registradas na moeda funcional de uma das entidades, os saldos não liquida-
dos podem gerar variação cambial, que deve ser registrada no resultado do perío-
do igualmente aos casos de transações realizadas com terceiros.

Como parte do processo normal de consolidação das demonstrações financeiras 
os saldos decorrentes dessas transações devem ser eliminados. Entretanto, o item 
45 do CPC 02 (R3) requer que a variação cambial decorrente destas transações seja 
apresentada (reconhecidas) nas demonstrações financeiras consolidadas. Isto por-
que um item monetário representa um compromisso de converter uma moeda em 
outra e expõe a entidade aos ganhos e perdas decorrentes de flutuações da moeda.

Itens monetários que fazem parte do investimento líquido em operações  
no exterior
De acordo com os itens 15 do CPC 02 (R3), um item monetário a receber ou a pa-
gar junto a uma entidade no exterior cuja liquidação não está planejada nem há 
probabilidade de ocorrer no futuro previsível é, em essência, uma parte do inves-
timento líquido naquela entidade no exterior, devendo a variação cambial deste 
item ser contabilizada da seguinte forma (itens 35 do CPC 02 (R3) e 32 do IAS 21):

 

a. Demonstrações financeiras individuais – devem ser reconhecidas no resultado 
do período; e 

b. Demonstrações financeiras que incluem a operação no exterior – devem ser 
reconhecidas em conta específica no patrimônio líquido.

Dividendos
Quando uma entidade no exterior paga dividendos para sua controladora, estes 
dividendos devem ser registrados diretamente como redução do investimento nas 
demonstrações financeiras da controladora. Uma vez que esses dividendos são pa-
gos em uma moeda diferente da moeda funcional e os dividendos não são liqui-
dados imediatamente é provável que surja uma variação cambial. Esta variação 
cambial deve ser registrada imediatamente como redução ou aumento do saldo 
de investimento, não devendo ser reconhecida no resultado do exercício ou em 
conta específica do patrimônio líquido.
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Cabe ressaltar que esse tratamento não possui previsão no CPC 02 (R3), deven-
do, portanto, a variação cambial decorrente de saldos a receber de dividendos ser 
registrada diretamente no resultado do período, igualmente às variações cambiais 
decorrentes das demais transações de uma entidade.

Realização de investimento – conta especifica de variação cambial no 
patrimônio líquido
As variações cambiais acumuladas em conta específica do patrimônio líquido de-
vem ser mantidas nesta conta até a realização total ou parcial do investimento. De 
acordo com os itens 48 a 49 do CPC 02 (R3), a realização pode ocorrer por meio de 
venda, liquidação, reembolso do capital investido ou abandono total das ativida-
des de uma entidade.

O pagamento de dividendos é considerado realização parcial do investimento 
quando se caracteriza como retorno do investimento (ex. dividendos pagos com 
lucros da pré-aquisição) 

Tratamento dos efeitos fiscais sobre variação cambial
O item 50 do CPC 02 (R3) determina que os efeitos fiscais decorrentes do re-
gistro de variação cambial (diferenças temporárias) devem ser registrados de 
acordo com a natureza da variação cambial que deu origem ao efeito, ou seja, 
reconhecidos no resultado do período ou em conta específica diretamente no 
patrimônio líquido.

No contexto deste trabalho acadêmico apresentamos a seguir 

exemplos de informações constantes de demonstrações financeiras publicadas, 
especificamente relacionadas com o tema de Moeda Funcional ( objeto deste capí-
tulo), e que, entre outros, conceitualmente se associam com assuntos como Moeda 
de Apresentação, Conversão de Demonstrações Financeiras, Base de Consolidação 
e Investimentos. 

 Exemplos Práticos de Divulgação – Tema Moeda Funcional
Os autores selecionaram quatro exemplos de divulgação de aplicação do conceito 
de moeda funcional em empresas de capital aberto, com demonstrações finan-
ceiras arquivadas e disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 
Estes exemplos práticos servem para ilustrar situações diversas de aplicação do 
conceito. Passemos a estes exemplos práticos a seguir. 
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Wilson Sons Limited 
Demonstrações Financeiras Consolidadas 

(Tradução livre do original emitido em Inglês)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(auditadas pela Ernest Young)

Nota 2 – Políticas Contábeis Relevantes e Estimativas Contábeis

Base de Preparação – Políticas Contábeis Relevantes nota 2.1 

Moeda Funcional – dólar americano (alterada no 1o Trimestre de 2020 quando 
era o Real)

Nota 2.1 – Base de Preparação
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas em dólares ameri-
canos que é a moeda do ambiente econômico principal no qual o Grupo opera. 
Empresas com moeda funcional diferente do dólar norte-americano foram conso-
lidadas de acordo com as políticas contábeis descritas a seguir. Todas as demons-
trações financeiras apresentadas em dólar foram aproximadas para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma.

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas com base no cus-
to histórico, exceto pelos derivativos, que são mensurados pelo valor justo, confor-
me relatado nas práticas contábeis.

Conforme permitido pelo IAS 21 - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio, 
a Companhia apresenta também as demonstrações financeiras consolidadas con-
siderando o real (R$) como moeda de apresentação. Foram aplicados os seguintes 
procedimentos:

• Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado foram con-
vertidos pela taxa de câmbio vigente no fim de cada período apresentado 
nestas demonstrações financeiras consolidadas;

• As receitas e despesas para cada demonstração do resultado abrangente 
e demonstração do resultado do exercício consolidadas foram convertidas 
pela taxa de câmbio média do período; e

• Todas as diferenças de câmbio resultantes foram reconhecidas como ajuste 
acumulado de conversão em outros resultados abrangentes.
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Mudança na moeda funcional
De acordo com o IAS 21, a moeda funcional de uma entidade reflete as transações, 
eventos e condições subjacentes que são relevantes para a entidade. Assim, uma 
vez que a moeda funcional é determinada, ela pode ser alterada apenas se houver 
uma alteração nas transações, eventos e condições subjacentes.

O Grupo considera os seguintes fatores na determinação da moeda funcional 
de cada entidade:

• A moeda que mais influencia os preços de venda de bens e serviços; e

• A moeda que influencia principalmente os custos de fornecimento de bens 
ou serviços.

Acompanhando as tendências dos últimos anos, ocorreram mudanças em relação 
às transações, eventos e circunstâncias subjacentes, principalmente relacionadas ao 
fluxo de geração de receitas da Wilson Sons Shipping Services Ltda. (anteriormen-
te denominada Wilson Sons Comércio Indústria e Agência de Navegação Ltda). O 
principal motivo da mudança se deve ao início das operações da agência marítima. 
Como resultado, a Companhia alterou a moeda funcional da Wilson Sons Shipping 
Services Ltda (de Reais para Dólares) a partir do primeiro trimestre de 2020.

Conforme estipulado pelo IAS 21, quando houver uma mudança na moeda fun-
cional de uma entidade, a entidade deve aplicar os procedimentos de conversão 
aplicáveis à nova moeda funcional prospectivamente a partir da data da mudança.

Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações 
financeiras da Companhia e das entidades controladas pela Companhia (suas 
subsidiárias). O controle é alcançado quando a Companhia possui o poder de 
governar as políticas financeiras e operacionais da empresa, obtendo benefícios 
das suas atividades.

As demonstrações financeiras das subsidiárias estão incluídas nas demonstra-
ções financeiras consolidadas.

Os resultados das subsidiárias adquiridas ou alienadas durante o exercício es-
tão incluídos na demonstração consolidada do resultado do exercício a partir da 
data da sua aquisição e até a data da sua alienação, conforme aplicável. O total 
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do resultado das subsidiárias é atribuído aos acionistas da controladora e a partici-
pação dos não controladores, mesmo sendo este resultado um prejuízo.

Todas as transações entre as Companhias do Grupo, saldos patrimoniais, recei-
tas e despesas são eliminadas totalmente na consolidação.

Participações de não controladores em subsidiárias são identificadas sepa-
radamente do patrimônio líquido do Grupo. As participações de acionistas não 
controladores podem ser inicialmente mensuradas a valor justo ou pela partici-
pação proporcional dos não controladores sobre o ativo líquido identificável da 
adquirida. A opção de mensuração é feita aquisição por aquisição. Após a aquisi-
ção, o valor contábil da participação dos não controladores consiste no montan-
te dessas participações na data da negociação mais as mudanças ocorridas no 
patrimônio líquido.

Participações em Investimentos
Participações em empreendimentos controlados em conjunto.

Empreendimento controlado em conjunto é um acordo contratual onde o Gru-
po possui direitos sobre o ativo líquido do acordo, e não sobre ativos e passivos 
específicos do empreendimento.

Os investimentos em Empreendimentos controlados em conjunto são contabi-
lizados pelo método de equivalência patrimonial. Após o reconhecimento inicial, 
as demonstrações financeiras incluem a participação do Grupo no resultado do 
exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data em que a influên-
cia significativa em controle conjunto cesse.

Participações em operações conjuntas
Operação conjunta refere-se a acordo contratual pelo qual o Grupo e outras partes 
empreendem uma atividade econômica que esteja sujeita a controle em conjunto, 
que se dá quando as decisões estratégicas e de políticas financeiras e operacionais 
exigem o consentimento unânime das partes.

Os ativos de operações conjuntas e quaisquer passivos incorridos em conjunto 
são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade relevante e classi-
ficados de acordo com sua natureza. A participação dos ativos, passivos, receitas 
e despesas das entidades de operação conjunta do Grupo é reconhecida linha a 
linha, nos itens equivalentes das demonstrações financeiras consolidadas.
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As demonstrações financeiras consolidadas abrangem os saldos das participa-
ções em empreendimentos controlados em conjunto e operações conjuntas, que 
estão listadas na Nota 26.

Moeda funcional
A moeda funcional para cada entidade do Grupo é determinada como a moeda 
do cenário econômico primário em que opera. Transações em outras moedas, que 
não a moeda funcional da entidade (moeda estrangeira), são convertidas pela taxa 
de câmbio corrente da data da transação. Ao final de cada período de divulgação, 
ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras são reconver-
tidos pela taxa de câmbio do respectivo período.

Ativos e passivos não monetários que são mensurados pelo custo histórico em 
moeda estrangeira. 

Na consolidação, os itens de resultado das entidades com moeda funcional que 
não seja o dólar são convertidos para dólares a moeda funcional do Grupo, pela 
taxa de câmbio média do período. Os itens do balanço patrimonial são converti-
dos pela taxa de câmbio do fim do período. As diferenças cambiais decorrentes da 
consolidação das entidades com moedas funcionais diferentes do dólar são classi-
ficadas como outros resultados abrangentes.

Samarco Mineração S. A. 
Demonstrações Financeiras de Acordo com as Práticas adotas no Brasil 

Em 31 de dezembro de 2016 (auditadas pela PricewterhousCoopers)

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras Principais Políticas Contábeis 

Conversão de Moeda Estrangeira -nota 2.4 

Moeda Funcional do Grupo – dólar americano 

Nota 2.4 
(a)  Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas do 

Grupo foram mensurados em dólares norte-americanos (US$) que é a moeda fun-
cional da Companhia e de suas controladas, uma vez que é a moeda do principal 
ambiente econômico em que operam, geram e consomem caixa.
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(b)  Moeda de apresentação

Em atendimento à legislação brasileira, essas demonstrações financeiras estão 
sendo apresentadas em Reais, convertendo-se as demonstrações financeiras pre-
paradas na moeda funcional da Companhia para Reais, utilizando-se os seguintes 
critérios:

• Ativos e passivos são convertidos, utilizando-se a taxa de fechamento na 
data do respectivo balanço.

• Contas de resultado, resultado abrangente, demonstrações do fluxo de caixa 
e do valor adicionado pelas taxas das datas das transações.

• Patrimônio líquido ao valor histórico de formação.

As variações cambiais resultantes da conversão acima referida são reconheci-
das em conta específica do patrimônio líquido, denominada “Ajustes de avaliação 
patrimonial”.

(c)  Transações e saldos

As operações em moedas diferentes da moeda funcional da Companhia são 
convertidas para a sua moeda funcional, utilizando-se as taxas de câmbio vigentes 
nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensu-
rados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações 
e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e 
passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração 
do resultado. 

Os ganhos e as perdas cambiais relacionadaos às operações em moedas dife-
rentes da moeda funcional são apresentados na demonstração do resultado no 
resultado financeiro. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas, na 
moeda funcional US$, estão demonstradas a seguir: 2. 

2 Nota dos autores – É interessante notar que neste exemplo o que vem a seguir são as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, na moeda funcional US$, estão demonstradas em seguida, 
quais sejam: (i) Balanço Patrimonial (ii) Demonstração do Resultado (iii) Demonstração do Resultado 
Abrangente (iv) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (iv) Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, e (v) Demonstração do Valor Adicionado. Recomendamos ao leitor referir-se à essas demonstra-
ções financeiras publicadas para visualização e eventuais análises específicas.
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Embraer S.A. 
Demonstrações Financeiras 2015 

Em 31 de dezembro de 2015 - individuais e consolidadas (auditadas pela KPMG)

Nota 2.2 – Principais Práticas Contábeis Adotadas 

Moeda Funcional – Dólar americano 

Nota 2.2.1. Moeda funcional e apresentação das demonstrações financeiras
Apresentamos a seguir os conceitos e práticas relacionados à moeda funcional uti-
lizada em função do seu impacto nas demonstrações financeiras.

(a) Moeda funcional da Controladora

A moeda funcional de uma Companhia é a moeda do principal ambiente eco-
nômico em que ela está inserida e deve ser a moeda que melhor reflete os negó-
cios e operações da Companhia. Com base nessa análise, a Administração concluiu 
que o Dólar (“US$” ou “Dólar”) é a sua moeda funcional e esta conclusão baseia-se 
na análise dos seguintes indicadores:

• Moeda que mais influencia os preços de bens e serviços. Trata-se da moeda 
em que o preço de venda de seus bens e serviços são expressos e liquidados;

• Moeda do país cujas forças competitivas e regulamentos mais influenciam os 
negócios da Companhia;

• Moeda que mais influência custos para fornecimento de produtos ou ser-
viços, ou seja, a moeda em que normalmente os custos da Companhia são 
expressos e liquidados;

• Moeda em que normalmente a Companhia capta os recursos das atividades 
financeiras, e em que normalmente recebe pelas suas vendas e acumula caixa.

(b) Moeda de apresentação das demonstrações financeiras

A moeda de apresentação é a moeda em que as demonstrações financeiras são 
apresentadas e normalmente definida em função de obrigações legais da Compa-
nhia. Em atendimento à legislação brasileira, estas demonstrações financeiras são 
apresentadas em Reais, convertendo-se as demonstrações financeiras preparadas 
na moeda funcional da Companhia para Reais, utilizando-se os seguintes critérios:
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• Ativos e passivos pela taxa de câmbio de fechamento do período;

• Contas do resultado, do resultado abrangente, demonstração dos fluxos de 
caixa e do valor adicionado pela taxa média mensal; e

• Patrimônio líquido ao valor histórico de formação.

Os ajustes resultantes da conversão acima têm sua contra partida reconhecida 
na rubrica específica do patrimônio líquido denominada “Ajustes acumulados de 
conversão”.

(c) Conversão das demonstrações financeiras das Controladas

Para as subsidiárias cuja moeda funcional é diferente do Dólar, as contas de ati-
vos e passivos são convertidas para a moeda funcional da Companhia, utilizando-se 
as taxas de câmbio vigentes na data do balanço, e os itens de receitas e despesas 
são convertidos usando a taxa média mensal. Os ajustes de conversão resultantes 
são reconhecidos na rubrica específica do patrimônio líquido denominada “Ajus-
tes acumulados de conversão”. 

Demonstramos a seguir 3 os balanços patrimoniais consolidados, demonstra-
ções consolidadas dos resultados e dos fluxos de caixa na moeda funcional (Dólar) 
e convertidos para moeda de apresentação (Real).

Nota 2.2.2. Transações em moedas estrangeiras
As transações efetuadas em outras moedas (diferentes da moeda funcional) são 
convertidas para a moeda funcional utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas 
transações e, posteriormente, atualizadas pelas taxas de câmbio nas datas de di-
vulgação no caso da mensuração subsequente. Os ganhos e as perdas cambiais 
resultantes desta conversão, (referentes a ativos e passivos monetários indexados 
em modas diferentes da moeda funcional), são reconhecidos nas demonstrações 
do resultado como variações monetárias e cambiais, líquidas.

 

3 Nota dos autores – Nas demonstrações financeiras publicadas são demonstrados em seguida os ba-
lanços patrimoniais consolidados, demonstrações consolidadas dos resultados e dos fluxos de caixa 
na moeda funicional (Dólar) e convertidos para a moeda de apresentação (Real). Recomendamos ao 
leitor referir-se à essas demonstrações financeiras publicadas para visualização e eventuais análises 
específicas.
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Suzano S.A.
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019 (auditadas pela Price-
waterhouseCoopers)

Nota 3 – Resumo das Principais Prática Contábeis 

Nota 3.2 Políticas Contábeis Adotadas 

Moeda Funcional – Real (reavaliação da moeda funcional de subsidiárias inte-
grais cuja moeda era diferente do Real)

Conversão de demonstrações em moeda funcional, apresentação  
e estrangeira
A Companhia definiu que a sua moeda funcional e de apresentação é o Real.

As demonstrações financeiras individuais de cada subsidiária incluídas nas de-
monstrações financeiras consolidadas são preparadas utilizando-se a moeda local 
em que subsidiária opera e convertidas para a moeda funcional e de apresentação 
da Companhia.

Conversão para moeda de apresentação 
Devido à incorporação da Fibria, a Companhia efetuou várias mudanças na estru-
tura, atividades e operações durante 2019 e que levaram a Administração a rea-
valiar a moeda funcional de suas subsidiárias integrais cuja moeda funcional era 
diferente do Real. 

Estes fatos resultaram na reorganização societária e impactaram na forma como 
a Administração conduzia os negócios da Companhia, visando alcançar o alinha-
mento entre as culturas das 2 (“duas”) Companhias, a unificação de processos, 
operacionais, sistemas e estratégias tributárias, por meio de ganho de sinergia, 
decorrentes da combinação de negócio. Neste processo, algumas das subsidiárias 
integrais da Companhia perderam autonomia e se tornaram uma extensão das ati-
vidades da controladora. 

Coletivamente, estas circunstâncias justificam a mudança na moeda funcional 
para o Real e ocorreram gradualmente durante 2019, portanto, não foi praticável 
determinar a data da mudança em um ponto preciso do exercício social. Dessa 
forma, a Companhia alterou a moeda funcional dessas subsidiárias integrais em 01 
de janeiro de 2020. 

A variação cambial decorrente da conversão de uma operação em moeda es-
trangeira, anteriormente reconhecida em outros resultados abrangentes, deverá 
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ser transferida do patrimônio líquido para a demonstração do resultado no mo-
mento da baixa da operação. A baixa total ou parcial de participação em subsidiá-
ria no exterior ocorre na venda ou encerramento, do todo ou parte da operação. 

Assim, as demonstrações financeiras das subsidiárias do exterior, cuja moeda 
funcional era diferente do Real em 2019, foram convertidas adotando-se os crité-
rios descritos abaixo, que serão apenas alterados a partir de 01 de janeiro de 2020, 
seguindo os mesmos critérios descritos na nota 3.2.7.2: 

(i) ativos e passivos convertidos pela taxa de câmbio do final do exercício; 

(ii) receitas e despesas são convertidas pela taxa de câmbio obtida por meio da 
média das taxas diárias de cada mês; 

(iii) os efeitos acumulados de ganho ou perda na conversão dos acima, são re-
gistrados em outros resultados abrangentes, no patrimônio líquido. 

Transações e saldos em moeda estrangeira 
São convertidas adotando-se os seguintes critérios: 

i.  ativos e passivos monetários convertidos pela taxa de câmbio do final do 
exercício; 

ii.  ativos e passivos não monetários convertidos pela taxa histórica da transação; 

iii. receitas e despesas são convertidas pela taxa de câmbio média das taxas 
diárias (PTAX); 

iv. os efeitos acumulados de ganho ou perda na conversão dos itens acima, 
são registrados no resultado financeiro do exercício. 

Aracruz Celulose S. A. e Controladas
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2008 e de 2007 ( auditadas 
pela Deloitte)

Nota 2 – Apresentação das demonstrações financeiras – 

Base de Apresentação – letra b 4 

4 Nota dos autores – Julgamos de interesse apresentar este caso pelas particularidades que envolveram 
o processo de decisão sobre a moeda funcional da companhia, evidenciando a complexidade das aná-
lises e considerações sobre (i) estágio do negócio à época, (ii) aspectos que envolveram de distintos 
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Impossibilidade de adotar o Pronunciamento Técnico CPC 02 (R3) (reestrutura-
ção societária).

Pronunciamento Técnico CPC 02 (R3) – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câm-
bio e Conversão de Demonstrações Financeiras (Deliberação CVM no 534/08 e Re-
solução CFC no 1.120/08).

O objetivo do CPC 02 (R3) é determinar como incluir transações em moeda es-
trangeira e operações no exterior nas demonstrações financeiras de uma entidade 
no Brasil e como converter as demonstrações financeiras de entidade no exterior 
para a moeda de apresentação das demonstrações financeiras no Brasil para fins 
de registro da equivalência patrimonial, de consolidação integral ou proporcional 
das demonstrações financeiras. O CPC 02 (R3) introduziu também, o conceito da 
moeda funcional, conceito este que anteriormente não era observado pelas práti-
cas contábeis adotadas no Brasil. 

Tendo em vista as circunstâncias peculiares pelas quais a Companhia vem pas-
sando e, principalmente, em função da transação de reestruturação societária 
(Nota 28), a Companhia apresenta a seguir as razões que fundamentam a impossi-
bilidade em adotar o Pronunciamento Técnico CPC 02 (R3).

Desde 1994 a Companhia, por decisão própria, passou a adotar o Dólar norte-a-
mericano como sua moeda funcional, ano no qual a Comissão de Valores Mobiliá-
rios dos Estados Unidos da América (Securities and Exchange Commission – SEC) 
permitiu às entidades estrangeiras, cujas ações são registradas naquela Comissão, 
a elaborar as demonstrações financeiras em moeda norte-americana.

Desde então, a Administração e o Conselho de Administração da Companhia 
têm considerado o Dólar norte-americano como a moeda funcional, em confor-
midade com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da 
América (US GAAP), sendo e permanecendo na opinião dos administradores da 
Companhia, a moeda do principal ambiente econômico no qual a Aracruz opera e, 
também, como sua primeira unidade de medida.

Entretanto, com a recente assunção do controle acionário da Aracruz por parte 
da Votorantim Celulose e Papel S.A. (“VCP”) (Nota 28), a Administração acredita 
haver uma forte tendência de integração das operações de produção e comerciali-
zação de papel e celulose, através da incorporação das duas companhias (Aracruz 

mercados e (iii) necessárias interações com o regulador. Recomendamos ao referir-se às demonstra-
ções financeiras publicadas para visualização e eventuais análises específicas.
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e VCP) no exercício de 2009, conforme divulgado em Fato Relevante ao mercado 
no dia 5 de março de 2009, podendo também modificar a forma com que as opera-
ções são estruturadas. Adicionalmente, a Administração entende que a ocorrência 
desse evento constitui um “fato causador” que poderá levar a Aracruz a revisitar e, 
possivelmente, alterar a sua moeda funcional, que atualmente é o Dólar norte-a-
mericano, para o Real ainda em 2009.

Desta forma, a Administração entende que ao apresentar as demonstrações fi-
nanceiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008 em conformida-
de com o Pronunciamento Técnico CPC 02 (R3), utilizando a atual moeda funcional, 
para logo depois, conforme expectativas mencionadas anteriormente, modificá-la 
para o Real, além de requerer grandes esforços poderia resultar em dificuldades 
para o mercado e os investidores. Uma vez que estes atores do mercado estão 
habituados com as informações financeiras apresentadas pela Companhia de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), efetivamente como 
se a moeda funcional fosse o Real, o uso do Dólar norte-americano como moeda 
funcional para BRGAAP em 31 de dezembro de 2008 interromperaria a série de 
informações financeiras históricas apresentadas nos períodos anteriores, sem be-
nefícios duradouros, por não permitir a comparabilidade dessas informações com 
aquelas que vêm sendo publicamente apresentadas em reais até então. 

Além disso, com a referida tendência de adoção do Real como moeda funcional 
da Companhia no futuro próximo, após a eventual integração das operações da 
Aracruz e da VCP, o mercado e os investidores estariam impedidos de comparar a 
sequência de resultados a serem publicados a partir de então com os resultados 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008.

Sendo assim, conforme previsto no Ofício-Circular CVM/SNC/SEP nº 01/2009, 
emitido pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a Companhia solicitou à CVM 
autorização para postergar a adoção dos procedimentos para a definição de sua 
moeda funcional, conforme previsto nos itens 11 a 16 do Pronunciamento Técnico 
CPC 02 (R3) (Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demons-
trações Contábeis) de 31 de dezembro de 2008 para 31 de dezembro de 2009.

Em correspondência recebida pela Companhia em 17 de março de 2009, atra-
vés do Ofício/CVM/SEP/GEA-2/N° 081/09, o Colegiado da CVM deferiu o pedido de 
adoção em caráter excepcional do Real como moeda funcional da Companhia para 
o exercício de 2008 e os três primeiros trimestres de 2009, facultando, desta forma, 
a apresentação de suas demonstrações financeiras tendo como moeda funcional o 
Real, apesar de, para fins de US GAAP, a Companhia vir utilizando o Dólar norte-a-
mericano como moeda funcional.



Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis 

203

Adicionalmente, o CPC 02 (R3) requer que a Companhia apresente as operações 
da sua controladora combinadas com as operações das subsidiarias no exterior, 
como se fossem sucursais. 

Porém, as operações das subsidiarias no exterior são devidas e consistentemen-
te apresentadas dentro dos números consolidados e a Companhia acredita que 
ainda existam dúvidas sobre o funcionamento desta proposta do CPC 02 (R3). Por-
tanto, a Companhia, em conjunto com outras empresas exportadoras na mesma 
situação, também solicitou à CVM, em caráter excepcional, a postergação do re-
querimento da aplicação deste aspecto do CPC 02 (R3) para o exercício de 2008 e 
os três primeiros trimestres de 2009. Em resposta às solicitações das Companhias 
solicitantes, a CVM, através da Carta Oficio datada de 17 de março de 2009, apro-
vou o referido pleito, válido para todas as entidades envolvidas.
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Custos de Transação e  
Prêmios na Emissão de  
Títulos e Valores Mobiliários

Acadêmico Claudio Avelino Mac-Knight Filippi e Flávio Riberi

Introdução
Principais aspectos do pronunciamento 
O presente capítulo aborda o CPC 08 sobre Custos de Transação e Prêmios na Emis-
são de Títulos e Valores Mobiliários. Embora com um dos títulos mais extensos den-
tre todo o aparato normativo do CPC, estamos falando de uma norma que não 
deve assustar. Para eliminar qualquer assombração em torno de seu nome, iremos 
decompor os elementos para definir com ilustrações e evidenciar sua importância 
e contexto com os elementos apresentados na norma que determinam o trata-
mento contábil. 

O que são custos de transação?
O primeiro conceito que trabalharemos nesta norma é a própria definição de custos 
de transação. Uma empresa que deseja captar recursos por meio da contratação de 
empréstimos, financiamentos ou pela emissão de títulos de dívida normalmente 
tem um caminho a percorrer, e, nele podem existir custos que estejam diretamente 
associados a este processo. Imagine primeiramente o seguinte exemplo em nosso 
cotidiano: você vai até uma concessionária autorizada da marca de veículos dos 
seus sonhos para adquirir aquele carro que irá impressionar sua família e amigos. 
Ao chegar no local você se dá conta de que o carro dos sonhos custa muito mais 
do que imagina e sua aquisição a vista é algo impensável. O vendedor lhe oferece 
a possibilidade de financiamento em parcelas a perder de vista com a aplicação de 
juros mensais. Você logo observa que as parcelas cabem em seu bolso, e, extasiado 
com a possibilidade de ter um carro novo avança na conversa com o vendedor. Este 

Capítulo 12
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ao oferecer a alternativa do financiamento lhe apresenta um modelo de contrato 
em que estão pactuadas as condições e o fluxo de pagamento.

 Neste contrato, também constam alguns detalhes, que impõem custos adi-
cionais ao contrato, que caso não lidos em seu completo teor, poderiam passar 
desapercebidos. É comum nestas situações a cobrança de uma taxa de abertura 
de crédito e outros emolumentos que visam conferir maior segurança ao con-
trato que será pactuado para viabilizar a compra de seu carro zero quilômetro. 
A estas taxas e custos que são incluídas no contrato de financiamento damos o 
nome de custos de transação, que são aquelas diretamente atribuíveis às ativi-
dades necessárias exclusivamente a contratação do financiamento em questão. 
São gastos, segundo o item 3 do CPC 08, incrementais, que não seriam incorri-
dos caso a família não tivesse assinado o contrato de financiamento para com-
pra do veículo. 

Agora, vamos transportar este exemplo para a empresa. Digamos que uma in-
dústria de sorvetes deseja expandir sua fábrica e não possui o capital necessário 
para adquirir o terreno e erigir sua nova planta fabril. Como haveria a necessida-
de de uma grande soma de recursos, ao conversar com o banco de seu relaciona-
mento, seus executivos recomendam que façam uma captação de recursos com 
a emissão de um título de dívida e o banco se coloca à disposição para assessorar 
a empresa a fim de encontrar investidores que possam dispor de recursos para a 
empresa, em troca do retorno de seu principal acrescido de juros. 

Devido à escassez de informações públicas sobre a empresa, são estabelecidas 
exigências pelos investidores para que a empresa forneça suas demonstrações 
contábeis e também um prospecto da transação para prover informações sobre 
a empresa, seus acionistas, fatores de risco ofensores ao negócio, destinação dos 
recursos e informações sobre a forma de remuneração aos investidores que colo-
quem recursos para financiar a empresa. 

Diante de tantas novas obrigações para simplesmente captar recursos no mer-
cado, a empresa se vê na necessidade de contratar advogados especializados para 
elaborar o prospecto, auditores para revisar as informações contábeis e o próprio 
banco participará neste bloco sendo remunerado pela sua assessoria na colocação 
da oferta.

Claro que este ciclo para a captação de recursos ainda demanda outras ações 
como a divulgação desta iniciativa para investidores, onde quer que os potenciais 
estejam, e incluem gastos com publicidade e viagens para encontrar este público 
de interesse que pode ser o investidor que comprará este título de dívida. 
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Para finalizar o calvário de nossa fábrica de sorvetes, ainda será necessário con-
siderar os custos de registro desta emissão de dívida que será colocada publica-
mente, além de taxas e comissões.

Agora você já deve estar pensando: e eu que achava complexo entender as en-
trelinhas e os custos de transação associados à compra de um veículo...

Todos os exemplos citados acima, em nosso exemplo da fábrica de sorvetes são 
custos de transação, em que podemos estabelecer uma analogia com um custo de 
transação que está presente na compra de um veículo, no caso apresentado como 
a taxa de abertura e análise de crédito.

Como vamos observar o impacto destes custos de transação na prática? Consi-
dere que a nossa fábrica de sorvetes tem o objetivo de captar R$ 1 milhão e a taxa 
de juros que remunerará o capital entregue pelos investidores (que a partir de ago-
ra serão chamados de credores) será de 8% ao ano e a empresa pagará o principal 
acrescido dos juros com parcelas anuais a serem pagas em um horizonte de cinco 
anos. O fluxo de pagamento seria projetado da seguinte maneira:

Ano  Fluxo de caixa líquido 

0 1.000.000 

1 (250.456)

2 (250.456)

3 (250.456)

4 (250.456)

5 (250.456)

Para receber R$ 1.000.000 no momento da captação a empresa se comprome-
teu a pagar parcelas de R$ 250.456, que, colocadas no fluxo ano para pagamento 
em cinco anos resulta na taxa de juros de 8% ao ano. Até o momento o raciocínio 
está simples. Mas, e onde estão os custos de transação que foram mencionados nas 
páginas anteriores?

Suponhamos que neste mesmo caso, a fábrica de sorvetes para fazer a emissão 
de dívida tenha contratado advogados e assessores financeiros para ajudar a es-
truturar a operação e incorreu em um custo de transação total de R$ 90.000. Como 
ficaria nosso fluxo, considerando os efeitos dos custos de transação?
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Ano  Fluxo de caixa líquido 

0 910.000 

1 (250.456)

2 (250.456)

3 (250.456)

4 (250.456)

5 (250.456)

O curioso é que os custos de transação normalmente são deduzidos do mon-
tante captado pela empresa, que, neste caso, ao ser captado R$ 1.000.000, o mon-
tante de R$ 90.000 foi deduzido para o pagamento dos advogados e assessores 
financeiros que trabalharam para viabilizar a colocação da dívida. Ao recalcular o 
fluxo financeiro, considerando a dedução dos valores pagos como custos de tran-
sação, veremos que a taxa efetiva subirá dos 8% a.a. para 11,68% a.a. 

No reconhecimento inicial, esta transação será contabilizada no balanço da 
companhia da seguinte forma:

D – Caixa (pela captação líquida) $ 910.000

D – Custos a amortizar (redutor do passivo)  $ 90.000

C – Empréstimos e financiamentos (Passivo)  $ 1.000.000,00

Ou seja, o passivo será apresentado:

Empréstimos e financiamentos $ 1.000.000

(-) Custos a amortizar $  (90.000)

Empréstimos e financiamentos (líquido)  $  910.000

Os efeitos contábeis poderiam parar por ai, entretanto, vamos ainda apresentar 
alguns controles requeridos para a gestão após a captação de recursos e deste ve-
remos os efeitos contábeis a serem produzidos.

Sabemos que a captação destes recursos será devolvida aos credores em par-
celas respeitando-se uma metodologia para cálculo prevista na conhecida ma-
temática financeira como método da taxa de juros efetiva. Segundo a definição 
apresentada no CPC 08 este:
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É o método de calcular o custo amortizado de ativo financeiro ou de passivo 
financeiro (ou grupo de ativos ou de passivos financeiros) e de alocar a receita ou 
a despesa de juros no período. A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exata-
mente os pagamentos ou recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida 
esperada do instrumento ou, quando apropriado, o período mais curto na quantia 
escriturada líquida do ativo financeiro ou do passivo financeiro. 

Doravante temos o compromisso de detalhar o simples fluxo de pagamentos 
para evidenciar o efeito da apropriação dos juros pelo método da taxa de juros 
efetiva e apresentá-lo de modo a acrescer o saldo de empréstimo tomado. A movi-
mentação que observaremos no passivo de nossa empresa utilizada como exem-
plo é que os juros constituem uma despesa financeira que aumenta o passivo e 
gera um efeito como uma despesa financeira no resultado. 

Nos valores sumarizados a seguir, a coluna com os efeitos da DRE consideram 
também a apropriação pelo regime de competência dos custos de transação, que 
seguirá a mesma lógica da apropriação da despesa financeira, sendo reconhecidos 
como uma “despesa” no resultado à medida que o contrato avança no tempo. Da 
parte que remete as parcelas que devem ser pagas de amortização do empréstimo 
pela empresa, estes tem o poder de reduzir o passivo com a contrapartida dire-
tamente em caixa, pois a empresa está efetuando a transferência financeira para 
liquidação de uma das parcelas. 

Ano  Saldo Inicial Efeitos na DRE  Pagamentos Saldo Final

1 910.000,00 106.305,16 (250.456,45) 765.848,71

2 765.848,71 89.465,58 (250.456,45) 604.857,84

3 604.857,84 70.658,80 (250.456,45) 425.060,19

4 425.060,19 49.655,05 (250.456,45) 224.258,79

5 224.258,79 26.197,66 (250.456,45) (0,00)

 Total de Juros + Custos  
de transação 

342.282,25

Para calcular o efeito na DRE que considera a apropriação dos juros e apropria-
ção dos custos de transação, o método da taxa de juros efetiva prevê a aplicação da 
taxa efetiva calculada, que em nosso caso é 11,68% sobre o saldo anterior. Fazendo 
a primeira conta teremos a aplicação desta taxa sobre o saldo inicial do emprésti-
mo e os lançamentos contábeis poderão ser descritos da seguinte maneira:



Pronunciamentos Contábeis Aplicados aos Negócios 

210

D – Despesa financeira (DRE) $ 106.305,16 (Saldo inicial x taxa efetiva)

C – Empréstimos e financiamentos  
             (Passivo)  $ 106.305,16

Ao efetuar o pagamento de uma das parcelas do empréstimo a empresa efe-
tuará os seguintes lançamentos contábeis:

D – Empréstimos e financiamentos (Passivo) $ 250.456,45

C – Caixa (Ativo) $ 250.456,45

Falamos anteriormente que os efeitos na DRE incluem a apropriação dos juros 
sobre o empréstimo e a apropriação dos custos de transação. O curioso é que os 
custos de transação estão representados por uma conta redutora no passivo e a 
cada período em que há a apropriação de juros, há também a apropriação dos cus-
tos de transação, de modo que este saldo devedor no passivo vai pouco a pouco 
sendo reduzido até chegar no final do contrato sem mais qualquer saldo a amorti-
zar. Vamos detalhar como os efeitos na DRE podem ser desdobrados entre o que é 
o efeito da apropriação dos juros e o efeito da apropriação dos custos de transação:

Ano Efeitos na DRE Despesa com juros
 Despesa com amortização dos 

custos de transação 

1 106.305,16 78.353,19 27.951,97

2 89.465,58 65.941,42 23.524,16

3 70.658,80 52.079,72 18.579,09

4 49.655,05 36.598,71 13.056,34

5 26.197,66 19.309,22 6.888,44

Total 342.282,25 252.282,25 90.000,00

Para desenvolver este racional, podemos partir da premissa de que os custos da 
transação que totalizam R$ 90.000,00, representam 26,29% do total dos efeitos na 
DRE pela identificação da representatividade percentual deste montante sobre o 
efeito total na DRE para todo o fluxo contratual. Deste modo, do efeito total calcu-
lado no fluxo pelo método da taxa de juros efetiva, bastaria aplicar este percentual 
para saber qual seria a porção dos custos de transação a serem amortizados em 
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cada período. A partir desta evidenciação, os lançamentos contábeis dos juros e 
custos de transação podem ser melhor evidenciados:

D – Despesa financeira (DRE) $ 78.353,19 (Apropriação dos juros)

C – Empréstimos e financiamentos  
             (Passivo) $ 78.353,19

D – Despesa com amortização dos  
              custos de transação (DRE)  $ 27.951,97 (Aprop. Dos Custos transação)

D – Custos a amortizar  
             (redutor do passivo)  $ 27.951,97

Até o momento não havíamos mencionado todas as formas que um custo de 
transação pode ocorrer. Demonstramos um exemplo associado ao processo de 
captação de recursos de terceiros por meio de uma emissão de dívida, devido ao 
interesse em simplificar o conceito e aproximar de nosso cotidiano. Vale ressaltar 
que os custos de transação também podem existir quando uma empresa, ao invés 
de captar recursos via dívida, decida realizar a emissão de títulos patrimoniais de 
modo a trazer recursos de terceiros para integrar o capital da sociedade. Esta forma 
é comumente observada no noticiário econômico quando uma empresa faz uma 
abertura de capital, onde investidores podem adquirir suas ações via bolsa de va-
lores. Nestas transações é comum que também existam os custos de transação, e, 
os prêmios na emissão de títulos que veremos a seguir.

O que são os Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários?
Os Prêmios na emissão de debêntures ou de outros títulos e valores mobiliários são 
valores recebidos que superam o de resgate desses títulos na data do próprio re-
cebimento ou o valor formalmente atribuído aos valores mobiliários. Esta situação 
ocorre quando, a exemplo de uma colocação de dívida no mercado com uma taxa 
fixa, se tenha uma projeção futura dos juros para um patamar inferior a captação, 
levando a uma maior demanda pela compra do título de dívida pelos investidores 
do que a própria oferta de títulos oferecidos ao mercado. Em momentos de turbu-
lência econômica, empresas com boa saúde financeira, baixa alavancagem e riscos 
sob controle, ao emitir títulos de dívida podem ter uma maior demanda, levando a 
redução do patamar de taxa de juros, de modo a reduzir o custo financeiro.
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Em nosso exemplo, consideremos a mesma fábrica de sorvetes querendo rea-
lizar a captação de R$ 1.000.000,00 a uma taxa de juros de 8% ao ano e tendo os 
mesmos custos de transação anteriores. Nesta nova situação vamos adicionar ou-
tra variável que não existia no exemplo anterior: há o interesse e mais demanda 
pela compra do título a ser emitido pela empresa, do que o que está sendo ofer-
tado de títulos no mercado. Isso emerge em situações em que a projeção de juros 
futuros na economia seja menor que a própria taxa de remuneração que a empresa 
pretenda pagar a seus credores (guardadas as condições que a empresa seja sólida 
e confiável). 

Vamos supor que, dado a demanda pelo título a ser emitido pela empresa seja 
então maior que a oferta, possa empurrar o valor do título para cima, fazendo com 
que a empresa capte além do R$ 1.000.000,00 esperado, um valor adicional, resul-
tando na figura do que vamos denominar como prêmio na emissão de título de 
dívida. Se a empresa captou um total de R$ 1.200.000,00 (sem ainda incluir os cus-
tos de transação) o valor do prêmio reflete R$ 200.000,00. O tratamento contábil a 
partir desse ponto exigirá que a empresa controle a amortização deste prêmio no 
resultado seguindo os mesmos critérios delineados para os custos de transação, 
que, utilizando os mesmos valores do exemplo supracitado de R$ 90.000,00 resul-
taria em um valor líquido disponível de R$ 1.110.000,00. Vejamos como seriam os 
lançamentos contábeis no momento inicial, considerando o prêmio na emissão do 
título de dívida:

D – Caixa (pela captação liquida - Ativo)    $ 1.110.000,00

D - Custos a amortizar (custos de transação - Passivo)  $ 90.000,00

C – Empréstimos e financiamentos (Passivo)   $ 1.000.000,00

C – Prêmio a amortizar (Passivo)     $ 200.000,00

 

Ao iniciar o contrato a empresa apropriará os juros e os custos de transação na 
DRE conforme o fluxo desenvolvido anteriormente, e além deste produzirá o efeito 
contábil do reconhecimento do benefício obtido com o prêmio na emissão do tí-
tulo de dívida seguindo a o mesmo método da taxa de juros efetiva (o que seguirá 
a proporção da despesa de juros e custos de transação lançados ao resultado em 
cada período) que assim seria:
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Ano
Efeitos na DRE 

(Juros + Custos de 
Transação (-) Prêmio)

Despesa com 
juros (Devedor)

 Despesa com 
amortização dos custos 
de transação (Devedor) 

 Amortização  
do Prêmio 

(Credor) 

1 44.189,67 78.353,19 27.951,97 (62.115,50)

2 37.189,67 65.941,42 23.524,16 (52.275,91)

3 29.371,94 52.079,72 18.579,09 (41.286,86)

4 20.640,95 36.598,71 13.056,34 (29.014,09)

5 10.890,02 19.309,22 6.888,44 (15.307,63)

Total 142.282,25 252.282,25 90.000,00 (200.000,00)

Lançamento da apropriação contábil do prêmio no 1o período:

D – Prêmio a amortizar (Passivo)  $ 62.115,50

C - Amortização do prêmio (DRE)  $ 62.115,50

Considerações finais 
O pronunciamento, embora com teor muito sucinto, tem o objetivo de trazer à luz 
o tratamento contábil para a apropriação conforme a competência contratual dos 
gastos incorridos como custos de transação, os juros, bem como prêmios recebi-
dos, ágios, deságios. 

Há a preocupação em prover aos usuários da informação contábil informações que 
identifiquem cada processo de captação de recursos, seus custos de transação, prê-
mios obtidos no processo de captação e taxa de juros efetiva (considerando os efeitos 
dos custos de transação), para saber como e em quais condições a empresa consegue 
de fato captar recursos, sejam eles por instrumentos de dívida ou patrimoniais.

A dica de ouro para não errar no tratamento contábil de custos de transação e 
prêmios na emissão de títulos que envolve uma correta compreensão das formas 
de cálculo de taxa interna de retorno e a aplicação do método da taxa de juros efe-
tiva pode ser melhor entendida quando nos apoiamos na construção dos cálculos 
feitos pelo Excel. Como um exercício para medir a absorção vale transcrever as ta-
belas apresentadas neste capítulo para o próprio Excel a fim de se tentar reproduzir 
as fórmulas aqui descritas textualmente. 

Por fim, o empresário proprietário da fábrica de sorvetes do exemplo apresen-
tado, se verá sempre diante de questões que exigem a presença de um contador 
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qualificado e com domínio e habilidade para interpretar as normas contábeis ten-
do em vista sua aplicação prática, sem deixar de lado a preocupação com o conhe-
cimento de um ferramental que sempre foi essencial e está presente na matemáti-
ca financeira que segue de mãos dadas com a Contabilidade. 
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Adoções iniciais (CPC 13 – Adoção Inicial 
da Lei no 11.638/07 e da MP no 449/08; CPC 37 
– Adoção Inicial das Normas Internacionais de 
Contabilidade;  e CPC 43 - Adoção Inicial dos 
Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 40) 

Acadêmicos Adriano Gilioli e Irineu De Mula

Histórico
A área contábil reserva informações muito importantes sobre as empresas. Para 
isso, ela precisa respeitar os princípios e leis de cada país, o que poderia gerar fal-
ta de comparabilidade sobre os impactos de transações similares entre diferentes 
países, se não fosse pelas Normas Internacionais de Contabilidade.

Com a globalização, a comercialização e os investimentos entre diferentes paí-
ses ficaram muito mais fáceis. É por esse motivo que as empresas precisam apro-
veitar essa oportunidade para crescer e se desenvolver, permanecendo atualizadas 
com as regras contábeis que norteiam essas transações.

Com a linguagem universal dos negócios, há maior integração econômica entre 
os países, facilitando a expansão do comércio e possibilitando maiores alternativas 
de investimentos ao redor do mundo para os detentores do capital, que necessi-
tam constantemente de informações econômicas e financeiras sobre seus negó-
cios, sem necessariamente residir no país em que têm recursos aplicados. 

Esse fenômeno forçou a necessidade de uma linguagem contábil padronizada, 
para atender aos interesses dos usuários das informações contábeis e favorecer o 
desenvolvimento das empresas com o aumento de capital estrangeiro investido. 
Desse modo, o International Accounting Standards Boards-IASB emitiu as Inter-
national Financial Reporting Standards-IFRS, que são as Normas Internacionais de 
Contabilidade. 

A União Europeia foi pioneira nesse processo de convergência e, a partir de ja-
neiro de 2005, exigiu-se para as companhias abertas a adoção das IFRS em suas 
demonstrações financeiras consolidadas. Com o sucesso da adoção dessas normas 

Capítulo 13
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na Europa, mais de 100 países ao redor do mundo hoje já adotam este padrão con-
tábil (CAMBRIA, 2008). 

No Brasil, este processo de convergência teve início com a criação do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis-CPC em 2005, órgão responsável por preparar e 
emitir pronunciamentos compatíveis com as IFRS. Em 2007 foi emitida a Instrução 
no. 457/2007 da Comissão de Valores Mobiliários-CVM, a qual determinou que as 
IFRS seriam obrigatórias para as demonstrações financeiras consolidadas relativas 
ao exercício de 2010 e posteriores, sendo facultativas apenas para os exercícios de 
2008 e 2009 (IUDÍCIBUS et al., 2010). 

Na prática, as empresas brasileiras que adotam os procedimentos emitidos pelo 
CPC, seja para as empresas listadas ou de grande porte, ou o CPC para empresas de 
pequeno e médio portes, denominada CPC PME, já estão de acordo com as normas 
internacionais.

São as normas contábeis que definem os critérios de mensuração e as formas 
de registrar e classificar os eventos econômicos e financeiros que ocorrem nas em-
presas, assim como apresentam os requisitos mínimos de divulgação para a com-
preensão destes eventos e seus impactos sobre a posição patrimonial e financeira 
das empresas, assim como o desempenho das operações e dos fluxos de caixa.

Os pronunciamentos do CPC são parte dos Relatórios Financeiros e aprovados 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC, o qual recomenda que estes 
Pronunciamentos Técnicos sejam referendados pelas entidades reguladoras bra-
sileiras, tais como o CFC e a CVM.

O Brasil é um país que atrai muito interesse de investidores estrangeiros. Para 
analisar a situação financeira das empresas, que são foco desse interesse, são utili-
zadas as demonstrações contábeis. Logo, para que as operações, os processos e as 
informações contábeis sejam compreendidas, é preciso utilizar uma única lingua-
gem nacional e internacionalmente.

Para isso, as empresas devem se preparar para adaptar seus processos internos 
e os sistemas operacionais, pois, assim, fica mais fácil e simples atuar no dia a dia de 
acordo com as normas vigentes. Para estabelecer uma vantagem competitiva real, 
é preciso dominar esses assuntos contemporâneos da Contabilidade. Isso ajudará 
a alcançar o sucesso empresarial e das negociações internacionais.

Seguir as Normas Internacionais de Contabilidade é algo essencial para aquelas 
empresas que visam a transparência corporativa, a divulgação e a adequação à 
Contabilidade internacional. Isso facilita a compreensão das exigências feitas pelos 
investidores, pelo mercado e demais interessados fora do País.
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Isso tudo ajuda na avaliação do desempenho empresarial a nível internacional 
e, é claro, na análise comparativa feita tanto por empresas brasileiras quanto es-
trangeiras, sempre que quiserem entender quais são os melhores desempenhos 
financeiros e os negócios mais atrativos para investir.

A utilização das Normas Internacionais de Relatório Financeiro torna os relató-
rios contábeis legíveis para empresas de quaisquer países. Isso facilita as análises e 
a comparabilidade tanto de dentro quanto de fora do País e aumenta as chances 
de negócios ao redor do mundo.

Seguir as IFRS é como adotar uma linguagem universal da Contabilidade, em 
que empresas de todas as partes do mundo consigam olhar um relatório e com-
preender, com base nele, se investir em um negócio é vantajoso ou não.

Investidores estrangeiros têm suas próprias exigências quando avaliam um po-
tencial objetivo. Por isso, eles precisam conseguir avaliar de forma integral a situa-
ção da empresa na qual pretendem aplicar seus recursos.

Sem a adoção das Normas Internacionais de Relatório Financeiro pode ser difícil 
identificar os critérios a serem avaliados, além da falta de comparabilidade dos nú-
meros em relação a outras empresas de países diferentes. Por outro lado, quando 
se padronizam as informações, esse desafio é superado.

A adoção das IFRS iguala o Brasil a outras economias mundiais no que diz res-
peito à análise de investidores. Isso torna o País muito mais atrativo para quem de-
seja aplicar recursos em empreendimentos brasileiros, já que as análises poderão 
ser feitas imediatamente.

Breve relato
CPC 13 – Adoção Inicial da Lei no 11.638/07 e da MP no 449/08

Com a sanção da Lei nº 11.638/07 desaparece a opção das empresas procede-
rem à Reavaliação Espontânea dos Bens, conforme mencionado em seu artigo 6: 
“Os saldos existentes nas reservas de reavaliação deverão ser mantidos até a sua 
efetiva realização ou estornados até ao final do exercício social em que esta Lei 
entrar em vigor”, portanto, as empresas poderiam optar em realizar todo o saldo 
que compõem a conta Reserva de Reavaliação do Patrimônio Líquido seja por de-
preciação, amortização ou exaustão, ou estorná-los até o exercício findo de 2008 
contra o valor Reavaliado constante no Ativo. 

A fim de dar maiores esclarecimentos quanto aos assuntos tratados na Lei no 
11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08 o Comitê de Pronunciamentos Contábeis-

https://site.irko.com.br/blog/kpboard-transforme-a-analise-contabil-e-financeira-da-sua-empresa/


Pronunciamentos Contábeis Aplicados aos Negócios 

218

-CPC emitiu o Pronunciamento Técnico CPC nº 13, no qual aborda a Adoção Inicial 
da Lei n° 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08, onde descreve em seu item 39, 
“A reserva de reavaliação, no patrimônio líquido, continuará sendo realizada para a 
conta de lucros ou prejuízos acumulados, na mesma base que vinha sendo efetua-
da antes da promulgação da Lei nº 11.638/07”. Ou seja, a sociedade que optasse 
por manter seus saldos de reavaliação, adotaria os valores reavaliados como base 
para o registro do bem e continuaria efetuando a baixa através da realização por 
depreciação, exaustão ou alienação. 

Os principais órgãos fiscalizadores como CVM, Banco Central e Ibracon enten-
dem que a reserva realizada deverá ser registrada diretamente à conta de lucros 
acumulados porque a mais-valia do bem pertence a exercícios anteriores. Os efei-
tos fiscais, quando a reserva realizada for contabilizada nos lucros acumulados e 
não transitar pelo resultado, deverá a pessoa jurídica adicionar o mesmo valor na 
apuração do lucro real e de base de cálculo da contribuição social. 

Até 2008, a reavaliação de Ativos não possuia impactos tributários, pois o fisco 
tratou de manter a situação idêntica para as empresas que praticavam a reavalia-
ção das que não as praticam. 

Para as sociedades que optaram pelo estorno relata o CPC 13, item 40: “[...] o 
estorno retroagirá à data de transição [...] estabelecida pela entidade quando da 
adoção inicial da Lei nº 11.638/07. O mesmo tratamento deve ser dado com refe-
rência à reversão dos impostos e contribuições diferidas”. 

Portanto, as sociedades tinham até o final do exercício social de 2008 para efetuar o 
estorno dos saldos existentes na conta Reserva de Reavaliação do Patrimônio Líqui-
do, contra o valor reavaliado registrado no Ativo, consequentemente deveria pro-
ceder à baixa dos impostos diferidos reconhecidos na constituição da Reavaliação. 

O referido Pronunciamento elucida em seu item 41, como tratar a Reavaliação 
no caso de investidas e investidoras. As entidades devem observar a necessidade 
de uniformizar o tratamento dado na reavaliação entre a investidora e suas con-
troladas e coligadas. Caso não haja um padrão nas demonstrações, estas devem 
ser ajustadas por meio da equivalência patrimonial a fim de se obter igualdade em 
seus procedimentos. 

A reavaliação positiva representa acréscimo de patrimônio líquido que será tri-
butado futuramente pela realização dos ativos. Considerando-se ônus existente 
sobre a reavaliação, no momento de seu registro deve-se reconhecer a carga tribu-
tária (Imposto de Renda e Contribuição Social) devida sobre a futura realização dos 
ativos que a geraram. 
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O lançamento contábil deve ser efetuado a débito da conta retificadora da re-
serva de reavaliação (que pode ser através de conta retificadora para controle fis-
cal) e a crédito de provisão para Imposto de Renda no Exigível a Longo Prazo. Esta 
provisão será transferida para o Passivo Circulante à medida que os ativos forem 
sendo realizados. 

Os valores dos impostos e contribuições registrados no passivo devem ser atua-
lizados monetariamente, em consonância com o disposto no item 38. As eventuais 
oscilações nas alíquotas dos impostos e contribuições devem ser reconhecidas. 
Essa provisão para imposto incidentes sobre a Reserva de Reavaliação não deverá 
ser constituída para ativos que não se realizarão por depreciação, amortização ou 
exaustão e para os quais não haja qualquer perspectiva de realização por alienação 
ou baixa, como é o caso de terrenos. Nessa hipótese, o ônus fiscal somente será 
reconhecido contabilmente no futuro quando, por mudança de circunstâncias, 
ocorrer a alienação ou baixa. 

Portanto, a Reavaliação não seria tributada no momento de sua constituição, seria 
apenas registrada numa conta redutora a Reserva de Reavaliação para devido controle. 

CPC 37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade 
Adotado pelas companhias abertas dentre outras, o CPC n° 37 – Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Contabilidade tem como objetivo garantir que as primei-
ras demonstrações contábeis das empresas, publicadas a partir da conversão para 
as normas IFRS, apresentem informações qualificadas e transparentes aos usuários 
e que permitam uma comparação em relação aos outros períodos, determinando 
assim um ponto de partida para que se contabilizem as transações econômico/
financeiras dentro dos padrões da nova norma. 

As companhias devem descrever a forma como efetuaram a conversão em IFRS 
e como essa transição alterou sua posição patrimonial, seu desempenho econô-
mico e o seu desempenho financeiro, em relação às práticas até então adotadas. 

CPC 43 – Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 40 
O Pronunciamento Técnico CPC 43 objetiva fornecer as diretrizes necessárias para 
que as demonstrações contábeis individuais de uma companhia, elaboradas de acor-
do com os Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do CPC, estan-
do em conformidade com as Normas Internacionais da Contabilidade emitidas pelo 
IASB e fielmente alinhadas às demonstrações contábeis consolidadas elaboradas 
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como determina o Pronunciamento Técnico CPC 37. Desta maneira, o Pronuncia-
mento CPC 43 está diretamente ligado ao Pronunciamento CPC 37 – Adoção Ini-
cial das Normas Internacionais da Contabilidade, de forma que as opções adotadas 
para fins daquele Pronunciamento CPC 37 devem também ser adotadas para fins 
do Pronunciamento CPC 43, de maneira a minimizar as eventuais diferenças entre 
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. 

As PMEs adotado tanto pelo IASB quando pelo CPC e CFC para fins de relatórios 
e demonstrações contábeis é: Empresas que não têm obrigação pública de presta-
ção de contas e elaboram demonstrações contábeis, para fins internos de gestão, 
para usuários externos, mas para finalidades gerais, como é o caso de sócios que 
não estão envolvidos na administração do negócio, credores existentes e poten-
ciais, e agências de avaliação de crédito (Iudícibus et al., 2010, p. 25). 

Com base no exposto, não estão incluídas neste conjunto: as sociedades de 
grande porte, definidas pela Lei nº 11.638/07 como a sociedade ou o conjunto de 
sociedades sob controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo total 
superior a R$ 240.000.000,00 (Duzentos e Quarenta Milhões de Reais) ou receita 
bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (Trezentos Milhões de Reais); as compa-
nhias abertas reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários-CVM; as sociedades 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil-BCB; as Sociedades Reguladas 
pela Superintendência de Seguros Privados-SUSEP e outras sociedades cuja prá-
tica contábil é ditada pelo correspondente órgão regulador com o devido poder 
legal (NBC TG 1000, 2009). 

Das demonstrações contábeis 
Introdução
As demonstrações contábeis das PMEs têm o objetivo de proporcionar informa-
ções sobre a posição financeira dessas empresas através do balanço patrimonial, 
do desempenho por meio do resultado e do resultado abrangente e pelo fluxo de 
caixa, que é utilizado para a tomada de decisão por vários usuários que não têm 
condições de exigir relatórios específicos para suas utilidades (Santos, 2010). 

Objetivo
De modo geral, a entidade deve fornecer informações sobre: as características das 
demonstrações; a posição financeira, patrimonial e o desempenho da entidade; 
os elementos básicos das demonstrações financeiras, sendo esses ativos, passivos, 
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receitas e despesas; e os conceitos para reconhecimento e mensuração, nesse caso 
o custo histórico e valor justo; as situações em que ativos, passivos, receitas e des-
pesas podem ser compensados; e os princípios que uma empresa tem de levar em 
conta ao escolher sua política contábil, na ausência de orientações no IFRS para 
PMEs (Deloitte Touche Tohmatsu, 2014). 

Características qualitativas
Em relação às características qualitativas, Almeida et al. (2014) menciona que a qua-
lidade da informação contábil está relacionada do mesmo modo que avaliamos a 
qualidade de determinado produto, e que o produto da Contabilidade é a informa-
ção. Almeida et al. (2014, p. 28) também ressalta que “o CPC PME não hierarquiza as 
características qualitativas, principalmente porque seu objetivo final é prestar infor-
mações úteis aos usuários das demonstrações contábeis e evitar os vieses”. 

Para Iudícibus et al. (2010, p. 37), “as características qualitativas são os atributos 
que tornam as demonstrações financeiras úteis para os usuários”. Iudícibus et al. 
(2010) menciona que as quatro principais caraterísticas são compreensibilidade, 
relevância, confiabilidade e comparabilidade. 

O objetivo do trabalho não foi aprofundar o conceito das características qualita-
tivas, assim elas serão apenas citadas. Conforme a NBC TG 1000 (2009), as caraterís-
ticas qualitativas são divididas em: compreensibilidade; relevância; materialidade; 
confiabilidade; primazia da essência sobre a forma; prudência; integralidade; com-
parabilidade; tempestividade; equilíbrio entre custo e benefício. 

Regime de competência 
Conforme NBC TG 1000 (2009), a entidade deve elaborar suas demonstrações con-
tábeis usando o regime de competência, salvo para informações de fluxo de caixa. 
No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patri-
mônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de 
reconhecimento de cada um desses itens. 

Almeida et al. (2014, p. 32) comenta que o regime de competência é “o meca-
nismo contábil usado para possibilitar a compreensão dos valores contábeis reco-
nhecidos nas demonstrações contábeis, de modo a se obter informações sobre o 
passado, o presente e os futuros direitos e obrigações de uma entidade.” 

Para Iudícibus et al. (2010), regime de competência é quando as operações são 
reconhecidas no momento em que ocorrem e não pelo recebimento ou pagamento 
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dos recursos financeiros. Assim, os registros contábeis são reconhecidos nas de-
monstrações contábeis em relação aos períodos a que se referem. As demons-
trações contábeis terão seus objetivos atingidos quando elaboradas pelo regime 
de competência. 

Continuidade 
A entidade deve elaborar suas demonstrações contábeis partindo do princípio de 
que ela está em operação do seu curso normal de negócios e continuará em fun-
cionamento no futuro previsível. Dessa maneira, a entidade demonstra que não 
tem a intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir significativamente o po-
tencial de suas operações (Mourad e Paraskevopoulos, 2010). 

Deloitte Touche Tohmatsu (2015, p. 82) afirma que não são preparadas demons-
trações financeiras “com base no pressuposto de continuidade operacional se os 
eventos subsequentes ao período contábil a que se referem as demonstrações in-
dicarem que o pressuposto de Continuidade operacional não é apropriado. ” 

Elementos das demonstrações contábeis 
Os ativos, os passivos e o patrimônio líquido são os elementos que se relacionam 
diretamente com a mensuração da posição financeira na demonstração financeira. 
Já as receitas e despesas são os elementos que estão diretamente relacionados 
com a mensuração do desempenho na demonstração do resultado. A demonstra-
ção das mutações na posição financeira frequentemente reflete os elementos da 
demonstração do resultado e as mutações nos elementos do balanço patrimonial 
(Ernest & Young; Fipecafi, 2010). 

Elementos patrimoniais 
O balanço patrimonial faz parte do conjunto das demonstrações financeiras e re-
presenta a posição patrimonial de uma entidade. Ele é composto por ativos, passi-
vos e o patrimônio líquido, os quais serão conceituados a seguir. 

Segundo Almeida et al. (2014), um ativo é reconhecido quando for um recurso 
controlado pela entidade e que resulte de uma transação ou de outros eventos 
passados, do qual se espera futuros benefícios econômicos para a entidade. É im-
portante frisar que um item será reconhecido como ativo quando a entidade tiver 
o controle do bem, independentemente de ter a propriedade dele. 
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Por outro lado, o passivo está relacionado com a existência de uma obrigação, 
que por sua vez pode ser um dever que a entidade precise cumprir. Conforme Iudí-
cibus et al. (2010, p. 42), “as obrigações podem ser legalmente exigíveis em conse-
quência de um contrato ou de requisitos estatutários. Esse é normalmente o caso, 
por exemplo, das contas a pagar por mercadorias e serviços recebidos”. 

Já o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo de uma entidade. 
Se o resultado for positivo, os ativos serão suficientes para liquidar os passivos e 
ainda haverá recursos disponíveis para os proprietários. Do contrário, os passivos 
exigirão maior volume de caixa do que os ativos conseguem disponibilizar (Almei-
da et al., 2014). 

Elementos de resultados 
A demonstração do resultado do exercício (DRE) é a demonstração financeira que 
apresenta o desempenho da entidade, sendo que os elementos utilizados para ge-
rar o resultado são as receitas e as despesas. Segundo Mourad e Paraskevopoulos 
(2010), as receitas e as despesas serão mensuradas pelo conceito de capital e de 
manutenção da utilização do capital. 

A NBC TG 1000 (2009) seção 2, item 2.25, p.11, define receitas como “[...] aumen-
tos de benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entradas 
ou aumentos de ativos ou diminuições de passivos, que resultam em aumento do 
patrimônio líquido”. Também conforme a NBC TG 1000 (2009), as receitas não po-
dem ser oriundas de subsídios dos proprietários da entidade. 

Ainda em relação às receitas, Iudícibus et al. (2010) define que elas podem ser 
conhecidas como receitas das atividades como também por ganhos. As receitas 
são oriundas das atividades normais da entidade, enquanto que os ganhos são 
itens que podem ou não surgirem das atividades ordinárias da entidade. 

Já as despesas também podem ser definidas como perdas, assim como as 
próprias despesas, que se originam no curso das atividades normais da entidade. 
A despesa é uma diminuição do patrimônio líquido que surge no curso das ativi-
dades normais da entidade e geralmente toma a forma de redução de ativos. Por 
outro lado, a perda também se enquadra como redução do patrimônio líquido e 
pode se originar no curso das atividades ordinárias da entidade. 

As perdas são geralmente demonstradas separadamente na demonstração do 
resultado ou do resultado abrangente, pois essa informação é útil para a tomada 
de decisões. (Santos, 2010) 
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Para Almeida et al. (2014), as despesas são definidas como redução de benefícios 
econômicos durante o período contábil na forma de saídas ou diminuição de ativos 
ou inclusão de passivos que resultam em reduções no patrimônio líquido. Não se 
enquadram nesse conceito as distribuições de capital ou lucros a proprietários. 

Mensuração 
Conforme NBC TG 1000 (2009), seção 2, item 2.33, p. 12, mensuração pode ser 
definida como: [...] processo de determinar as quantias monetárias pelas quais a 
entidade mensura ativos, passivos, receitas e despesas em suas demonstrações 
contábeis. Mensuração envolve a seleção de uma base de avaliação. Esta Norma 
especifica quais bases de avaliação a entidade deve usar para muitos tipos de ati-
vos, passivos, receitas e despesas. 

Para Iudícibus et al. (2010), a mensuração consiste em determinar as quantias 
monetárias pelos quais os itens das demonstrações contábeis serão reconhecidos 
e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado, sendo 
que esse processo envolve a seleção de uma base específica de avaliação. 

Segundo Almeida et al. (2014), as duas bases a serem utilizadas para mensura-
ção são: custo histórico e valor justo. O custo histórico dos ativos é registrado pelos 
valores pagos ou a serem pagos por caixa ou equivalentes, ou pelo valor justo dos 
recursos que são entregues para adquirir o ativo na data de aquisição. Para os pas-
sivos, o custo histórico representa a quantidade de recursos recebidos em caixa ou 
equivalentes, ou o valor justo dos ativos recebidos em troca da obrigação ou em 
algumas situações pela quantidade de caixa ou equivalentes que se espera liquidar 
um passivo no curso normal dos negócios. Por sua vez, o valor justo é o montante 
pelo qual um ativo poderia ser trocado ou um passivo liquidado em uma transação 
em que não existam favorecidos. 

Apresentação das demonstrações financeiras 
As demonstrações financeiras são a representação estruturada da situação finan-
ceira e do desemprenho financeiro de uma entidade. A finalidade das demonstra-
ções é produzir dados sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e o 
fluxo de caixa de uma entidade, sendo proveitoso para a tomada de decisões dos 
usuários (Ernest & Young; Fipecafi, 2010). 

Para Almeida et al. (2014), o conjunto completo das demonstrações contábeis 
preenche todas as formas de representação econômica de uma entidade, e cada 
uma tem a sua finalidade. 
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Almeida et al. (2014) também menciona que, além de elaborar as demonstra-
ções contábeis de acordo com a NBT TG 1000, também é preciso deixar expresso 
nas notas explicativas que todas elas estão em conformidade com a norma. Em cir-
cunstâncias extremamente raras, a entidade poderá apresentar as demonstrações 
financeiras em desacordo com a sua realidade econômica. 

Quando isso acontecer, a entidade deve divulgar que cumpriu a norma, exceto 
nesse caso específico, por conflitar com o objetivo das demonstrações contábeis. 

Conforme NBC TG 1000 (2009), a entidade deve apresentar ao final de cada 
período as seguintes demonstrações contábeis: balanço patrimonial; demons-
tração do resultado; demonstração do resultado abrangente; demonstração das 
mutações do patrimônio líquido; demonstração dos fluxos de caixa; notas ex-
plicativas, compreendendo o resumo das principais políticas contábeis e outras 
informações detalhadas. 

A entidade pode substituir a demonstração das mutações do patrimônio lí-
quido e do resultado abrangente pela demonstração dos lucros e prejuízos acu-
mulados, se as alterações do patrimônio líquido forem oriundas do resultado, da 
distribuição de lucro, da correção de erros de períodos anteriores e de mudanças 
de políticas contábeis. 

As demonstrações financeiras são apresentadas no mínimo anualmente e será 
necessária uma justificativa expressa sempre que a entidade diminuir ou aumentar 
a periodicidade da divulgação. 

Na divulgação das demonstrações financeiras, deverá ser levado em conside-
ração os seguintes princípios: que a entidade continuará em operação em futuro 
previsível; consistência da apresentação; comparabilidade; materialidade. (Deloit-
te Touche Tohmatsu, 2014). 

A forma de apresentação das demonstrações contábeis passou por importantes 
alterações por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). O Decreto 
nº 6.022 (2007), art. 2o, menciona que o Sped unifica as atividades de recepção, 
validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a 
escrituração comercial e fiscal das empresas, mediante fluxo único computadori-
zado de informações. 

Instrução Normativa RFB nº 1.420 (2013), instituiu a Escrituração Contábil Digi-
tal-ECD, que por sua vez é parte integrante do projeto Sped e tem por objetivo a 
substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou 
seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros: I 
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– Livro Diário e seus auxiliares; II – Livro Razão e seus auxiliares; III – Livro Balance-
tes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos 
neles transcritos. 

O CFC legitimou essas alterações através do Comunicado Técnico CTG 2001 (R2) 
que definiu as formalidades da escrituração contábil em forma digital para fins de 
atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital- Sped e da Interpretação 
Técnica do CFC – ITG 2000 (R1) que trata da Escrituração Contábil. 

Íntegra do Pronunciamento Técnico CPC 43 (R1) – Adoção Inicial 
dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 41
Introdução
IN1.  O processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade por 

parte das empresas brasileiras, buscada há muitos anos, passou a ser legal-
mente determinada, a partir da edição da Lei nº. 11.638/07, às companhias 
abertas, e estendida às demais empresas brasileiras pelo esforço conjunto 
das entidades instituidoras deste Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(Abrasca, Apimec, BM&FBovespa, CFC, Fipecafi e Ibracon), com o apoio das 
instituições que participam como membros convidados deste mesmo CPC 
(CVM, Susep, Bacen, RFB e mais recentemente Febraban e CNI).

IN2.  Esse processo de convergência abrange duas etapas: a primeira, desenvol-
vida em 2008, com a emissão por parte deste CPC de Pronunciamentos e 
Orientações que culminaram com a edição do Pronunciamento Técnico CPC 
13 – Adoção Inicial da Lei nº. 11.638/07 e da Medida Provisória nº. 449/08 e 
mais o Pronunciamento Técnico CPC 14 – Instrumentos Financeiros: Reco-
nhecimento, Mensuração e Evidenciação. Foram todos aplicados já em 2008 
por força da própria lei e da normatização de quase todos os órgãos regula-
dores contábeis brasileiros.

IN3.  A segunda etapa foi cumprida durante 2009 e início de 2010, com a edição 
dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 41 (com exceção dos CPC 34 (1) e 
CPC 42 (2)) e diversas Interpretações. Esses documentos emitidos em 2009 
estão sendo sugeridos como de adoção obrigatória por parte dos órgãos 
reguladores que já se manifestaram quanto aos referidos documentos, 
para 2010, com efeito retroativo para 2009 para fins comparativos. Conse-
quentemente, o ano de 2009 continuou regido ainda pelos documentos da 
primeira fase.
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Nota:

(1)  O Pronunciamento Técnico CPC 34 – Exploração e Avaliação de Re-
cursos Minerais não foi emitido, mesmo tendo ido à audiência pública, 
por não ser de aplicação compulsória pelo IASB, já que não está completo 
com relação a todas as fases relativas à prospecção, exploração, avaliação 
e extração de minérios.

(2) O Pronunciamento Técnico CPC 42 – Contabilidade e Evidenciação em 
Economia Altamente Inflacionária (IAS 29 do IASB) não foi emitido tendo 
em vista sua inaplicabilidade na situação brasileira atual e pela experiên-
cia brasileira anterior com a correção integral de demonstrações contá-
beis. Esta é mencionada nos Pronunciamentos Técnicos que se referem à 
situação de alta inflação.

Não obstante, é obrigatória a aplicação do conteúdo do IAS 29, com a técnica 
da correção integral, para as situações de investidas em países com alta inflação.

IN4.  Todos os documentos emitidos por este CPC estão totalmente convergentes 
às Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB – International 
Accounting Standards Board, com a única diferença de que algumas opções 
dadas por aquele organismo não foram aqui adotadas, tendo às vezes sido 
mantida apenas uma. É o caso da reavaliação de imobilizado, vedada por lei 
no Brasil atualmente, ou da utilização de dois formatos para a Demonstração 
do Resultado Abrangente, aqui estando admitido apenas um deles, etc. De 
qualquer forma, os documentos estão de tal forma redigidos que permitem, 
no entendimento deste CPC, que as demonstrações contábeis elaboradas 
sob seus critérios possam ser tomadas como estando totalmente de acordo 
com as normas do IASB, com as únicas exceções contidas no IN5 a seguir.

IN5.  A única exceção de caráter obrigatório/legal diz respeito às demonstrações 
contábeis individuais de entidade que tenha investimento em controlada 
avaliado pelo método da equivalência patrimonial. O IASB não reconhece 
esse tipo de demonstração, exigindo que, no caso da existência de controla-
da, a entidade elabore e divulgue, no lugar das demonstrações individuais, 
demonstrações consolidadas. O IASB admite demonstrações da investidora 
com investimento em controlada, mas desde que o investimento seja ava-
liado pelo valor justo ou mesmo pelo custo (ver Pronunciamento Técnico 
CPC 35 - Demonstrações Separadas), e dá o nome a essas demonstrações de 
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demonstrações separadas, tornando-as diferentes das demonstrações indi-
viduais. Nossa legislação societária, todavia, exige a apresentação dessas de-
monstrações individuais e este CPC as reconhece e por isso as inclui em seus 
documentos. O mesmo deve ser aplicado aos investimentos em empreendi-
mentos controlados em conjunto. Outra exceção, esta de caráter temporário 
para a entidade que optou por tal procedimento, é a manutenção de saldo 
em conta do ativo diferido, procedimento esse permitido pelo CPC 13 - Ado-
ção Inicial da Lei nº. 11.638/07 e da Medida Provisória nº. 449/08, e que tem 
caráter de transição até a total amortização desses saldos.

IN6.  O fato de existirem exclusivamente essas exceções apenas para as demons-
trações contábeis individuais faz com que as demonstrações contábeis con-
solidadas sejam capazes de produzir demonstrações totalmente conformes 
com as normas do IASB.

IN7.  Por outro lado, conforme contido na IN1 do Pronunciamento Técnico CPC 
37  Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, muitas socie-
dades brasileiras estão obrigadas a adotar, por exigência de diversos órgãos 
reguladores contábeis brasileiros, a partir de 2010, as Normas Internacionais 
de Contabilidade emanadas do IASB -  International Accounting Standards 
Board (International Financial Reporting Standards - IFRSs), em suas demons-
trações contábeis consolidadas.

IN8.  Só que algumas dessas normas têm como consequência ajustes retros-
pectivos. Por isso o IASB emitiu sua  IFRS 1 First-time Adoption of Inter-
national Financial Reporting Standards, cuja mais recente versão (Bound 
Volume 2010, que inclui emendas promovidas nas IFRSs até 31 de de-
zembro de 2009), tem o objetivo de regular a situação quando a entida-
de aplicar integralmente as Normas Internacionais pela primeira vez. Por 
isso, para que se atendam às exigências dos órgãos reguladores de que as 
empresas a eles subordinadas apresentem demonstrações consolidadas 
de acordo com as IFRSs, é necessário que elas apliquem também o dis-
posto nesse documento IFRS 1.

IN9.  Por isso o CPC emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 37, aplicável às de-
monstrações consolidadas das entidades obrigadas por seus órgãos regula-
dores à emissão de demonstrações contábeis consolidadas de acordo com 
as Normas Internacionais de Contabilidade a partir de 2010. Para a emissão 
desse Pronunciamento Técnico foi tomada como base a IFRS 1, de forma que 
as demonstrações consolidadas possam ser declaradas pela administração 
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da sociedade como estando conformes com as Normas Internacionais de 
Contabilidade como emitidas pelo IASB (denominadas simplesmente de IFRSs).

IN10.  A necessidade da emissão desses documentos sobre a adoção inicial das 
IFRSs se deve ao fato de muitas das normas internacionais mudarem as prá-
ticas contábeis a partir de certa data, o que implicaria, em muitos casos, em 
se voltar a datas de há já muito tempo. Por isso a IFRS 1 procura simplificar 
determinadas adoções iniciais, determinando quais os procedimentos que 
têm efeitos obrigatórios apenas prospectivamente a partir da adoção inicial 
e quais os que têm efeitos retrospectivos e até quando. O Pronunciamento 
Técnico CPC 37 seguiu a mesma orientação e ainda simplificou certos pro-
cedimentos quando de opções dadas pelo IASB. Assim, a adoção do Pro-
nunciamento Técnico CPC 37 objetivou que as demonstrações consolidadas 
brasileiras possam ser consideradas como estando de acordo com as IFRSs 
conforme emitidas pelo IASB.

IN11.  Por outro lado, para que as demonstrações consolidadas para fins de aten-
dimento à legislação societária brasileira, bem como as demonstrações sepa-
radas e as individuais (estas com as exceções citadas no IN5 acima), possam, 
no seu conjunto, ser declaradas como estando de acordo com as Normas 
Internacionais de Contabilidade, é necessário que os mesmos requisitos con-
tidos na IFRS 1 sejam adotados nas demonstrações separadas e individuais.

IN12.  É totalmente indesejável, por razões de custos e de informação aos usuá-
rios externos, que se tenham dois conjuntos de demonstrações com critérios 
contábeis distintos e com resultados líquidos e patrimônios líquidos diferen-
tes. Assim, o que este Pronunciamento Técnico faz é procurar exatamente 
essa harmonização. Com isso, faz com que se efetuem os ajustes necessários 
nas demonstrações contábeis individuais das empresas brasileiras de tal for-
ma que elas produzam, quando consolidadas, os mesmos valores de ativos, 
passivos, patrimônio líquido e resultado que a consolidação elaborada con-
forme as IFRSs e o Pronunciamento Técnico CPC 37 (com as exceções antes 
comentadas do ativo diferido e do investimento em controlada e em contro-
lada em conjunto no balanço individual). 

Para isso, basta transpor-se às demonstrações contábeis individuais os ajustes 
efetuados para a adoção das IFRSs nas demonstrações contábeis consolidadas de 
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 37 - Adoção Inicial das Normas Inter-
nacionais de Contabilidade. Daí a emissão deste Pronunciamento Técnico dirigido 
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às demonstrações individuais e separadas. Esses ajustes incluem, ainda, aqueles 
decorrentes da adoção antecipada das IFRS nas demonstrações consolidadas.

IN13.  O CPC torna público seu compromisso de emitir novos documentos (Pro-
nunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações) assim que emitidos 
pelo IASB, no sentido de manter as práticas contábeis brasileiras totalmente 
conforme as normas internacionais para fim da elaboração e apresentação 
das demonstrações contábeis individuais das empresas brasileiras (com a ex-
ceção comentada até que legalmente seja possível a convergência completa 
ou até que exista mudança por parte do IASB).

IN14.  O CPC lembra também que, no caso das pequenas e médias empresas que 
adotarem o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas, os procedimentos para sua adoção inicial estão contidos 
naquele mesmo Pronunciamento especial. E lembra ainda que as empresas 
que seguirem o Pronunciamento Técnico PME não podem afirmar estarem 
de acordo com as IFRSs, sendo necessário afirmarem estar de acordo com o 
Pronunciamento Técnico PME e, se cumpridos todos os requisitos, de acordo 
com a IFRS para Pequenas e Médias Empresas.

IN15.  Finalmente, este Comitê relembra o conteúdo do Pronunciamento Con-
ceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das 
Demonstrações Contábeis e do Pronunciamento Técnico CPC 26 - Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis. Eles correspondem ao contido 
nos documentos do  IASB Framework for the Preparation and Presentation 
of Financial Statements e  IAS 1 - Presentation of Financial Statements, nos 
quais é expressa e repetidamente exigida a contínua obediência da preva-
lência da essência sobre a forma. E isso a ponto de, caso a adoção de qual-
quer Pronunciamento, Interpretação ou Orientação provoque deformação 
das demonstrações contábeis de tal maneira que a efetiva realidade não seja 
devidamente apresentada, deve a entidade não aplicar esse documento, no 
seu todo ou em parte, substituindo-o pelo procedimento julgado mais apro-
priado à situação para que as demonstrações contábeis atinjam seu objetivo. 
Os procedimentos, inclusive de fundamentação e evidenciação, relativos a 
essa situação que se espera seja extremamente rara, devem ser devidamente 
divulgados como citado no item 19 do Pronunciamento Técnico CPC 26.
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Objetivo
1.  O objetivo deste Pronunciamento é fornecer as diretrizes necessárias para que 

as demonstrações contábeis de uma entidade que estejam de acordo com os 
Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do CPC, e as divul-
gações contábeis intermediárias para os períodos parciais cobertos por essas 
demonstrações contábeis possam ser declaradas, com as exceções do con-
tido nos itens 4 e 5, como estando conformes com as normas internacionais 
de contabilidade emitidas pelo IASB as   International Accounting Standards 
Board -IFRSs.

Alcance
2.  A entidade deve aplicar este Pronunciamento às primeiras demonstrações con-

tábeis consolidadas, individuais e separadas elaboradas a partir das datas deter-
minadas pelos órgãos reguladores contábeis brasileiros.

3.  As demonstrações subsequentes devem dar continuidade às práticas dessas 
demonstrações iniciais até que o Pronunciamento Técnico, Interpretação ou 
Orientação deste CPC provoque modificações.

4.  As demonstrações contábeis individuais de entidades com investimento em 
controlada ou empreendimento controlado em conjunto avaliado pela equi-
valência patrimonial de acordo com o exigido pela legislação brasileira vigente 
não são consideradas, com esse método de avaliação, como estando conformes 
com as Normas Internacionais de Contabilidade.

5.  A manutenção pela entidade de saldo no ativo diferido, nos termos do Pro-
nunciamento Técnico CPC 13, é permitida pela legislação contábil brasileira 
vigente, todavia, não está em conformidade com as Normas Internacionais de 
Contabilidade, ocasionando diferenças entre os resultados e patrimônio con-
forme os CPCs e as IFRSs. Este CPC entende que a permissão de manutenção do 
saldo do ativo diferido existente quando da adoção das modificações da Lei nº. 
11.638/07 e MP nº. 449/08, prevista no Pronunciamento Técnico CPC 13, atinge 
apenas as demonstrações contábeis individuais, haja vista que essa permissão 
não foi acolhida pelo Pronunciamento Técnico CPC 36 - Demonstrações Conso-
lidadas e, devido ao objetivo deste CPC de que as demonstrações consolidadas 
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brasileiras possam ser consideradas como estando de acordo com as IFRSs con-
forme emitidas pelo IASB. 

Assim, o efeito da manutenção desses saldos (de ativos diferidos) deve ser total-
mente eliminado nas demonstrações consolidadas para que se alcance a plena con-
vergência com as normas internacionais nessas demonstrações consolidadas. Este 
tratamento excepcional não deve ser utilizado por analogia em outras situações.

5A.  A manutenção pela entidade de saldo em reserva de capital decorrente de 
prêmio na emissão de debêntures e de doação ou subvenção para investimen-
tos, quando da adoção da Lei nº. 11.638/07 e da Medida Provisória nº. 449/08 
(convertida na Lei nº 11.941/09), nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 
13, também é permitida pela legislação contábil brasileira vigente. A simples 
manutenção desses saldos de contas de reservas no patrimônio líquido da en-
tidade não gera, necessariamente, diferenças de prática contábil entre os CPCs 
e as IFRS. 

Todavia, esse procedimento, em certos casos, pode ocasionar diferenças entre 
os resultados do período e os patrimônios líquidos conforme os CPCs e as IFRSs. 
Também nesses casos o entendimento deste CPC é que devem ser feitos os devi-
dos ajustes nas demonstrações individuais e consolidadas conforme os CPCs para 
que sejam eliminadas quaisquer diferenças em relação às demonstrações consoli-
dadas em IFRS.

6.  As exceções citadas nos itens 4 e 5 deste Pronunciamento e no item 34A do 
Pronunciamento Técnico CPC 37 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de 
Contabilidade são as únicas divergências admitidas entre as demonstrações 
elaboradas até este momento com obediência aos documentos emitidos por 
este CPC e as Normas Internacionais de Contabilidade.

Procedimentos
7.  A entidade deve, primeiramente, fazer a aplicação do Pronunciamento Técnico 

CPC 37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade às suas 
demonstrações consolidadas quando adotar tais normas internacionais pela 
primeira vez. Sugere-se que, inclusive, as entidades que não são requeridas a 
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adotar as Normas Internacionais de Contabilidade também assim procedam, 
tendo em vista o objetivo mencionado no item 1 deste Pronunciamento.

8.  A seguir, a entidade deve transpor, para suas demonstrações individuais, 
todos os ajustes que forem necessários, ou pelos quais optar, na aplicação 
do Pronunciamento Técnico CPC 37, de forma a obter o mesmo patrimô-
nio líquido em ambos os balanços patrimoniais, consolidado e individual, 
observado o item 6 deste Pronunciamento. Para isso, pode ser necessário 
promover os ajustes contábeis em seus investimentos em controladas e em 
empreendimentos controlados em conjunto, de tal forma que a aplicação da 
equivalência patrimonial sobre eles promova essa igualdade de patrimônios 
líquidos. Adicionalmente, devem ser eliminadas, por meio de ajustes nas de-
monstrações individuais, as diferenças eventualmente existentes entre essas 
demonstrações e as demonstrações consolidadas, em função da adoção an-
tecipada das IFRS no consolidado.

9.  Se algum procedimento for impraticável de ser aplicado e causar diferença 
entre os dois patrimônios líquidos de que trata o item 8, esse fato deve ser 
evidenciado, com sua divulgação e os motivos do impedimento da igualdade 
que se procura.

10.  As demonstrações contábeis individuais subsequentes devem obedecer a to-
dos os requisitos necessários para que as demonstrações consolidadas a partir 
delas possam ser declaradas como estando conformes com as Normas Interna-
cionais de Contabilidade.

11.  Como consequência do contido no item anterior, à exceção do item 6, não 
é admitida demonstração contábil consolidada com resultado e patrimônio 
líquido diferentes, ou outros elementos ou contas não modificáveis pelo 
processo de consolidação por valores diferentes dos contidos nas demons-
trações individuais da controladora. Assim, os mesmos critérios de reco-
nhecimento e mensuração precisam ser utilizados em ambos os conjuntos 
de demonstrações contábeis, e na mesma data de transição em que as IFRS 
forem adotadas, devendo ser feitos os ajustes necessários nas demonstra-
ções individuais.
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12.  As demonstrações contábeis separadas eventualmente apresentadas por op-
ção da entidade devem também ser elaboradas a partir das demonstrações 
individuais, admitidos como ajustes unicamente os determinados pela modifi-
cação do método de avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e 
empreendimentos controlados em conjunto.
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CPC 39, 40 e 48 – Instrumentos 
Financeiros – Apresentação, 
Evidenciação e Mensuração

Acadêmico Ernesto Rubens Gelbcke,  
Flávio Riberi e Alexandre Evaristo Pinto

Contexto histórico 
O tratamento contábil de instrumentos financeiros é um dos temas sob cons-
tante foco do órgão normatizador contábil, o International Accounting Stan-
dards Board-IASB. Ao longo do tempo, observou-se que a complexidade do 
tema não permitiria que houvesse apenas uma única norma para oferecer as 
diretrizes para reconhecimento, mensuração, baixa, apresentação e, por fim a 
divulgação da informação contábil. Estamos falando em primeira mão de ativos 
e passivos financeiros e instrumentos patrimoniais. Ou seja, ativos e passivos que 
representarão em período próximo a entrada ou saída de recursos monetários 
de uma organização. 

Comecemos pela definição de instrumentos financeiros: qualquer contrato que 
gere um ativo financeiro para uma entidade e um passivo financeiro ou instrumento 
de capital próprio que será destinado a outra entidade e que representa algo a 
receber ou a pagar, a favor de outra entidade.

O IASB, ao desenvolver o aparato normativo, ciente da complexidade do tema, 
optou por emitir normas separadas conforme as etapas do processo contábil, ao 
invés de trazer normas individuais para explicar os ativos financeiros, passivos fi-
nanceiros e os instrumentos de patrimônio. 

Assim, o IASB emitiu inicialmente as normas do IAS 32 e depois do IAS 39, res-
pectivamente publicadas no Brasil como CPC 39 e CPC 38, aprovadas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis-CPC, em 2 de outubro de 2010. 

Capítulo 14
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Embora estas normas tenham surgido no Brasil em 2009, o IAS 32 já vinha sen-
do utilizado pelos países signatários das IFRS desde 1996, após a publicação de 
sua primeira versão no ano anterior. Esta norma teve o objetivo de se pronunciar 
sobre a classificação dos instrumentos financeiros e sua forma de apresentação nas 
demonstrações contábeis, o que compreende a apresentação de saldos de ativos e 
passivos e juros, dividendos e variações no valor destes ativos e passivos. 

Sua norma “irmã”, o IAS 39, trouxe as diretrizes da etapa seguinte do processo 
contábil, que envolve os requerimentos para o processo de reconhecimento, baixa, 
mensuração inicial e Contabilidade de operações com derivativos que tenham o 
objetivo de proteção (hedge). O IAS 39, embora publicado em 1998, foi adotado 
pelas empresas a partir de 1o de janeiro de 2001.

Na tentativa de abranger todo o processo contábil para o tratamento de ins-
trumentos financeiros, foi publicada uma terceira norma sobre o tema, o IFRS 7, 
vigente a partir de 1o de janeiro de 2005 e que determina os requerimentos para a 
divulgação e evidenciação, pelas empresas, de seus instrumentos financeiros. 

É notável a lacuna de tempo entre as exigências para a classificação e men-
suração de instrumentos financeiros e a normatização acerca do que deveria ser 
divulgado. O Brasil se beneficiou da experiência internacional, com a publicação 
paulatina de normas sobre instrumentos financeiros, sintetizando um intervalo de 
publicação de 8 anos no exterior para apenas 2 anos. 

Essa redução foi positiva ainda mais em um momento em que nosso órgão nor-
matizador estava desenvolvendo uma gama extensa de outras normas contábeis 
para assegurar a adesão nacional às normas IFRS já publicadas no exterior. A cor-
relação a norma IFRS 7 veio com a aprovação em 2009 e última revisão em 1o de 
junho de 2012 do pronunciamento CPC 40. Com isso, no Brasil, as três regras que 
tratavam instrumentos financeiros foram publicadas sequencialmente como CPC 
38, 39 e 40.

Parecia perfeito, porém a história sobre a normatização dos instrumentos finan-
ceiros ainda estava longe de um final feliz. Em 2016, o Brasil acompanhou a evolu-
ção da normatização internacional que, através do IFRS 9, promoveu uma série de 
melhorias ao processo de reconhecimento e mensuração e proporcionou flexibili-
dade à Contabilidade de hedge que já constava no texto do IAS 39. Assim, houve a 
revogação do CPC 38 e a revogação parcial do CPC 39, que deve ser estudado junto 
com o CPC 40 e com o novo CPC 48.
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Definições
Os instrumentos financeiros podem ser subdivididos nas seguintes categorias:

a. Ativos financeiros;

b. Passivos financeiros;

c. Instrumentos patrimoniais.

Ativos financeiros
Os ativos financeiros podem ser ilustrados como o próprio caixa da entidade, ins-
trumentos patrimoniais de outra entidade representados por ações em carteira, 
direitos contratuais para recebimento de caixa ou outro ativo financeiro de outra 
entidade, ou um direito contratual para trocar instrumentos financeiros com ou-
tra entidade, possivelmente sob condições que sejam contratualmente favoráveis. 
Dentre os direitos contratuais para recebimento de caixa, podemos considerar 
a própria carteira de contas a receber da entidade, que, analiticamente possui a 
cada período de fechamento mensal / anual, um saldo a receber com seus clientes, 
representados por títulos. Um exemplo interessante do cotidiano é quando um 
cliente compra um eletrodoméstico em uma loja varejista, e, ao concluir a compra 
com o pagamento a prazo, a loja terá em sua posição do contas a receber um título 
que é um ativo financeiro que será recebido do cliente comprador em uma data 
pré-determinada. Ou seja; a loja tem um direito contratual de recebimento em cai-
xa a ser pago por um cliente.

Passivos financeiros
Podemos interpretar a definição de passivo financeiro como o oposto do ativo finan-
ceiro. Enquanto o primeiro confere ao detentor do ativo um direito contratual para 
receber em caixa, na outra ponta há o devedor, aquele que possui um passivo a ser 
pago em caixa ao detentor do título. Pensando de maneira simples, se o cliente da 
loja varejista for uma empresa e produzir periodicamente seu balanço patrimonial, 
ele terá um passivo financeiro a partir do momento que adquiriu o eletrodoméstico.

Assim sendo, os passivos financeiros representam uma obrigação contratual de 
entregar caixa ou outro ativo financeiro a uma outra entidade, ou a obrigação de 
trocar instrumentos financeiros com outra entidade sob condições potencialmen-
te desfavoráveis. 
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Uma empresa, quando toma recursos de um banco para financiar sua atividade 
(a exemplo de empréstimos bancários para capital de giro), terá um passivo finan-
ceiro com o banco a partir do momento em que recebe os recursos da captação. O 
banco, por sua vez, terá um ativo financeiro, pois irá receber o empréstimo de volta 
conforme as condições contratuais formalizadas.

Instrumentos patrimoniais
O CPC 39 (que foi revogado, porém as definições de ativo e passivo financeiro e 
instrumento patrimonial permanecem válidas) qualifica o instrumento patrimonial 
quando a entidade não for obrigada a entregar caixa ou outro ativo financeiro, 
nem a trocar ativos ou passivos financeiros em condições desfavoráveis. Em essên-
cia, os instrumentos patrimoniais são ações em posse do acionista ou investidor, 
a qual não há a obrigação de entrega de caixa dentro de um prazo determinado. 

Ainda sobre as modalidades de instrumentos financeiros, não poderíamos dei-
xar de mencionar os instrumentos financeiros derivativos. Estes, como o nome diz, 
são instrumentos que derivam da performance de outro ativo ou passivo subja-
cente, possuem uma exigência de investimento inicial praticamente nula e pos-
suem valores contratuais que têm o objetivo de proporcionar uma cobertura para 
o risco de variação de um ativo ou passivo subjacente. 

Uma das formas mais comuns de derivativos é quando uma empresa possui um 
empréstimo indexado em moeda estrangeira, digamos o Dólar norte-americano 
e, para não ficar vulnerável a flutuação de valor desta moeda, a empresa contra-
ta uma operação com derivativo que terá o valor de cobertura do montante do 
empréstimo sem a exigência de desembolso inicial, e com prazo de vencimento 
coincidente ao vencimento do empréstimo. 

Principais aspectos das normas de instrumentos financeiros
Nesta seção organizaremos os principais conceitos dos normativos publicados, 
conforme abaixo:

a. IAS 32 à correlação ao CPC 39

b. IAS 39 à correlação ao CPC 38 (Revogado a partir de 01/01/2018)

c. IFRS 7 à correlação ao CPC 40

d. IFRS 9 à correlação ao CPC 48
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IAS 32 à correlação ao CPC 39
A primeira norma rege as formas de classificação e apresentação dos instrumen-
tos financeiros, incluindo as situações em que se qualificam como passivo ou 
instrumento patrimonial. Além disso, prevê também as diretrizes quando a en-
tidade possui o direito legal para as situações em que podem ser compensados 
ativos e passivos financeiros de uma entidade para a apresentação pelo líquido 
ou simultaneamente. 

Os critérios de classificação do instrumento financeiro, seguindo as diretrizes da 
estrutura conceitual das normas contábeis, deve prezar muito mais pela essência 
do que pela forma. 

IAS 39 à correlação ao CPC 38 (Revogado a partir de 01/01/2018)
Esta segunda norma, em um primeiro momento, veio preencher o principal espaço 
de discussão para determinar os critérios de reconhecimento, baixa e mensuração 
de ativos e passivos financeiros. Após reinar por um bom tempo como a norma en-
carregada por definir os critérios de mensuração e reconhecimento, foi revogada e 
substituída pela IFRS 9, que falaremos na subseção “d”, adiante. 

Dentre as críticas apresentadas à IAS 39 e que justificaram a emissão de uma 
nova, estava a questão da classificação de ativos financeiros segundo a intenção 
de uso pela administração da entidade. Entre os critérios mais rígidos adotados 
estavam o teste de efetividade de hedge no processo de contabilização do hedge, 
tendo seu resultado vinculado diretamente à conta contábil do ativo ou passivo 
protegido e finalmente a constituição de perdas em contas a receber, que anterior-
mente eram consideradas com a visão da perda efetivamente incorrida. 

O IAS 39 determinava que todos os ativos e passivos financeiros, inclusive os 
instrumentos financeiros derivativos fossem reconhecidos contabilmente no Ba-
lanço Patrimonial pelo seu valor justo na data de aquisição ou emissão. O valor 
justo exigia o reconhecimento das variações com contrapartida diretamente na 
demonstração do resultado do exercício e podiam eventualmente requerer algum 
ajuste em situações de anormalidade ou stress de mercado. Comum era o fato de 
que no reconhecimento inicial, o valor justo era igual ao custo. 

A norma predizia quatro categorias de ativos financeiros, a saber:

1.  Empréstimos e recebíveis – ativos financeiros não derivativos com pagamen-
tos fixos ou determináveis e que não são negociados em mercados ativos, 
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diferentes daqueles que a entidade pretende vender imediatamente ou 
no curto prazo (os quais devem ser classificados como mantidos até o 
vencimento). 

2.  Investimentos mantidos até o vencimento– são ativos financeiros repre-
sentados por formas de aplicações financeiras ou títulos de dívida de emis-
são de outras empresas, os quais a entidade tenha a intenção de manter até 
o vencimento. 

3.  Ativos financeiros mensurados ao valor justo – são ativos cujas variações 
produzem efeito na DRE da companhia e, segundo a intenção da administra-
ção, poderiam ser negociados no curto prazo. Ações em carteira com liqui-
dez em mercado ativo se enquadram nesta categoria.

4.  Ativos financeiros disponíveis para venda. 

Cada uma das categorias acima possuía um critério de mensuração subsequen-
te, sendo os itens 1 e 2 reconhecidos pelo custo amortizado, o item 3 pelo valor 
justo com suas variações reconhecidas na DRE e o item 4 mensurado também 
pelo valor justo, com a diferença de que suas variações seriam apresentadas na 
demonstração dos resultados abrangentes. 

A norma ainda fazia menção ao uso do método da taxa de juros efetiva para os 
itens monetários, que possui exemplificação no capítulo sobre custos de transação 
neste livro. 

Os passivos financeiros não seguiam esta categorização, e seriam reconhecidos 
geralmente pelo que denominamos custo amortizado, a exceção de passivos fi-
nanceiros relativos à perda temporária com operações com derivativos que seriam 
reconhecidas pelo seu valor justo, e, outros não tão comuns, passivos designados 
pela entidade, mensurados ao valor justo por meio do resultado. 

Escapando um pouco da discussão em torno desta norma que foi revogada sur-
ge um fato curioso: a IAS 39 é a primeira norma que traz uma forma de hierarquia 
do valor justo e que depois foi aprimorada e detalhada a ponto de merecer a aten-
ção para a emissão de uma norma específica para a classificação e reconhecimento 
de transações pelo valor justo. Esta norma foi produzida sob a referência IFRS 13 e 
no Brasil foi publicada como CPC 46. 

Apresentar uma primeira estrutura para análise do valor justo tem seus motivos, 
como oferecer uma forma mais fidedigna de mensuração de certos ativos financei-
ros e também refletir melhor na Contabilidade o efeito durante a vigência contratual 
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de uma operação com derivativo, que agora será mensurado pelo valor justo. Já 
que estamos falando novamente em derivativos, a norma discute a Contabilidade 
de derivativos contratados com a finalidade de proteção, denominado hedge. 

Aqui surge a possibilidade de a empresa enveredar em um processo de con-
tabilização de hedge que acabou ficando conhecido pela expressão no idioma 
inglês: hedge accounting. O hedge accounting é uma forma de reconhecimento 
dos efeitos compensatórios, tanto do instrumento de hedge (operação com de-
rivativo contratada pela companhia), como do item protegido no resultado do 
mesmo período, sendo permitida, desde que comprovado e apropriadamente 
documentado que a operação de hedge contratada possua similaridade com re-
lação a valor de cobertura, prazo e índice de risco protegido com as caracterís-
ticas de um ativo ou passivo financeiro que tenha alguma forma de exposição a 
risco como a oscilação de moeda estrangeira ou cotação de uma commodity.

          

IFRS 7 à correlação ao CPC 40
O grande desafio para as companhias e obviamente para os contadores foi o apren-
dizado com as metodologias de cálculo do valor justo. Os contadores que pen-
savam que o registro contábil deveria estar simplesmente baseado em números 
que constavam de documentos fiscais deixaram de entender que a mensuração 
poderia estar relacionada em determinadas rubricas na Contabilidade com algo 
que se aproxima do valor de mercado em uma transação não forçada e realizada 
em condições justas. 

O lado positivo foi que os profissionais buscaram atualizações em cursos, para 
entender as formas de cálculo e, em muitos casos, internalizar estas atividades em 
detrimento de terceirizar o processo de mensuração a assessores externos. Soma-
da à necessidade de aprendizado do cálculo do valor justo, os contadores também 
foram exigidos a elaborar notas explicativas para explicar a performance dos ati-
vos e passivos financeiros. Outrossim, ainda havia a necessidade de compreender 
e interpretar um pronunciamento voltado ao processo de divulgação dos instru-
mentos financeiros, de modo a apresentar a natureza e a dimensão dos seus riscos 
e como a entidade gerencia esses riscos. 

O IFRS 7 deu cor à divulgação relacionada aos ativos e passivos financeiros por 
categoria e detalhamentos adicionais para as situações em que a opção pelo valor 
justo fosse utilizada. Uma série de outras informações de natureza qualitativa pas-
saram a ser exigidas como a apresentação da natureza, extensão e exposição aos 
riscos associados aos instrumentos financeiros (risco de liquidez, risco de crédito e 
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risco de mercado), ativos dados em garantia, cláusulas restritivas financeiras pre-
sentes em contratos de empréstimo tomados pela companhia e os critérios que 
justificassem compensações de ativos e passivos financeiros.  

Explicar estas informações não têm sido tarefa fácil aos preparadores da infor-
mação contábil, que passaram a se deparar com mais detalhes analíticos a serem 
divulgados no resultado, relativos a ganhos e perdas, receitas e despesas financei-
ras e o impacto do hedge accounting.

IFRS 9 à correlação ao CPC 48
Em 2009, após a crise econômica de 2008, havia um novo cenário em que melho-
rias às normas contábeis eram necessárias. Uma questão relevante ainda não mui-
to bem capturada era o reconhecimento de perdas que, segundo a IAS 39, ainda 
seguia o critério de perda incorrida. 

A deterioração dos mercados em 2008 acendeu uma luz vermelha aos regula-
dores e houve um esforço para aprimorar os critérios de mensuração dos instru-
mentos financeiros e os critérios para constituição de perdas que passariam a ser 
baseadas na estimativa de perda decorrente do risco de crédito. A norma emitida 
em 2016 substituiu a IAS 39 e procura trazer tais melhorias para dar robustez ao 
processo de reconhecimento e baixa, de classificação e mensuração de ativos fi-
nanceiros e passivos financeiros. 

Analisar as perdas sob a ótica da perda esperada muda diametralmente a pers-
pectiva de análise para se construir uma estimativa. Antes esperávamos que um 
título superasse seu prazo de vencimento, atingindo uma inadimplência por uma 
determinada quantidade de dias para considerá-lo como uma perda. 

No momento não é mais necessário que ocorra a perda efetiva (ou default no 
jargão utilizado no mercado). O modelo atual para análise de perdas de crédito 
exige que se avalie uma série de parâmetros de comportamento da carteira e sua 
performance de crédito para se estimar uma projeção de perdas esperada pela ad-
ministração. Não há mais a necessidade de se ter um evento de perda efetiva para 
constituir o que chamaremos de PECLD (Perda estimada para crédito de liquidação 
duvidosa, que difere do antigo conceito de provisão para devedores duvidosos). 
Logo, percebemos que neste modelo de perdas esperadas há de se imaginar que 
as empresas terão uma análise atual da performance da carteira baseada em uma 
estimativa, algo esperado pela administração. 

A política contábil para ativos e passivos financeiros segue a essência já proposta na 
IAS 39, com a diferença de que passa a ter três categorias de ativos financeiros, sendo:
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a. Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;

b. Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do lançamento de 
suas variações na demonstração dos resultados abrangentes; e

c. Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado (VJR).

A norma atual também extinguiu a categorização de títulos mantidos até o ven-
cimento, e disponível para venda.

Considerações finais
Apresentar os conceitos essenciais previstos neste conjunto de normas também 
é um desafio aos autores deste capítulo e a todos os profissionais da Contabili-
dade. Para respeitar o equilíbrio técnico-conceitual necessário para uma primeira 
aproximação com os instrumentos financeiros selecionamos determinados aspec-
tos com ênfase aos ativos e passivos financeiros. Não poderíamos deixar de reco-
mendar uma aventura em maior profundidade nos normativos supracitados para 
conhecer outros conceitos necessários a nós contadores. Para tanto, recomenda-
mos a consulta aos normativos na íntegra para conhecerem outros conceitos que 
exploram mais detalhadamente os instrumentos patrimoniais, hedge, derivativos 
embutidos e critérios de aplicação do valor justo. 

Por isso, uma jornada voltada aos normativos que regem o tratamento dos ins-
trumentos financeiros é interessante, e também relevante. Interessante pela com-
plexidade no entendimento de um conjunto de normas que requer dos contadores 
uma boa dose de julgamento profissional associada à execução de cálculos sofis-
ticados que demandam sólidos conhecimentos da matemática financeira e seus 
métodos de apropriação de juros, a exemplo do método da taxa de juros efetiva. 

Os contadores, municiados de seu espírito crítico, domínio das normas contá-
beis e conhecimento do negócio, serão capazes de atuar junto à liderança organi-
zacional para adequar os processos chaves, envolvendo outras áreas da empresa 
impactadas com as exigências destes normativos. 

É o caso de hoje ser exigido uma postura do contador sempre próxima à Tesou-
raria da companhia para acompanhar a evolução e fechamento de novas transações 
que devem ser analisadas sob a égide normativa dos instrumentos financeiros. 

O contador terá que evoluir obrigatoriamente para uma posição de gestão e 
trabalhar em equipe com as demais áreas da organização para coletar informações 
e inseri-las na rotina do fechamento contábil para assegurar a correta classificação, 
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reconhecimento inicial, mensuração subsequente e seu processo assertivo de di-
vulgação. Isso representa uma grande oportunidade de desenvolvimento profis-
sional par os contadores.

Por último, por que relevante? Para responder a essa pergunta, vale a seleção 
aleatória de uma empresa qualquer com informações públicas para visitar seu 
website de relações com investidores e acessar suas demonstrações contábeis para 
perceber o quanto representa seu caixa, aplicações financeiras, contas a receber e 
outros direitos contratuais a receber perante o ativo total na posição patrimonial 
apresentada pela companhia. 

No lado do passivo, empréstimos e financiamentos com terceiros vêm se pro-
vando como uma fonte cada vez mais utilizada, indo além dos recursos próprios e 
dos acionistas da organização e que devem seguir sob o olhar do controle interno, 
por nós, contadores.
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Investimento em Coligada,  
em Controlada e em 
Empreendimento Controlado  
em Conjunto (joint venture)

Acadêmico Domingos Orestes Chiomento e Alessandra Gouveia Pires 

Introdução
O Pronunciamento Técnico CPC 18, em sua segunda revisão, determina o trata-
mento contábil a ser dado aos investimentos em coligadas nas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas do investidor e em controladas e em em-
preendimentos controlados em conjunto (as joint ventures) nas demonstrações 
contábeis da controladora. 

Este pronunciamento não se aplica aos investimentos em coligadas e controla-
das mantidos por organizações de capital de risco, fundos mútuos, trustes e entida-
des similares. Bem como aos investimentos classificados como instrumentos finan-
ceiros mantidos para negociação, de acordo com os requisitos do Pronunciamento 
Técnico CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, que 
são mensurados ao valor justo com as alterações de valor justo reconhecidas no 
resultado do período em que ocorrem.

Abaixo uma breve definição de entidades coligadas, controladas e de empreen-
dimentos controlados em conjunto. Na sequência abordaremos as especificidades 
de cada um e o seu tratamento contábil:

• Coligada: é a entidade sobre a qual a investidora mantém influência signi-
ficativa. 

• Controlada: é a entidade na qual a controladora, diretamente ou por meio 
de outra controlada, tem poder para assegurar, de forma permanente, pre-
ponderância em suas deliberações sociais e de eleger a maioria de seus ad-
ministradores.

Capítulo 15
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• Empreendimento controlado em conjunto (joint venture): é um acordo 
conjunto por meio do qual as partes, que detêm o controle em conjunto do 
acordo contratual, têm direitos sobre os ativos líquidos desse acordo.

O que são investimentos?
De maneira abrangente, o conceito de investimento é a destinação de recursos 
próprios para aquisição ativos – bens, valores, créditos e direitos que formam um 
patrimônio – com objetivo de obter certo ganho ou resultado futuro. Podemos di-
zer então que o “investimento é, de forma resumida, pegar uma quantia hoje e tentar 
transformá-la em mais dinheiro no futuro” (Nubank, 2021). Portanto investimentos 
financeiros são negociações comerciais com o objetivo de repor o valor desembol-
sado e obter lucro na operação. 

A responsabilidade dos investidores sobre os ativos adquiridos reflete no grau 
de envolvimento da empresa investidora na empresa investida, que podem ser 
caracterizadas da seguinte forma:

a. Pouca ou nenhuma influência: temos os investimentos classificados como 
um ativo financeiro e este deve ser classificado ao seu valor justo.

b. Influência significativa: temos a figura das coligadas e controles em con-
junto (joint ventures), que devem ser tratadas pelo método da equivalência 
patrimonial.

c. Controle efetivo: temos os investimentos em controladas que além da equi-
valência patrimonial nos balanços individuais, também deve ser necessário 
elaborar as demonstrações financeiras consolidadas.

De acordo com o CPC 18 dependendo do grau do investimento da empresa 
investidora na empresa investida, teremos algumas nomenclaturas (já apresen-
tadas na parte 1 itens a, b e c) e que representam também nestes termos, os direi-
tos e obrigações, entre si, estabelecendo assim as abordagens legais e contábeis 
facilitando a interpretações dos fatos pelos investidores.

O investimento pode ser abrangente configurando, neste caso, Grupo Econô-
mico, onde a controladora possui investimentos em diversas empresas que são as 
controladas ou coligadas.
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Figura 1 – Identificação de coligadas e controladas.
(Fluxograma, sintetização das definições de: coligadas econtroladas IN Investimentos em Coligadas e Controladas (CPC 
18 e CPC 36), Wander, Alexandre [2020])
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Apresentaremos, a seguir, de forma mais ampla os conceitos de investimentos 
coligadas, controladas e empreendimentos controlados em conjunto. 

Coligada
Quando a empresa investidora tem influência significativa sobre a empresa inves-
tida, mas não foi constituída sob forma de sociedade fica caracterizada a coligação. 
A Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976 que dispõe sobre as sociedades por 
ações no seu Art. 243 diz o seguinte:

§ 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência 
significativa. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, direta-
mente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio que 
lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações 
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.

§ 3o A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre co-
ligadas e controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mo-
biliários.
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§ 4o Considera-se que há influência significativa quando a investidora de-
tém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas finan-
ceira ou operacional da investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei no 
11.941, de 2009)

§ 5o É presumida influência significativa quando a investidora for titular 
de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem 
controlá-la. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (BRASIL, 1976)

Quando o investimento for maior ou igual a 20% no capital da investida ele 
garante a investidora a participação na tomada de decisões financeiras ou ope-
racionais da investida, e inclusive com direito de representação no Conselho da 
administração ou na diretoria da investida. 

Agora se o investidor detém menos de vinte por cento do poder de voto da 
investida, subentende-se que ele não possui influência significativa, a não ser que 
esta influência possa ser claramente demonstrada. Conforme as situações descri-
tas a seguir:

a. Representação no conselho de administração ou na diretoria da investida;

b. Participação nos processos de elaboração de políticas inclusive em decisões 
sobre dividendos e outras distribuições; 

c. Operações materiais entre o investidor e a investida;

d. Intercâmbio de diretores ou gerentes; 

e. Fornecimento de informação técnica essencial. 

Perda da influência significativa
É perfeitamente possível que uma entidade perca a influência significativa sobre a 
investida. Isso ocorre quando ela perde o poder de participar nas decisões sobre as 
políticas financeiras e operacionais da investida. A perda da influência significativa 
pode ocorrer mesmo sem uma mudança na participação acionária, normalmente 
isto ocorre quando uma coligada passa ao controle do governo, tribunal, órgão 
administrador ou entidade reguladora.

Tratamento contábil
No caso dos investimentos em coligadas onde exista apenas a influência significa-
tiva e não o controle efetivo: deve-se adotar o critério da equivalência patrimonial. 
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Quando uma empresa faz um investimento em outra empresa é feito um regis-
tro contábil sobre o valor do investimento inicial, a equivalência patrimonial é o 
método de contabilização onde que se atualiza o valor contábil do investimento 
equivalente à participação societária da investidora no patrimônio líquido da so-
ciedade investida, bem como no reconhecimento dos seus efeitos na demons-
tração do resultado. 

Para a realização deste ajuste, é necessário analisar os dados contábeis das 
empresas investidas, principalmente para aqueles registrados em suas contas de 
patrimônio líquido. O resultado desse valor, deduzido do investimento registrado 
inicialmente, é o ajuste de MEP (Método de Equivalência Patrimonial). Como a em-
presa investidora possui apenas influência significativa e não controle a lei exige 
apenas a equivalência patrimonial e não a consolidação das demonstrações.

Controlada
Uma entidade é controlada por outra quando esta, diretamente ou indiretamen-
te, tem de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder 
de eleger a maioria dos administradores. Ou seja, o controlador possui direitos de 
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas delibe-
rações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da 
companhia e usa seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funciona-
mento da companhia.

O controle sobre outra entidade ocorre, presumidamente, quando a empresa 
investidora possui o controle acionário representado por mais de 50% do capital 
votante da outra sociedade.

Há quem diga que, entre a sociedade controladora e a sociedade contro-
lada, forma-se um vínculo societário vertical ou de subordinação, tendo 
em conta as prerrogativas de direção tituladas pela primeira. Ainda que 
se possa admitir esse raciocínio, deve-se registrar que essa hierarquia não 
corresponde à submissão dos interesses de uma sociedade à outra, o que 
é vedado pela lei e pelos princípios de coligação, notadamente o princípio 
da autonomia jurídica (Menezes, 2018)

 lei não determina que somente a empresa que possui 50% ou mais das ações 
com direito a voto é a controladora da outra empresa. Em circunstâncias em que 
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uma entidade detenha o poder de eleger a maioria dos diretores da empresa e to-
mar as principais decisões de outra, pode ficar caracterizado o controle. Como nes-
tas situações pode ser difícil determinar se os direitos do investidor são suficientes 
para lhe dar poder sobre a investida, o CPC 36 evidencia em que circunstâncias 
ficam configuradas o poder do investidor sobre a investida.

Assim, o investidor controla a investida se, e somente se, o investidor pos-
suir todos os atributos seguintes:

(a) poder sobre a investida (ver itens 10 a 14);

(b) exposição a, ou direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu 
envolvimento com a investida (ver itens 15 e 16); e 

(c) a capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor 
de seus retornos (ver itens 17 e 18) (CPC 36 (R3), 2012)

Tratamento contábil
Como no caso das coligadas as controladas também devem adotar o método de 
equivalência patrimonial, e além deste critério as controladas também devem ado-
tar a consolidação das demonstrações contábeis. Entendem-se por demonstrações 
contábeis consolidadas as demonstrações contábeis de uma entidade econômica 
apresentadas admitindo-se que sejam uma única entidade, ou seja, ativos, passi-
vos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da controladora e de 
suas controladas são apresentados em combinados em uma única demonstração.

 Empreendimento controlado em conjunto (joint venture)
Empreendimentos Controlados em Conjunto ou Joint Venture são uma associação 
econômica ou um acordo comercial, por um período específico e determinado, 
entre duas ou mais empresas (do mesmo ramo ou não) com a finalidade de reunir 
recursos para a realização empreendimento específico.  

Uma das características dos empreendimentos controlados em conjunto é que 
as empresas envolvidas continuam existindo independentemente, com seus pró-
prios corpos administrativos e econômicos, preservando assim suas personalida-
des jurídicas.

O que há é um compartilhamento do controle de negócio onde as decisões 
sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que 
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compartilham o controle, os investidores em conjunto detêm os direitos sobre os 
ativos líquidos da controlada. Devemos frisar, no entanto, que as operações de 
Joint Venture não trazem apenas o compartilhamento de benefícios e lucrativida-
de, mas também de riscos, custos e prejuízos.

Tratamento contábil
O tratamento contábil adotado para os empreendimentos controlados em conjun-
to é o semelhante ao adotado para as controladas. Deve-se utilizar o método de 
equivalência patrimonial e apresentar as demonstrações contábeis consolidadas, 
sendo neste caso a consolidação proporcional ao investimento.

Considerações finais
O CPC 18 (R2) diz que “o investimento em coligada, em controlada ou em em-
preendimento controlado em conjunto deve ser contabilizado nas demonstrações 
contábeis separadas do investidor ...”. 

Além das demonstrações em separado as controladoras e os investidores em 
empreendimentos controlados em conjunto devem apresentar as demonstrações 
consolidadas. 

É importante atentar que em ambos os casos existem regras que devem ser 
observadas na elaboração dos balanços.

O valor recuperável de um investimento em coligada ou em um empreen-
dimento controlado em conjunto deve ser determinado para cada investi-
mento, a menos que a coligada ou o empreendimento controlado em con-
junto não gerem entradas de caixa de forma contínua que sejam em grande 
parte independentes daquelas geradas por outros ativos da entidade. 

O ágio fundamentado em rentabilidade futura (goodwill) também deve 
integrar o valor contábil do investimento na controlada (não deve ser re-
conhecido separadamente) na apresentação das demonstrações contá-
beis individuais da controladora. Mas, nesse caso, esse ágio, no balanço 
individual da controladora, para fins de teste para redução ao valor recu-
perável (impairment), deve receber o mesmo tratamento contábil que é 
dado a ele nas demonstrações consolidadas. Devem ser observados os 
requisitos do pronunciamento técnico CPC 36 – Demonstrações Conso-
lidadas e da Interpretação Técnica ICPC 09 – Demonstrações Contábeis 
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Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e 
Aplicação do Método da Equivalência Patrimonial (CPC 18 (R2) 2012).

Resumidamente, e em consonância como os CPCs, as participações em coliga-
das, controladas e em empreendimentos controlados em conjunto devem ser con-
tabilizados da seguinte forma:

Figura 2 – Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto. 
(Fluxograma Contabilização de Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Con-
junto IN resumo: Investimento em coligadas e controladas, Garcia, Mauro [2012])

Cenários
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influência
Influência 

significativa

Consolidação 
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integral

Valor justo  
(ou custo)

Equivalência 
patrimonial
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Custos de Empréstimos 

Acadêmico José Donizete Valentina

Introdução
Neste capítulo trataremos dos principais pontos de relevância do CPC 20 (R1) o 
qual se refere aos Custos de Empréstimos. Este CPC é relacionado à Norma Inter-
nacional de Contabilidade IAS 23, que tem por objetivo estabelecer princípios que 
podem ter um forte impacto no resultado econômico das entidades jurídicas, pelo 
reconhecimento dos custos sobre empréstimos no ativo e não na demonstração 
de resultado do exercício como despesa. Abordaremos também nesse capítulo o 
que são Ativos Qualificáveis, uma vez que para estes é que são atribuídos na sua 
aquisição, construção ou produção o respectivo Custo de Empréstimo e poderão, 
uma vez aplicado corretamente esses princípios, compor o custo desses ativos.

Custos de Empréstimos
Segundo a norma, como já mencionado inicialmente os custos de empréstimos são 
juros e outros custos diretamente atribuídos à aquisição, à construção ou à produ-
ção de ativos qualificáveis, que podem incluir encargos financeiros calculados como 
taxa de juros e variações cambiais sobre empréstimos em moedas estrangeiras que 
estejam diretamente relacionadas aos custos dos juros, sendo considerados como 
despesa os juros incidentes sobre toda forma de empréstimos, podendo ser estes:

• Empréstimos de mútuos,

• Ou outros custos que a entidade incorre em conexão com o empréstimo de 
recursos, conforme consta do Pronunciamento Técnico CPC 08 Custos de 
Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários.

Capítulo 16



Pronunciamentos Contábeis Aplicados aos Negócios 

260

Outro ponto relevante e que merece ser observado é que os custos somente 
poderão ser considerados como parte do ativo, no momento em que estes pu-
derem trazer provável benefício econômico futuro para a entidade jurídica, e em 
que seja possível serem mensurados de forma confiável. Da mesma maneira, nos 
empréstimos destinados especificamente para a obtenção de um ativo qualificável 
particular, quando estes tiverem condições de ser facilmente identificados no mo-
mento da sua aquisição.

Quanto a entidade tomar recursos com a finalidade de adquirir um ativo qualifi-
cável deverá deduzir dos custos desses empréstimos elegíveis para a capitalização, 
qualquer receita financeira decorrente de investimentos temporários destes em-
préstimos, consequentemente essa receita financeira passa a não ser reconhecida 
no resultado econômico apurado pela entidade jurídica, uma vez que deverá ser 
abatida do montante das despesas financeiras incluídas como  ativo qualificável.

O início da capitalização desses custos de empréstimos como parte do custo de um 
ativo, será a primeira data em que a entidade satisfizer todas as seguintes condições:

a.  incorre em gastos com o ativo; 

b. incorre em custos de empréstimos; e 

c. inicia as atividades que são necessárias ao preparo do ativo para seu uso ou 
venda pretendidos.

Somente serão considerados como gastos com o ativo qualificável aqueles que 
se originaram como pagamento em caixa, transferências de outros ativos ou as-
sunção de passivos onerosos. 

Para melhor entender o que são passivos onerosos, podemos defini-los como o 
conjunto de gastos mensais e obrigatórios em um encargo financeiro, o que envol-
ve taxas, juros e outras despesas - como debêntures, empréstimos e financiamen-
tos. As quantias que se referem à dívida com o governo e ciclo operacional não 
fazem parte desse passivo.

Os gastos deverão ser reduzidos por meio de qualquer recebimento intermediá-
rio e subvenção recebida relacionada ao ativo (ver o Pronunciamento Técnico CPC 
07 - Subvenção e Assistência Governamentais). Devendo o saldo contábil médio 
do ativo durante um período, incluindo os custos de empréstimos anteriormente 
capitalizados, constitui normalmente uma aproximação razoável dos gastos sobre 
os quais a taxa de capitalização deve ser aplicada nesse período.

https://maisretorno.com/portal/o-que-sao-debentures
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 Os trabalhos técnicos e administrativos anteriores ao início da construção física, 
tais como atividades associadas à obtenção de permissões para o início da constru-
ção física também devem ser agregadas e não somente as atividades necessárias 
ao preparo do ativo para seu uso ou venda. Entretanto, tais atividades excluem a 
de se manter um ativo quando nenhuma produção ou nenhum desenvolvimento 
que altere as condições do ativo estiverem sendo efetuados.  Podemos citar como 
exemplo os custos de empréstimos incorridos enquanto um terreno está em pre-
paração, os quais devem ser capitalizados durante o período em que tais atividades 
relacionadas ao desenvolvimento estiverem sendo executadas. Entretanto, custos 
de empréstimos incorridos enquanto o terreno adquirido para fins de construção 
for mantido sem nenhuma atividade de preparação associada, não se qualificam 
para capitalização.

Da mesma maneira a norma determina que a entidade deve suspender a ca-
pitalização dos custos de empréstimos durante períodos extensos em que sus-
pender as atividades de desenvolvimento de um ativo qualificável, uma vez que 
a  entidade pode incorrer em custos de empréstimos durante um período exten-
so em que as atividades necessárias ao preparo do ativo para seu uso ou venda 
pretendidos estão suspensas, esses custos são custos necessários para  se manter 
os ativos parcialmente concluídos e consequentemente estes não se qualificam 
para capitalização.

 Mas não se costuma suspender a capitalização dos custos de empréstimos du-
rante um período em que substancial trabalho técnico e administrativo está sendo 
executado, ou seja, o mesmo deverá ser em montante relevante para que se justifi-
que não suspender o processo de capitalização e, da mesma maneira, não se deve 
suspender a capitalização de custos de empréstimos quando um atraso temporá-
rio é parte necessária do processo de concluir o ativo para seu uso ou venda pre-
tendidos. A norma cita como exemplo o fato de que a capitalização deve continuar 
ao longo do período em que o nível elevado das águas atrasar a construção de uma 
ponte, se tal nível elevado das águas for comum durante o período de construção 
na região geográfica envolvida.

Quanto ao momento em que a entidade deverá cessar a capitalização dos cus-
tos de empréstimos, a norma determina que isso deverá ocorrer quando substan-
cialmente todas as atividades necessárias ao preparo do ativo qualificável para seu 
uso ou venda pretendidos estiverem concluídas, ou seja, quando a construção físi-
ca do ativo estiver finalizada, mesmo que trabalho administrativo de rotina possa 
ainda continuar.
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Se modificações menores, tal como a decoração da propriedade sob especifica-
ções do comprador ou do usuário, resumirem-se a tudo o que está faltando, isso é 
indicador de que substancialmente todas as atividades estão completas, mesmo 
que de forma fragmentada, pois quando ocorrer a construção de um ativo qualifi-
cável em partes e cada parte poder ser utilizada enquanto a construção de outras 
partes continuar. A entidade deve cessar a capitalização dos custos de emprésti-
mos quando completar substancialmente todas as atividades necessárias ao pre-
paro dessa parte para seu uso ou venda pretendidos.

Ativos qualificáveis
Ativo qualificável é aquele que leva um período de tempo substancial para ficar 
pronto para uso ou venda pretendidos. O seu reconhecimento ocorre na medida 
em que a entidade toma emprestados recursos especificamente com o propósito 
de obter um ativo qualificável. A entidade deve utilizar uma taxa de capitalização 
com base na média ponderada dos custos de empréstimos aplicáveis aos emprés-
timos da entidade que estiveram vigentes durante o período, podendo este ativo 
qualificável ser unicamente destinado à venda ou também destinado a uso da en-
tidade, tais como:

• estoques;

• plantas industriais para manufatura;

• usinas de geração de energia;

• ativos intangíveis;

• propriedades para investimentos.

Os ativos financeiros e estoques manufaturados, ainda que de outro modo pro-
duzidos, perante a norma não serão ativos qualificáveis caso venham a ser produ-
zidos por um curto período de tempo. 

O montante capitalizado não pode exceder o montante de custos de emprés-
timos incorridos durante esse período. Inicia-se a capitalização dos custos dos 
empréstimos na data dos gastos com a obtenção do ativo e estes são incorridos 
e iniciadas as atividades necessárias ao preparo do ativo para seu uso ou ven-
da pretendidos. Suspende-se a capitalização se existirem interrupções durante 
extensos períodos das atividades de desenvolvimento do ativo qualificável com 
algumas exceções. 
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A entidade cessa a capitalização quando todas as atividades necessárias para 
preparar o ativo qualificável estão completas. A evidenciação demonstra o mon-
tante capitalizado no período e a taxa utilizada. É importante ressaltar que perante 
a norma o conceito de período de tempo substancial é apresentado com grande 
subjetividade, não havendo uma definição clara sobre o mesmo.

Um centro de negócios compreendendo diversos edifícios, cada um deles po-
dendo ser utilizado individualmente, é um exemplo de ativo qualificável no qual 
cada parte está em condições de ser utilizada enquanto a construção das outras 
partes continuar. Um exemplo de ativo qualificável que precisa estar completo an-
tes de qualquer parte poder ser utilizada é uma planta industrial que envolve diver-
sos processos que são executados sequencialmente nas diversas partes da planta 
no mesmo local, tal como uma siderúrgica.

Quando a entidade tomar recursos emprestados sem destinação específica e os 
utilizar com o propósito da aquisição de ativo qualificável, a entidade deve deter-
minar o montante dos custos dos empréstimos elegíveis à capitalização, aplicando 
uma taxa de capitalização aos gastos com o ativo. A taxa de capitalização deve ser 
a média ponderada dos custos dos empréstimos aplicáveis a todos os emprésti-
mos da entidade que estiveram vigentes durante o período, mas a entidade deve 
excluir desse cálculo os custos de empréstimos aplicáveis aos empréstimos feitos 
especificamente com o propósito de obter um ativo qualificável até que todas as 
atividades necessárias para preparar esse ativo para uso ou venda pretendidos es-
tejam completas. 

O montante dos custos de empréstimos, que a entidade capitalizar durante o 
período, não deve exceder o montante dos custos de empréstimos incorridos du-
rante esse período. É importante ressaltar que perante a norma quando o valor 
contábil ou o custo final esperado do ativo qualificável exceder seu montante re-
cuperável ou valor líquido de realização, o valor contábil deve ser baixado, ou até 
revertido, de acordo com procedimentos específicos determinados em outros Pro-
nunciamentos do CPC. 

Em algumas circunstâncias pode ser apropriado incluir todos os empréstimos 
da controladora e de suas subsidiárias quando do cálculo da média ponderada dos 
custos dos empréstimos; em outras circunstâncias, é apropriado para cada subsi-
diária utilizar a média ponderada dos custos de empréstimos aplicável aos seus 
próprios empréstimos. 



Pronunciamentos Contábeis Aplicados aos Negócios 

264

Divulgação
A entidade deve divulgar: (a) o total de custos de empréstimos capitalizados durante 
o período; e (b) a taxa de capitalização utilizada na determinação do montante dos 
Custos de Empréstimos elegíveis à capitalização.

Disposições transitórias
Quando a aplicação deste Pronunciamento constituir uma alteração de política 
contábil, a entidade deve aplicar o Pronunciamento aos custos de empréstimos re-
lacionados aos ativos qualificáveis para os quais a data de início da capitalização é 
a mesma ou posterior à data de sua entrada em vigor. Entretanto, a entidade pode 
designar qualquer data anterior à data de entrada em vigor do Pronunciamento e 
aplicá-lo aos custos de empréstimos relacionados a todos os ativos qualificáveis 
para os quais a data de início da capitalização é a mesma ou posterior a essa data.
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Apresentação das  
demonstrações contábeis 

Acadêmica Telma Tiberio Gouveia e Alessandra Gouveia Pires

Introdução
As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários exter-
nos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. 
Portanto, as demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve a Es-
trutura Conceitual Contábil e de acordo com a NBC TG 26(R5) objetivam fornecer 
informações que sejam úteis à tomada de decisões econômicas e avaliações por 
parte dos usuários em geral.

De acordo com a NBC TG 26(R5) o objetivo desta norma é:

“Definir a base para a apresentação das demonstrações contábeis, para 
assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de 
períodos anteriores da mesma entidade quanto com as demonstrações 
contábeis de outras entidades. Nesse cenário, esta Norma estabelece re-
quisitos gerais para a apresentação das demonstrações contábeis, diretri-
zes para a sua estrutura e os requisitos mínimos para seu conteúdo”

Alcance
Deve ser aplicada em todas as demonstrações contábeis elaboradas e apresenta-
das de acordo com as normas, interpretações e comunicados técnicos do Conselho 
Federal de Contabilidade-CFC.

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação de transações específicas e ou-
tros eventos são objetos de outras normas, interpretações e comunicados técnicos.

Capítulo 17



Pronunciamentos Contábeis Aplicados aos Negócios 

266

Não deverá ser aplicada às demonstrações elaboradas segundo a NBC TG 21 
– Demonstração Intermediária. Ressalte-se que os itens de 13 a 35 aplicam-se às 
referidas demonstrações contábeis intermediárias. 

Aplica-se igualmente a todas as organizações, inclusive àquelas que apresen-
tem demonstrações contábeis consolidadas ou demonstrações contábeis separa-
das, conforme definido na NBC TG 35 – Demonstrações Separadas e na NBC TG 36 
– Demonstrações Consolidadas. 

Utiliza terminologia que é adequada às entidades com fins lucrativos, incluin-
do entidades de negócios do setor público. Caso entidades sem fins lucrativos do 
setor privado ou público venham a aplicar esta norma, podem ter que retificar as 
descrições usadas para itens específicos das demonstrações contábeis, ou ainda 
aplicar as normas específicas do Conselho Federal de Contabilidade. 

As entidades que não tiverem patrimônio líquido tal como definido na NBC 
TG 39 – Instrumentos Financeiros, como, por exemplo, alguns fundos de inves-
timento e entidades cujo capital não seja apresentado como patrimônio líquido 
(por exemplo, algumas entidades cooperativas), também podem ter de adaptar 
a apresentação nas demonstrações contábeis aos interesses e participações de 
seus membros ou proprietários. 

Definições
Demonstrações contábeis de propósito geral – São aquelas cujo propósito reside 
no atendimento das necessidades informacionais de usuários externos que não se 
encontram em condições de requerer relatórios especificamente planejados para 
atender às suas necessidades peculiares.

Aplicação impraticável – A aplicação de um requisito é impraticável quando 
a entidade não pode aplicá-lo depois de ter feito todos os esforços razoáveis 
nesse sentido. 

Práticas contábeis brasileiras compreendem a legislação societária brasileira, 
as Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, os pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidos 
pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas 
entidades em assuntos não regulados, desde que atendam à NBC TG Estrutura 
Conceitual – Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro emitida pelo CFC 
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e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais. 
(Redação alterada pela Resolução CFC no 1.376/11)

Recomenda-se a leitura desta norma, pois o leque de definições não foi total-
mente exaurido neste artigo.

De acordo com a NBC TG-EC, item 3.2, o objetivo das demonstrações contá-
beis é:

“...é fornecer informações financeiras sobre os ativos, passivos, patrimônio 
líquido, receitas e despesas da entidade que reportam que sejam úteis aos 
usuários das demonstrações contábeis na avaliação das perspectivas para 
futuros fluxos de entrada de caixa líquidos para a entidade que reporta e 
na avaliação da gestão de recursos da administração sobre recursos eco-
nômicos da entidade”.

O objeto deste artigo é apresentação de forma resumida da “NBC TG 26(R5)”, 
cujo foco é a “Apresentação das Demonstrações Contábeis”, entretanto, para que 
as Demonstrações Contábeis sejam corretamente elaboradas será preciso conhecer 
todas as normas contábeis existentes e quais deverão ser aplicadas para a corre-
ta elaboração da escrituração contábil e consequentemente, a correta elaboração 
das Demonstrações Contábeis.

A NBC TG 26(R5) estabelece as condições para a elaboração das demonstra-
ções contábeis, as diretrizes para a sua estrutura e os requisitos mínimos para seu 
conteúdo.

Demonstrações Contábeis
De acordo com o item 10 da NBC TG 26(R5) o conjunto completo das demonstra-
ções contábeis são:

(a) balanço patrimonial ao final do período; 

(b) demonstração do resultado do período; 

(ba) demonstração do resultado abrangente do período; 

(c) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período; 

(d) demonstração dos fluxos de caixa do período; 
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(da) demonstração do valor adicionado do período, conforme NBC TG 09 
– Demonstração do Valor Adicionado, se exigido legalmente ou por al-
gum órgão regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente; 

 (e) notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significati-
vas e outras informações elucidativas; (Alterada pela NBC TG 26 (R3)) 

(ea) informações comparativas com o período anterior, conforme especi-
ficado nos itens 38 e 38A; (Incluída pela NBC TG 26 (R1)) 

(f) balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativa-
mente apresentado, quando a entidade aplica uma política contábil re-
trospectivamente ou procede à reapresentação retrospectiva de itens das 
demonstrações contábeis, ou quando procede à reclassificação de itens 
de suas demonstrações contábeis de acordo com os itens 40A a 40D. (Al-
terada pela NBC TG 26 (R1)) 

As demonstrações contábeis devem proporcionar informação da entidade sobre:

• Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido – Balanço Patrimonial (BP)

• Receitas e Despesas, incluindo ganhos e perdas – Demonstração do Re-
sultado do Exercícios (DRE);

• Alterações no capital próprio mediante integralizações dos proprietá-
rios e distribuições a eles – Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido (DMPL);

• Fluxos de Caixa – Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

Além das Demonstrações acima, algumas empresas também elaboram, ao final 
do exercício, o Relatório da Administração, no qual descrevem as características do 
desempenho e da posição financeira a patrimonial da entidade.

As demonstrações devem fornecer informações úteis para os seus sócios  ou 
acionistas, governo, investidores, dentre outros usuários, informações que são ge-
radas a partir dos registros contábeis.

São instrumentos de gestão, para qualquer tipo de entidade, portanto, a sua 
linguagem é universal, visando que o seu entendimento seja uniforme.

A entidade poderá usar outros títulos nas demonstrações em vez daqueles usa-
dos nesta norma, desde que não contrarie a legislação societária brasileira vigente. 
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Ao final de cada exercício social, as empresas em geral deverão apresentar as suas 
demonstrações contábeis com o objetivo de fornecer dados relevantes para os seus 
sócios, acionistas, governo, investidores e demais usuários destas informações.

As demonstrações contábeis representam, de maneira estruturada, a posição 
patrimonial e financeira da empresa, as alterações (mutações) ocorridas, o resulta-
do econômico e os fluxos de caixa do exercício.

O CPC 26 (R5) destaca que o reconhecimento, a mensuração e a divulgação de 
transações específicas e outros eventos são objeto de outros Pronunciamentos, 
Orientações e Interpretações.

Esta norma aplica-se igualmente a todas as organizações, inclusive àquelas que 
apresentem demonstrações contábeis consolidadas ou demonstrações contábeis 
separadas, conforme definido na NBC TG 35(R2) – Demonstrações Separadas e na 
NBC TG 36(R3) – Demonstrações Consolidadas.

Obrigatoriedade
Em 28 de dezembro de 2007 foi publicada a Lei no 11.638 que alterou a Lei no 
6.404/76, a antiga Lei das Sociedades por Ações. Vários dispositivos da antiga Lei 
foram alterados, revogados e introduzidos com o intuito de adequar a Contabilida-
de brasileira às Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS).

Assim a partir de 1o de janeiro de 2008 as Demonstrações Contábeis exigidas 
por lei são: 

• Balanço Patrimonial (BP);

• Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);

• Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), esta demonstra-
ção pode ser substituída pela DMPL)

• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL):

• Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

• Demonstração do Valor Adicionado (DVA) – somente se for divulgada pela 
entidade;

• Notas Explicativas, incluindo a descrição das práticas contábeis.

A entidade cujas demonstrações contábeis estão em conformidade com as nor-
mas, interpretações e comunicados técnicos do CFC deve declarar de forma explícita 
e sem reservas essa conformidade nas notas explicativas. 



Pronunciamentos Contábeis Aplicados aos Negócios 

270

A organização não deve afirmar que suas demonstrações contábeis estão de 
acordo com essas normas, interpretações e comunicados técnicos, a menos que 
cumpra todos os seus requisitos. (Redação alterada pela Resolução CFC no 1.376/11).

As demonstrações contábeis devem ser elaboradas no pressuposto da conti-
nuidade, a menos que a administração tenha intenção de liquidar a entidade ou 
cessar seus negócios ou ainda não possuía uma alternativa realista senão a descon-
tinuidade de suas atividades.

Quando as demonstrações contábeis não forem elaboradas no pressuposto da 
continuidade, esse fato deve ser divulgado, juntamente com as bases com as quais 
as demonstrações contábeis foram elaboradas e a razão pela qual não se pressu-
põe a continuidade da empresa.

As demonstrações contábeis devem ser elaboradas utilizando o regime de com-
petência. Exceção feita para a “Demonstração de Fluxo de Caixa”.

Quadro 1 – Quadro comparativo das Normas Contábeis (CPC) e Lei no 11.638/2011.

CPC 26(R5) Lei no 11.638/2011

Balanço Patrimonial (BP) Balanço Patrimonial (BP)

Demonstração do Resultado do Período (DRE) Demonstração do Resultado do Período (DRE)

Demonstração do Resultado Abrangente (DRA)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Lí-
quido do Período (DMPL)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líqui-
do do Período (DMPL

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

Demonstração do Valor Adicionado (DVA) Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Notas Explicativas

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumula-
dos (DLPA)

Balanço Patrimonial (Bp)
É a demonstração contábil que apresenta a posição financeira de uma empresa em 
determinada data e tem as seguintes composição e distribuição:

• Ferramenta importante para o gestor na tomada de decisão é uma repre-
sentação gráfica do patrimônio, constituído por Ativo, Passivo e Patrimônio 
Líquido.
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Ativo
O Ativo é o lado esquerdo do balanço patrimonial, conhecido como “lado positi-
vo”, pois, apresenta as aplicações de recursos e elenca os bens e direitos que estão 
sob o controle dessa entidade. 

O Ativo tem os seguintes grupos:

• Ativo Circulante (Ac) – que representa os valores a receber no curto prazo 
(período de 360 dias);

• Ativo não Circulante (Anc) – que representa os valores a receber de longo 
prazo (período superior a 360 dias).

O Ativo deve ser classificado como Circulante quando os seguintes critérios fo-
rem satisfeitos:

• Espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido 
no decurso normal do ciclo operacional da entidade:

• Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;

• Espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço;

• Caixa e/ou equivalentes de caixa, a menos que sua troca ou uso para liquida-
ção de passivo se encontre vedado durante, pelo menos, dozes meses após 
a data do balanço;

• Clientes e outros recebíveis;

• Estoques;

• Ativos Financeiros classificados como disponíveis para 

• Total de ativos classificados como disponíveis para venda (NBC TG 38) e ati-
vos à disposição para venda de acordo com a NBC 

• Ativos biológicos dentro do alcance da NBC TG 29;

• Investimentos 

O Ativos que devem ser classificados como não Circulante:

• Ativos tangíveis, intangíveis e financeiros de natureza associada ao longo 
prazo, subdividido em realizável à longo prazo, investimentos, imobilizado e 
intangível.
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Passivo
Passivo é o lado direito do balanço patrimonial, conhecido como “lado negativo” 
do balanço patrimonial, representa as origens de recursos e elenca as obrigações 
da empresa com seus sócios (Patrimônio Líquido) ou com terceiros (Passivo). 

O Passivo tem os seguintes grupos:

• Passivo Circulante (PC) – que representa os valores a pagar no curto prazo 
(período de 360 dias).

• Passivo não Circulante (PNC) – representando os valores a pagar de longo 
prazo (período superior a 360 dias) e 

• Patrimônio Líquido (PL) – representando os valores a pagar aos sócios da 
empresa.

Quadro 2 – Estrutura do Balanço Patrimonial – BP

Ativo Passivo

Ativo circulante Passivo circulante

Disponibilidades  Obrigações de Curto Prazo

Estoques

Créditos

Despesas de Exercício Seguinte

Ativo não Circulante Passivo não Circulante

Realizável a Longo Prazo Obrigações de Longo Prazo

Investimentos

Imobilizado Patrimônio Líquido

Intangível Capital

Diferido Reservas

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Fonte: Elaborado pela Autora

Demonstração do Resultado do Exercício – DRE
A Demonstração do Resultado do Exercício - DRE é um relatório financeiro contábil 
que mostra o resultado líquido que a empresa teve em determinado momento.

A DRE permite avaliar se a empresa teve lucro ou prejuízo em determinado pe-
ríodo de tempo.
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Os componentes da DRE são:

(=) Receitas:

• Vendas de Produtos;

• Vendas de Mercadorias;

• Prestação de Serviços;

• Recebimento de Juros;

• Rendimentos de Investimentos financeiros;

• Rendimentos de Alugueis;

• Outras ...

(-) Deduções e Abatimentos

• São uma espécie de descontos feitos sobre a receita. Ocorrem por meio da 
incidência de impostos sobre os preços de venda (ICMS para mercadorias e 
ISS para serviços), descontos oferecidos para os clientes e as devoluções das 
vendas, por exemplo.

(=) Receita líquida

• Resultado total das receitas subtraindo o total das deduções e dos abatimentos.

(-) Custo de vendas

• O custo de vendas como os gastos que a empresa gera para manter as ativi-
dades funcionando e vender os produtos ou prestar serviços (como é o caso 
de assistências técnicas);

• Esses custos são referentes ao gasto na compra de matéria-prima ou produ-
tos acabados e ao frete pago ao fornecedor, por exemplo. Eles podem ser 
separados em três categorias;

• Custo dos produtos vendidos (CPV);

• Custo das mercadorias vendidas (CMV);

• Custo dos serviços prestados (CSP).



Pronunciamentos Contábeis Aplicados aos Negócios 

274

(=) Lucro bruto

• É o resultado depois que os custos de vendas são subtraídos da receita líquida.

(-) Despesas administrativas

• São despesas fixas que mantêm a empresa funcionando, mesmo quando 
não existem vendas. É o gasto que se tem com energia elétrica, água, alu-
guel, telefone, internet, entre outras.

(-) Despesas com as vendas

• São os custos que a empresa tem com pós-vendas e pagamento de comis-
sões, por exemplo.

(-) Despesas financeiras

• Envolvem o pagamento de multas, juros e, até mesmo, variações cambiais 
(caso o seu e-commerce trabalhe com produtos importados, por exemplo).

(=) Resultado antes do IRPJ e da CSLL

• É o resultado do lucro bruto depois que as despesas são subtraídas. Aqui, 
não se considera o abatimento dos impostos sobre o faturamento.

(=) Dedução do IRPJ e da CSLL

• Aqui, é feito o abatimento do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre o faturamento.

(=) Resultado líquido

• Por fim, chega-se ao resultado líquido, que nada mais é que do que todos 
os abatimentos feitos sobre o lucro bruto. É o verdadeiro desempenho da 
empresa, que pode ser positivo (lucro) ou negativo (prejuízo).
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Quadro 3 – Estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE

R$ R$

Receita Operacional Bruta

(-) Deduções da Receita Bruta

Vendas de Produtos

Vendas de Mercadorias

Prestação de Serviços

Recebimento de Juros

Rendimentos de Investimentos Financeiros

Rendimentos de Aluguéis

Outras   

(-) Deduções e Abatimentos

(=) Receita líquida

(-) Custo das Vendas

Custos dos Produtos Vendidos 

Custos das Mercadorias Vendidas

Custo dos Serviços Vendidos 

(=) Lucro bruto

(-) Despesas

Administrativas

Vendas

Financeiras

(=) Resultado antes do IRPJ e CSLL

IRPJ

CSLL

(=) Resultado Líquido do Período

Fonte: Elaborado pela Autora

Nota: Este modelo é um modelo básico, existem outras informações mais com-
plexas, dependendo do nível de detalhamento que a empresa precisa para o seu 
controle. 

Em geral, a estrutura da DRE acompanha o Plano de Contas da empresa, no que 
diz respeito as contas de despesas e receitas.
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Demonstração do Resultado Abrangente
A DRA mostra “uma alteração no patrimônio líquido de uma sociedade durante 
um período, decorrente de transações e outros eventos e circunstâncias não origi-
nadas dos sócios. Isso inclui todas as mudanças no patrimônio durante o período, 
exceto aquelas resultantes de investimentos dos sócios e distribuições aos sócios”.

Segundo a CPC 26 (R5), há pelo menos alguns itens obrigatórios para a elabora-
ção da DRA, com base nos lucros líquidos obtidos através da DRE (Demonstração 
do Resultado do Exercício), mesmo que essa obrigatoriedade não esteja disposta 
na Lei no 6.404/1976. 

São eles:

• Resultado Líquido do Período.

• Descrição dos outros resultados abrangentes classificados conforme sua na-
tureza.

• Demais resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida por 
meio do método de equivalência patrimonial.

• Resultado abrangente total do período.

O resultado abrangente total do período inclui:

• Avaliação patrimonial ajustada.

• Variações da reserva de reavaliação.

• Ganhos e perdas em planos de pensão.

• Ganhos e perdas oriundos de conversão de demonstrações de operações no 
exterior.

Apesar de conter dados da DRE, a DRA não deve ser apresentada unificada ao 
outro demonstrativo. 

Entretanto, a regulamentação prevê que “a demonstração do resultado abran-
gente pode ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou dentro das mu-
tações do patrimônio líquido”, ou seja, da DMPL.
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Quadro 4 – Demonstração do Resultado Abrangente – DRA

R$

(a) Resultado Líquido período

(b)
Cada item dos outros resultados abrangentes classificados conforme sua 
natureza (exceto montantes relativo ao item c)

a. Variação na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente

b. Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido

c. Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações  
no exterior

d. Ganhos e perdas na mensuração de ativos financeiros disponíveis para venda

e. Parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos de instrumentos de hedge em operação 
de fluxo de caixa

(c)
Parcela dos outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida 
por meio do método de equivalência patrimonial

a. Variações na reserva de reavaliação, quando permitidas legalmente

b. Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido

c. Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de operações  
no exterior

d. Ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda

e. Parcela efetiva de ganhos ou perdas advindos de instrumentos de hedge em operação 
de hedge de fluxo de caixa

(d) Resultado Abrangente do período

Fonte :https://www.google.com/search?q=Modelo+de+DRA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL
A DMPL é uma demonstração que evidencia as mudanças ocorridas no patrimô-
nio líquido.

Apesar de não ser obrigatória por lei, a DMPL é exigida pela Comissão de Valo-
res Mobiliários-CVM. Por isso, as empresas de capital aberto precisam elaborá-la 
e publicá-la. 

A Demonstração é utilizada, principalmente, para apresentar as variações de 
reservas das empresas.

A estrutura de demonstração apresenta as comparações dos saldos do patrimô-
nio líquido do fim do período anterior. Dessa forma, são demonstradas as alterações 
que aconteceram na empresa durante o ano e os saldos finais do atual período.

https://www.google.com/search?q=Modelo+de+DRA
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Na análise da demonstração é possível entender como foram destinados os lu-
cros da empresa, bem como os fluxos de cada natureza que alteraram o resultado 
no período, até o final de todo patrimônio são somados e subtraídos. Agrupando 
todo o saldo do ano anterior.

O objetivo da DMPL está ligado diretamente ao controle do fluxo de caixa.

Alguma das funções da DMPL são:

• Acompanhar a evolução do patrimônio da organização;

• Monitorar a influência deste patrimônio (valor) no mercado;

• Determinar estratégias para o crescimento da empresa no mercado.

A estrutura da DMPL costuma seguir o seguinte modelo:

Descrição
Capital Reservas Lucros ou 

prejuízos 
acumulados

Total
Subscrito A realizar Realizado Capital Lucros

Saldo em 31/12 
anterior

Ajustes de exercícios 
anteriores

Aumentos de capital

Reversões de reservas

Lucro líquido do 
exercício

Destinações do lucro

Reservas

Dividendos

Saldos em 31/12 atual

Fonte: https://www.treasy.com.br/blog/demonstracao-das-mutacoes-do-patrimonio-liquido/

Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC
Demonstrativo Financeiro de Fluxo de Caixa é um dos relatórios financeiros mais 
importantes que uma empresa deve elaborar e acompanhar.

Esta Demonstração é fundamental para a análise da posição financeira da em-
presa em determinado momento, pois demonstra com detalhes toda a movimen-
tação de dinheiro num determinado período. 

https://www.treasy.com.br/blog/demonstracao-das-mutacoes-do-patrimonio-liquido/
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Através desta Demonstração a empresa tem condições de visualizar quais fo-
ram as entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos) de dinheiro da empresa no 
período retratado, seja no caixa, nas contas do banco ou nas aplicações financeiras 
de liquidez imediata, bem como avaliar os resultados dessas movimentações.

A sua elaboração permite que fique bem claro a origem e o destino dos recur-
sos da organização, bem como ajudará:

• Num maior controle, gestão, transparência e geração de informações para 
embasar o processo decisório,

• Localizar os erros e desvios e, consequentemente, possibilidade de aplicar 
ações corretivas,

• A realização da comparação entre os dados presentes com o passado da em-
presa e assim avaliar o potencial de crescimento da empresa.

A DFC é a única demonstração elaborada pelo regime de caixa, portanto, indi-
ca todas as saídas e entradas efetivas de dinheiro, permitindo que seja identificado 
como está a saúde financeira da empresa.

A DFC não é só uma ferramenta de gestão financeira, pois, ela é uma demonstração 
contábil obrigatória para muitas empresas.

A lei no 11.638/2007 determinou que sociedades de capital aberto ou com patri-
mônio líquido superior a R$2 milhões são obrigadas a elaborar, além disso, peque-
nas e médias empresas também são, conforme NBC TG 100, juntamente com os 
outros relatórios contábeis, essas empresas devem apresentar o DFC pelo menos 
uma vez por ano. 

A DFC também fornece dados históricos que servirão de base para estimativas 
do Valuation de uma empresa, se calculado através da metodologia do fluxo de 
caixa descontado.

Estrutura da DFC
O modelo padrão para elaboração da demonstração foi definido pelo Pronuncia-
mento Técnico CPC 03(R3) como forma de garantir a comparação entre o desem-
penho de diferentes empresas.

Sua estrutura é dividida em três atividades: operacionais, de investimento e de 
financiamento. Elas, por sua vez, são subdivididas em outras subestruturas.
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Atividades operacionais
Referem-se às atividades relativas à operação diária e rotineira da organização em 
prol de seu negócio principal e decorrentes da produção e entrega de produtos e 
serviços. Reúne dados da DRE e do Balanço Patrimonial.

Nelas, estão o caixa gerado das operações da empresa subtraído das despesas 
e gastos da produção, comercialização e prestação de serviços. Estas atividades 
estão ligadas ao capital circulante da empresa.

São exemplos: receitas, custos, despesas, pagamentos a vista, contas a pagar, 
pagamento de impostos, salários e fornecedores, entre outros.

Atividades de Investimento
Referem-se às atividades relativas ao uso do dinheiro pela organização para apli-
car naquilo que vai  gerar benefícios futuros  e que tenha por objetivo  manter o 
negócio em funcionamento. São exemplos: a compra ou venda de um ativo imo-
bilizado para a empresa; a aquisição de um imóvel; o recebimento de valores ou a 
aplicação de recursos.

Essas atividades estão relacionadas com o realizável a longo prazo, os investi-
mentos, o imobilizado e o intangível da empresa.

Atividades de Financiamento
Referem-se à captação de recursos de terceiros ou dos sócios, devido às necessida-
des da organização ou escassez de dinheiro.

Podem ser empréstimos ou financiamentos, aumentos de capital, emissões de 
ações, entre outros. Além das entradas, existem as saídas com o pagamento de 
dívidas, os dividendos e a distribuição de lucros.

Essas atividades estão  relacionadas ao  passivo não circulante e o patrimônio 
líquido da empresa.
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Quadro 4 – Demonstração de Fluxos de Caixa –  DFC.

Atividades operacionais Valores

(+) Recebimento de clientes R$

(-) Pagamento a fornecedores R$

(-) Despesas administrativas e comerciais R$

(=) Caixa obtido pelas atividades operacionais R$

Atividade de investimento

(-) Compra de ativo R$

(+) Recebimento de dividendos R$

(=) Caixa obtido pelas atividades de investimento R$

Atividade de financeiro

(-) Pagamento financiamento R$

(+) Integralização de capital R$

(=) Caixa obtido pelas atividades de financeiro R$

Saldo de disponibilidades R$

Fonte: https://obcufsita.ufs.br/conteudo/63888-demonstracao-de-fluxos-de-caixa 

Métodos para fazer uma DFC
Existem dois métodos de apuração da DFC, que chegam a resultados idênticos.

Método Direto
O método direto considera as entradas e saídas brutas de recursos, podendo ter 
registro diário, semanal ou mensal, ficando a critério da empresa a escolha da pe-
riodicidade.

Esse é o método mais usado e, com ele, é possível evidenciar os pagamentos e 
recebimentos, permitindo uma análise imediata dos recursos, para indicar se há 
necessidade de novas fontes de dinheiro ou não.

Nesse método não entra a programação de pagamentos a prazo, apenas o que 
entrou e saiu de dinheiro do caixa.

Supondo que as vendas de uma empresa foram realizadas a prazo e nada foi 
recebido em dinheiro vivo. 

O saldo final de Contas a Receber será a soma de seu saldo inicial e do valor de 
sua Receita Bruta.

https://obcufsita.ufs.br/conteudo/63888-demonstracao-de-fluxos-de-caixa%20
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Método Indireto
O fluxo de caixa indireto é um método que explora o regime de competência ou, 
por assim dizer, as informações contábeis da empresa para certificar-se de todas 
as variações ocorridas no caixa em determinado período – tomando como base o 
ponto de vista contábil.

Isso quer dizer que as  informações são buscadas indiretamente do caixa, por 
meio do Balanço Patrimonial e da DRE. São analisados valores de estoque e provi-
sionamento, como contas a pagar e receber, por exemplo.

 Esse método se inicia com o lucro operacional, mas pode haver despesas e re-
ceitas que não passaram pelo caixa, como depreciação, amortização e até resulta-
do de equivalência patrimonial. Sendo assim, é preciso fazer o ajuste desses valo-
res com os itens não monetários.

Demonstração do Valor Adicionado – DVA
A Demonstração do Valor Adicionado-DVA é o demonstrativo contábil que evi-

dencia, de forma sucinta, o valor gerado por uma empresa em determinado pe-
ríodo, bem como a sua distribuição entre todos aqueles que participaram de sua 
produção. 

A DVA mostra quanta “riqueza” foi adicionada no balanço da empresa entre 
uma data e outra.

A essa riqueza, dá-se o nome de valor adicionado, nada mais é do que a dife-
rença entre o custo que empresa teve para produzir um produto e tudo que ela 
efetivamente produziu de bens e serviços no final do processo. 

Portanto, o DVA detalha quem contribuiu para gerar esse valor e como ele foi 
distribuído entre todos os setores envolvidos diretamente ou indiretamente na 
produção – como fornecedores, funcionários, financiadores, sócios e até o governo.

Quais empresas precisam elaborar a Demonstração  
do Valor Adicionado?
De acordo com a Lei nº 11.638/2007 toda empresa de capital aberto é obrigada a 
elaborar a DVA a cada exercício contábil, ou seja, nessas companhias, a demonstra-
ção deve ser divulgada ao menos anualmente, junto com os demais Demonstrati-
vos Financeiros e Relatórios de Contabilidade.

O fato de não ser obrigatória a elaboração desta demonstração para as demais 
empresas, muitas delas optam pela sua elaboração, por questões gerenciais. 
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O demonstrativo é usado principalmente para medir a eficiência da empresa 
em transformar seus recursos produtivos em valor.

Elaboração
Para elaborar a Demonstração do Valor Adicionado, são utilizadas principalmen-
te as informações disponíveis na Demonstração de Resultados do Exercício-DRE 
da empresa.

Além disso, por ser uma análise temporal, a Demonstração do Valor Adicionado 
deve ser apresentada de forma comparativa.

A DVA deve contrapor o valor adicionado entre um período e outro, mostrando 
a evolução absoluta (numeral) e relativa (percentual) entre as duas datas.

As informações, constantes da mesma, devem ser extraídas da escrituração, 
com base nas Normas Contábeis vigentes e tendo como base o Princípio Contábil 
da Competência.

A riqueza gerada pela empresa, medida no conceito de valor adicionado, é cal-
culada a partir da diferença entre o valor de sua produção e o dos bens e serviços 
produzidos por terceiros utilizados no processo de produção da empresa.

A utilização do DVA como ferramenta gerencial pode ser resumida da seguin-
te forma:

• Como índice de avaliação do desempenho na geração da riqueza, ao medir a 
eficiência da empresa na utilização dos fatores de produção, comparando o 
valor das saídas com o valor das entradas, e

• Como índice de avaliação do desempenho social à medida que demonstra, 
na distribuição da riqueza gerada, a participação dos empregados, do Gover-
no, dos Agentes Financiadores e dos Acionistas.

O valor adicionado demonstra, ainda, a efetiva contribuição da empresa, dentro 
de uma visão global de desempenho, para a geração de riqueza da economia na 
qual está inserida, sendo resultado do esforço conjugado de todos os seus fatores 
de produção. 

A Demonstração do Valor Adicionado, que também pode integrar o Balanço 
Social constitui, desse modo, uma importante fonte de informações à medida que 
apresenta esse conjunto de elementos que permitem a análise do desempenho 

https://www.suno.com.br/artigos/demonstracao-resultado-exercicio/
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econômico da empresa, evidenciando a geração de riqueza, assim como dos efei-
tos sociais produzidos pela distribuição dessa riqueza.

Estrutura da DVA
A estrutura da DVA é formada de acordo com o seguinte modelo:

1. Valor Adicionado

+ Receitas (valores brutos, com impostos);

– Insumos adquiridos de terceiros (com ICMS e IPI);

= Valor adicionado bruto;

– Retenções com depreciação, amortização e exaustão;

= Valor adicionado líquido produzido.

2. Distribuição do Valor Adicionado

• Pessoal (Remuneração dos funcionários);

• Governo (Impostos, taxas e contribuições);

• Financiadores (Remuneração de capitais de terceiros);

• Acionistas e sócios (Remuneração de capitais próprios).

= Total Distribuído.

Há a obrigatoriedade de que o resultado apurado na primeira metade (valor 
adicionado total líquido) seja rigorosamente igual ao resultado da segunda meta-
de (distribuição do valor adicionado). Se isso não ocorrer, a Demonstração do Valor 
Adicionado está, provavelmente, com algum erro contábil.

DVA – Demonstração do Resultado Abrangente
Esta demonstração agrega informação das variações do Patrimônio Líquido, no pe-
ríodo, em função de mensuração. Considera o Lucro Líquido do Período, que é a 
última linha da Demonstração do Resultado do Exercício, bem como agrega outros 
resultados abrangentes, chegando ao resultado abrangente do período:

• Variações em reserva de reavaliação;

• Ganhos e perdas derivados de conversão por mudanças na taxa de câmbio 
NBC TG 02 (R2); 
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• Ganhos e perdas em ativos financeiros avaliados a valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes;

• Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão de benefício definido.

Quadro 5 – Demonstração de valor adicionado.

Demonstração do Valor Adicionado

em R$ mil 20X1 20X2

DESCRIÇÃO    

1 – Receitas    

1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços    

1.2) Provisão p/devedores duvidosos – Reversão/(Constituição)    

1.3) Não operacionais    

2 – Insumos adquiridos de Terceiros (inclui ICMS e IPI)    

2.1) Matérias-Primas consumidas    

2.2) Custos das mercadorias e serviços vendidos    

2.3) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros    

2.4) Perda/Recuperação de valores ativos    

3 – Valor Adicionado Bruto (1-2)    

4 – Retenções    

4.1) Depreciação, amortização e exaustão    

5 – Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade (3-4)    

6 – Valor Adicionado Recebido em Transferência    

6.1) Resultado de equivalência patrimonial    

6.2) Receitas financeiras    

7 – Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)    

8 – Distribuição do Valor Adicionado    

8.1) Pessoal e encargos    

8.2) Impostos, taxas e contribuições    

8.3) Juros e aluguéis    

8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos    

8.5) Lucros retidos / prejuízo do exercício    

* O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7.    

Fonte: http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/demonstracaodovalor.htm

http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/demonstracaodovalor.htm
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Notas explicativas
As notas explicativas têm como objetivo esclarecer as demonstrações financeiras 
e apresentar as práticas e critérios contábeis usados. Além disso, é neste tipo de 
documento que o profissional do departamento financeiro detalha a composição 
dos saldos de contas, os métodos de depreciação e muitos outros critérios usados 
na contabilidade.

A elaboração e publicação de Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
é uma exigência prevista no § 4o do artigo 176 da Lei no 6.404/1976, também co-
nhecida como Lei das S/A para esse tipo de empresa. De acordo com a legislação:

“As demonstrações serão complementadas por Notas Explicativas e outros 
quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclare-
cimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício”.

Na prática, as notas explicativas podem oferecer esclarecimento sobre qualquer 
uma das outras demonstrações contábeis. É possível, por exemplo, explicar movi-
mentações do fluxo de caixa, constantes na Demonstração do Valor Adicionado-
-DVA. Apesar de serem documentos obrigatórios apenas para empresas S/A, são 
relevantes e feitos como forma de gerar transparência e melhorar a governança 
das empresas de todos os tamanhos. 

Como elaborar e quando publicar
São vários os elementos que devem constar nas notas explicativas, de acordo com 
a Lei no 6.404/1976:

• Critérios de avaliação dos elementos patrimoniais relacionados a estoques, 
depreciação, amortização, exaustão e provisões;

• Investimentos em outras sociedades;

• Aumento de valores de elementos do ativo gerado por novas avaliações;

• Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas 
a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes;

• A taxa de juros, as datas de vencimentos, além das garantias das obrigações 
a longo prazo;
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• O número, espécies e classes das ações do capital social;

• As opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício;

• Os ajustes de exercícios anteriores;

Os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou 
possam vir a ter, efeitos relevantes à situação financeira e os resultados futuros da 
empresa. 

Geralmente, as empresas dividem essas informações nos seguintes tópicos:

Contexto operacional
1. Sumário das principais práticas contábeis

2. Estoques

3. Investimentos

4. Imobilizado

5. Diferidos

6. Financiamento

7. Capital

8. Provisão para contingências 

9.  Instrumentos financeiros

10.  Cobertura de seguros.

Modelo de notas explicativas às Demonstrações Contábeis
Notas explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/xxxx

Contexto operacional
A ______________ é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade 
de _________/SP, tendo como objeto social ________, com início de atividades 
em  __/__/___. 

 
Apresentação das Demonstrações Contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação socie-
tária brasileira.
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Principais práticas contábeis
Aplicações financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais 
até a data do balanço;

Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes va-
riações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calcu-
lada pelo método linear.

Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Impostos federais
A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários 
pelo regime de competência.

 

Empréstimos e financiamentos
A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, 
no valor de R$ _________, junto às instituições financeiras nacionais.

 

Responsabilidades e contingências
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os ad-
ministradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advoga-
dos, não apontam contingências de quaisquer naturezas.
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Capital social
O capital social é de R$ _______, dividido em ____ quotas de R$ _______, total-
mente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome dos sócios e participação percentual

 Propriedade para Investimento
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida 
pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em 
R$ _________

 

Eventos subsequentes
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente 
à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a 
situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos 
sobre seus resultados futuros.

 

Local e data 

Assinaturas:

 

Sócios administradores

Contador
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Telma Tiberio Gouveia
Contadora, mestre em Administração de Empresas, com mais de 
40 anos de experiência na área contábil e 25 anos na área educa-
cional. Atuou como docente e coordenadora do Curso de Ciências 
Contábeis em faculdades do Litoral de São Paulo. Foi conselheira 
do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – 
CRCSP, de 2006 a 2013, e é vice-presidente de Administração da 
Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo-Fecontesp, 

na gestão 2020-2022. Secretária de Assuntos Legislativos da Confederação  Nacional das 
Profissões Liberais-CNPL,na gestão 2021-2024. Também é Controladora na Associação 
Viva o Centro – biênio 2020-2022. Na Academia ocupa a Cadeira de no 8, que tem José da 
Costa Boucinhas como Patrono.

Alessandra Gouveia Pires 
É Conselheira do CRCSP, empresária contábil, pós-graduada em 
Docência Superior e Comunicação Empresarial, Pós-graduanda 
em Controladoria e Compliance, Pós-graduanda em Compliance 
e Investigação de Fraudes.
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Ativo não Circulante  
mantido para Venda e  
Operação Descontinuada 

Acadêmica Angela Zechinelli Alonso

Preâmbulo
IFRS 5 – Non-curret Assets Held for Sale and Discontinued Operations estabelece 
procedimentos para o registro inicial e reavaliações dos ativos classificados como 
“mantidos para venda”, bem como do tratamento de receitas e despesas deles de-
correntes e da divulgação de informações relativas a tais ativos e dá origem ao CPC 
31 – Ativo não Circulante mantido para Venda e Operação Descontinuada.

NBC TG 31 (R4) – Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral revisão 4, apro-
vada pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC, garante a aplicabilidade legal no 
Brasil do CPC 31.

Como estudar
O CPC 31 é considerado um importante Pronunciamento Contábil, pois fornece 
subsídios para o reconhecimento e a evidenciação das operações descontinuadas. 

Nosso objetivo é simplificar a leitura do CPC 31 que trata de Ativo não Circulante 
mantido para Venda e Operação Descontinuada, para se ter uma melhor fixação 
dos principais conceitos e facilitar sua aplicabilidade na rotina contábil. Após esse 
entendimento, o CPC 31 deverá ser estudado na íntegra. Sugerimos, para fixação 
de conteúdo, adotar um Mapa Mental (Mind Map), pois combina criatividade e ló-
gica. Todas as informações constam no texto original do CPC que pode ser obtido 
no portal do Comitê de Pronunciamentos Contábeis http://www.cpc.org.br.

Capítulo 18
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Introdução
Os ativos são classificados de acordo com sua liquidez, que é a propriedade que 
um bem ou direito tem de ser transformado em receita de forma imediata ou em 
um prazo muito curto. Os ativos podem ser do tipo circulante, cuja principal carac-
terística é apresentar liquidez imediata, isto é, podem ser facilmente convertidos 
em dinheiro, ou do tipo não circulante, que compreende todos os bens e patrimô-
nio que não possam, pelo menos no curto prazo, serem liquidados.

No Ativo não Circulante estão os bens de permanência duradoura, destinados 
ao funcionamento normal da empresa para exercer a sua atividade econômica. 
Possui os seguintes subgrupos:

Realizável  
a Longo Prazo

Empréstimos, as aplicações financeiras, depósito ou duplicatas 
que a empresa receberá após o período superior a 1 ano ou 
ativos com prazo indefinido como Créditos fiscais ou impostos 
recuperados.

Investimentos

Ações, commodities e bitcoins, porém não se destinam à 
especulação ou a investimento de curto prazo e servem para 
manutenção, investimento por objetivo de gerar lucro para a 
empresa, ou para expansão futura.

Imobilizado

Máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, equipamentos 
de informática e seus periféricos, e até recursos naturais de 
exploração contínua, como jazidas minerais. Geralmente são 
os Ativos que sofrem desgaste pelo uso físico, ocasionando 
depreciação/amortização.

Intangível

Marca, softwares, patentes e outros. são considerados 
incorpóreos, por este motivo possuem valor econômico, porém 
são desprovidos de propriedade física, isto é, são bens que não 
podem ser tocados.

A decisão de vender ativos pode influenciar a tomada de decisão dos usuários 
externos. 

Por isso, quando a empresa decide vender um item do ativo não circulante deve 
reclassificá-lo como “ativo não circulante mantido para venda”, no grupo do ativo 
circulante.

Grupo de ativos à disposição é um grupo de ativos líquidos que não mais está 
em uso nas operações e que a empresa pretende desfazer-se deles e atende os re-
quisitos desse pronunciamento. Para ser classificado como mantido para venda no 
ativo circulante é necessário que o ativo esteja disponível para venda imediata em 
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suas atuais condições, isto é, a sua venda deve ser considerada altamente provável 
e o seu uso operacional deve ser descontinuado.

Conforme instrui o Pronunciamento, operação descontinuada é o componente 
da entidade que tenha sido alienado ou esteja classificado como mantido para 
venda e:

a. representa uma importante linha separada de negócios ou área geográfica 
de operações;

b. é parte integrante de um único plano coordenado para vender uma impor-
tante linha separada de negócios ou área geográfica de operações; ou

c. é uma controlada adquirida exclusivamente com o objetivo de revenda.

Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão apro-
priado deve estar comprometido com o plano de venda do ativo, e deve ter sido 
iniciado um projeto consistente para localizar um comprador e concluir o plano. Se 
a empresa pretender vender um bem (que não está em uso), contudo, ainda não 
haja um comprador decidido identificado, o bem deverá ser registrado no ativo 
realizável a longo prazo.

Além disso, o ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda 
por preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente.

O Ativo não circulante mantido para venda não possui como fim a geração de 
lucro e sim o resgate do seu valor contábil. 

Portanto, operações descontinuadas são bens do Ativo não Circulante postos 
à venda imediata ou altamente provável; logo, as receitas e despesas decorrentes 
desses ativos são operações descontinuadas.

Objetivo
O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer a contabilização de ati-
vos não circulantes mantidos para venda (colocados à venda) e a apresentação e 
a divulgação de operações descontinuadas a eles relacionados. Em particular, o 
Pronunciamento exige que os ativos que satisfazem aos critérios de classificação 
como mantidos para venda sejam:

a. mensurados pelo menor entre o valor contábil até então registrado e o valor 
justo menos as despesas de venda, e que a depreciação ou a amortização 
desses ativos cesse;
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b. apresentados separadamente no balanço patrimonial e que os resultados 
das operações descontinuadas sejam apresentados separadamente na de-
monstração do resultado.

Não se aplica a itens com CPC específico, como:

• Imposto de renda diferido ativo.

• Ativos provenientes de benefícios a 
empregados.

• Ativos financeiros.

• Ativos não circulantes (propriedade para 
investimento e ativo biológico e produto 
agrícola).

• Direitos contratuais (contratos de seguro).

Mensuração

•  mensurados pelo menor 
entre o valor contábil até 
então registrado e o valor 
justo menor as despesas 
de venda; 

• que a depreciação ou 
a amortização desses 
ativos cesse após sua 
classificação).

Apresentação

•  apresentados 
separadamente no 
balanço patrimonial;

• os resultados das 
operações descontinuadas 
apresentados 
separadamente na 
demonstração do 
resultado.

Divulgação

•  divulgar informação que 
permita aos usuários 
das demonstrações 
contábeis avaliarem os 
efeitos financeiros das 
operações descontinuadas 
e das baixas de ativos não 
circulantes mantidos para 
venda;

• adicionais.

Classificação no ativo circulante de “ativo 
não circulante mantido para venda”
(ativos e grupos de ativos com seus passivos 
associados) disponível para venda imediata em 
suas condições atuais e a sua venda deve ser 
altamente provável.

ATIVO CIRCULANTE ATIVO NÃO CIRCULANTE

Bens colocados à venda e operações 
descontinuadas

Em até 1 ano Ainda sem comprador

O Pronunciamento possui, como parte integrante, os itens:

• Apêndice A – Definição de termos 

• Apêndice B – Suplemento de aplicação 
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Adicionalmente, tem o Apêndice C – Guia de implementação, contendo exem-
plos e casos práticos para melhor entendimento.

O Pronunciamento não se aplica a:

•  imposto de renda diferido ativo (Pronunciamento Técnico CPC 32 – Tributos 
sobre o Lucro);

•  ativos provenientes de benefícios a empregados (Pronunciamento Técnico 
CPC 33 – Benefícios a Empregados);

•  ativos financeiros no alcance do Pronunciamento Técnico CPC 48 – Instru-
mentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração;

•  ativos não circulantes que sejam contabilizados de acordo com o valor justo 
nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 28 – Propriedade para Investi-
mento;

•  ativos não circulantes que sejam mensurados pelo valor justo menos as 
despesas estimadas no ponto de venda, de acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola;

•  direitos contratuais de acordo com contratos de seguro tal como definido no 
Pronunciamento Técnico CPC 11 – Contratos de Seguro.

Classificação
Quanto à classificação de ativo não circulante como mantido para venda a entidade 
deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o seu valor 
contábil for recuperado, principalmente, por meio de transação de venda em vez 
do uso contínuo.

Para que esse seja o caso, o ativo ou o grupo de ativos mantido para venda deve 
estar disponível para venda imediata em suas condições atuais, sujeito apenas aos 
termos que sejam habituais e costumeiros para venda de tais ativos mantidos para 
venda. Com isso, a sua venda deve ser altamente provável.

Classificação de ativo não circulante como mantido para  
venda – probabilidade da venda
Para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão apropriado 
deve estar comprometido com o plano de venda do ativo e deve ter sido iniciado um 
compromisso firme para localizar um comprador e concluir o plano de venda.
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Um compromisso firme é um acordo com parte não relacionada, por meio de 
um contrato em que constem os termos significativos, como preço, cronogramas 
de transações e penalidades fortes que garantam o cumprimento do acordo, ou 
seja, altamente provável de ser cumprido.

O ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda por preço 
que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Deve-se esperar que a ven-
da se qualifique como concluída em até um ano a partir da data da classificação, e as 
ações necessárias para concluir o plano devem indicar que é improvável que possa 
haver alterações significativas no plano ou que o plano possa ser abandonado.

Acontecimentos ou circunstâncias podem estender o período de conclusão da 
venda para além de um ano. A extensão do período durante o qual se exige que 
a venda seja concluída não impede que o ativo seja classificado como mantido 
para venda se o atraso for causado por acontecimentos ou circunstâncias fora do 
controle da entidade e se houver evidência suficiente de que a entidade continua 
comprometida com o seu plano de venda do ativo.

Ativo não circulante adquirido para venda
Quando a entidade adquire um novo ativo já com a intenção exclusiva de vendê-
-lo, esse ativo deve ser classificado como ativo mantido para venda. Na sequência, 
deve ser comprovado o comprometimento com um plano de venda.

Ativo não circulante trocado por outro ativo não circulante
As transações de venda incluem trocas de ativos não circulantes por outros ativos 
não circulantes quando a troca tiver substância comercial de acordo com o Pro-
nunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado.

Ativo não circulante mantido para distribuição aos sócios
O ativo não circulante (ou grupo de ativos) é classificado como mantido para distri-
buição aos sócios quando a entidade está comprometida em distribuir esse ativo 
(ou grupo de ativos) aos proprietários. Para isso, é necessário que os ativos estejam 
disponíveis para imediata distribuição na sua condição atual e que a distribuição 
seja altamente provável.

Para essa distribuição ser altamente provável, ações para completar a distribui-
ção devem já ter sido iniciadas e deve estar presente a expectativa de serem com-
pletadas dentro de um ano a partir da classificação. Ações requeridas para completar 
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a distribuição devem indicar não ser provável que mudanças significativas na dis-
tribuição sejam feitas ou que a distribuição virá a não ser feita.

A probabilidade da aprovação dos sócios (se requerida legal ou estatutariamen-
te) deve ser considerada como fator na verificação de ser a distribuição classificável 
como altamente provável.

Mensuração
Mensuração de ativo não circulante classificado como mantido  
para venda
A entidade deve mensurar o ativo ou o grupo de ativos não circulantes classifica-
dos como mantidos para venda pelo menor valor entre o seu valor contábil e o 
valor justo menos as despesas de venda.

A entidade deve mensurar o ativo não circulante (ou grupo de ativos) mantido 
para distribuição aos sócios pelo menor valor entre seu valor contábil e seu valor 
justo diminuído das despesas de distribuição;

Reconhecimento de perda por redução ao valor  
recuperável e reversão
A entidade deve reconhecer, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 01 – Re-
dução ao Valor Recuperável de Ativos, a perda por redução ao valor recuperável 
relativamente a qualquer redução inicial ou posterior do ativo ou do grupo de ativo 
mantido para venda ao valor justo menos as despesas de venda, além de qualquer 
outra perda que tenha sido reconhecida de acordo com pronunciamentos aplicá-
veis a outros ativos que façam parte do grupo de ativos classificados como man-
tidos para venda. Enquanto o ativo estiver classificado como mantido para venda, 
cessa a depreciação/amortização.

Interessante notar que o valor recuperável, segundo o CPC 01, seria o maior 
valor entre o valor justo menos as despesas de venda ou o valor em uso. Porém, 
quando aplicamos a redução ao valor recuperável nos ativos não circulantes man-
tidos para venda não poderá ser considerado o valor em uso – já que tais ativos são 
destinados à venda.

Nessa linha, o item 2, do CPC 01, estabelece que se não houver razão para acre-
ditar que o valor em uso de um ativo excederá materialmente seu valor justo lí-
quido de despesas de venda, o valor justo líquido de despesas de venda do ativo 
poderá ser considerado como seu valor recuperável.
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Esse será frequentemente o caso para um ativo que é mantido para alienação – 
ora, isso ocorre porque o valor em uso de um ativo mantido para alienação corres-
ponderá principalmente às receitas líquidas da baixa, uma vez que os futuros flu-
xos de caixa do uso contínuo do ativo, até sua baixa, provavelmente serão irrisórios.

Reversão do ativo não circulante
O pronunciamento dispõe que se a entidade tiver classificado um ativo como man-
tido para venda, mas os critérios de classificação já não estiverem mais satisfeitos, a 
entidade deverá deixar de classificá-lo como mantido para venda.

Apresentação
A entidade não deve reclassificar ou reapresentar montantes divulgados de ati-
vos não circulantes ou de ativos e passivos de grupos de ativos classificados como 
mantidos para venda nos balanços de períodos anteriores para refletir a classifica-
ção no balanço do último período apresentado.

A entidade não deve depreciar (ou amortizar) o ativo não circulante enquanto 
estiver classificado como mantido para venda ou enquanto fizer parte de grupo de 
ativos classificado como mantido para venda. Os juros e os outros gastos atribuí-
veis aos passivos de grupo de ativos classificado como mantido para venda devem 
continuar a ser reconhecidos.

Alteração no plano de venda
Pode ocorrer a mudança na classificação de um ativo devido à dinâmica dos negó-
cios. A entidade deve mensurar o ativo não circulante que deixa de ser classificado 
como mantido para venda (ou deixa de ser incluído em grupo de ativos classificado 
como mantido para venda) pelo menor valor entre:

•  o seu valor contábil antes do ativo ou o grupo de ativos ser classificado como 
mantido para venda, ajustado por qualquer depreciação, amortização ou 
reavaliação (se permitida legalmente) que teria sido reconhecida se o ativo 
ou o grupo de ativos não estivesse classificado como mantido para venda; e

•  o seu montante recuperável à data da decisão posterior de não vender.
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Divulgação
A divulgação deve ser feita tanto no Balanço Patrimonial (ativos colocados à venda) 
como na Demonstração do Resultado (operações descontinuadas).

No Balanço Patrimonial o pronunciamento determina que a entidade deva apre-
sentar o ativo não circulante classificado como mantido para venda separadamen-
te dos outros ativos, assim como os passivos de grupo de ativos classificado como 
mantido para venda devem ser apresentados separadamente dos outros passivos.

Ativo Passivo

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa Fornecedores

Contas a receber de clientes Empréstimos e financiamento

Estoques

Outras contas a receber

Ativo não circulante mantido para venda

Não circulante Não circulante

Realizável a longo prazo Empréstimos e financiamentos

Investimentos PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Imobilizado Capital

Intangível Lucros acumulados

TOTAL TOTAL

Quando a empresa 
decide vender um 
item do ativo não 

circulante deve 
reclassificá-lo como 

“ativo não circulante 
mantido para venda”, 

no grupo do ativo 
circulante.

Na Demonstração do Resultado do Exercício, deve ser divulgado um valor único 
e líquido, compreendendo:

• o resultado total após o imposto de renda das operações descontinuadas; e

• os ganhos ou as perdas após o imposto de renda reconhecidos na mensura-
ção pelo valor justo menos as despesas de venda, ou na baixa de ativos ou 
de grupo de ativos mantidos para venda que constituam a operação descon-
tinuada.
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Deve apresentar também separadamente qualquer receita ou despesa acumu-
lada reconhecida diretamente no patrimônio líquido (outros resultados abrangen-
tes) relacionada a um ativo não circulante ou a um grupo de ativos classificado 
como mantido para venda. Lembrando: Resultado abrangente é a mudança no 
patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos 
não derivados de transações com os proprietários.

DRE R$

Receita líquida de vendas 1.000

(CMV) Custo das mercadorias vendidas 200

= Lucro bruto 800

(-) Despesas administrativas 100

(-) Despesas comerciais 200

(+/-) Receitas/Despesas operacionais 50

= Lucro antes do imposto de renda 500

(-) Imposto de renda 100

(+/-) Ganhos/perdas com operações descontinuadas 50

= Lucro líquido de exercício 350

Ganhos ou as perdas 
reconhecidos na 

mensuração pelo 
valor justo menos as 
despesas de venda, 

ou na baixa de ativos 
ou de grupo de ativos 
mantidos para venda 

que constituam 
a operação 

descontinuada.

DRA

= Resultado líquido do exercício

Outros resultados abrangentes:

- Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros

- Ajustes acumulados de conversão, líquidos dos efeitos 
de hedge dos investimentos

- Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego

- Resultado de operações descontinuadas

= Resultado abrangente do período

Receita ou despesa acumulada 
reconhecida diretamente no 

patrimônio líquido (outros resultados 
abrangentes) relacionada a um ativo 

não circulante ou a um grupo de 
ativos classificado como mantido 

para venda.

Em nota explicativa, esse valor constante na linha de operação descontinuada 
na Demonstração do Resultado do Exercício, deve detalhar:

• Descrição do ativo.

• Descrição dos fatos e circunstâncias que conduziram à venda.

• Ganho ou perda adquirido na operação de venda do bem.
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• O segmento do ativo não corrente (IAS 14, se aplicável).

• O montante do resultado das operações continuadas e o das operações des-
continuadas atribuível aos acionistas controladores.

Nota explicativa no X – Ativos não circulantes líquidos mantidos 
para venda
A Companhia operou os seguintes segmentos reportáveis durante este ano: 
minerais ferrosos, carvão, metais básicos e fertilizantes.

(apresentado como operações descontinuadas). Em janeiro de 20XB, a 
Companhia e a ABC Inc. concluíram a transação celebrada em dezembro de 20XA 
para vender os projetos e os ativos localizados no Brasil. A Companhia recebeu 
US$ xxx pagos em espécie e xx milhões de ações ordinárias, que totalizavam US$ 
xxx e uma perda de US$ xxx foi reconhecida na demonstração do resultado das 
operações descontinuadas. As ações recebidas da ABC Inc. foram contabilizadas 
como um instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes. A Companhia reconheceu um ganho de US$ xxx no 
exercício findo de 31 de dezembro de 20XB, como “Ajuste ao valor justo de 
investimento em ações” em outros resultados abrangentes.

Ativos R$

Contas a receber

Estoques

Outros ativos circulantes

Investimentos em coligadas e joint ventures

Imobilizado e intangíveis

Outros ativos e não circulantes

Total do ativo

Passivos

Fornecedores e empreiteiros

Outros passivos circulantes

Outros passivos não circulantes

Total do passivo

= Ativos não circulantes líquidos mantidos para venda

Em nota explicativa, 
esse valor constante 

na linha de operação 
descontinuada 

na Demonstração 
do Resultado do 

Exercício, deve ser 
detalhado.

O pronunciamento determina, ainda, que devem ser divulgadas as seguintes 
informações relativas às operações descontinuadas:

• Um detalhamento do resultado no período, líquido de tributos.

• Um detalhamento do resultado decorrente da classificação dessas opera-
ções na categoria “mantidos para venda”.
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• O reflexo na Demonstração de Fluxos de Caixa.

• Os ajustes decorrentes da retirada dessas operações da categoria “mantidos 
para venda”.

Conclusão
Empresas ou conglomerados se desfazem de suas composições formadas pelas 
diversas aquisições ou criações internas, vendendo suas partes a outras empresas, 
a gerentes e empregados, transferindo ativos para outras empresas coligadas ou 
simplesmente abandonando o negócio.

A aplicação do CPC 31 permite evidenciar esses eventos que caracterizam as 
operações descontinuadas, porém o pronunciamento não é de fácil assimilação 
ou aplicação. Esse fato é preocupante considerando que uma classificação errônea 
pode ocasionar distorções relevantes nas demonstrações contábeis.

Concluindo, a adequada aplicação do CPC 31 é fundamental para a transpa-
rência na prestação de contas ao mercado e análises para a tomada de decisões 
relacionadas ao posicionamento futuro da empresa ao entender o direcionamento 
de seus fluxos de caixa.
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Pronunciamento Técnico CPC 33 
(R1) – Benefícios a Empregados

Acadêmico Edison Arisa Pereira 

Introdução
1.  O Pronunciamento CPC 33 sobre benefícios a empregados foi introduzido no 

Brasil em 2009, quando do processo de convergência das normas contábeis 
então adotadas com as Normas Internacionais de Contabilidade, para vigên-
cia no exercício de 2010, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade-
-CFC), Comissão de Valores Mobiliários-CVM e outros reguladores. Não obs-
tante, as principais questões relacionadas a benefícios pós-emprego já eram 
endereçadas de forma então próximas às normas internacionais por meio da 
NPC 26 – Contabilização de Benefícios a Empregados, editada pelo Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil-Ibracon e aprovada pela CVM em 2000 
(Deliberação CVM 371). 

2. O Pronunciamento foi revisto em 2012 originando a versão CPC 33 (R1), em de-
corrência de uma importante alteração da norma internacional (IAS 19). Essa 
versão revisada foi igualmente aprovada pela CVM (Deliberação CVM 695) e 
pelo CFC, para vigência no exercício de 2013, bem como aprovada por outros 
reguladores. Em essência, foi eliminada a previsão de utilização do chamado 
“método do corredor” onde parcela dos ganhos ou perdas atuariais que exce-
dessem o maior valor entre: (i) 10% do valor presente da obrigação atuarial do 
benefício definido; e (ii)10% do valor justo dos ativos do plano não eram objeto 
de registro contábil, mas apenas objeto de divulgação. 

Como consequência dessa alteração, a partir de 2013 o passivo atuarial pas-
sou a ser reconhecido em sua totalidade nas demonstrações contábeis da en-
tidade patrocinadora/empregadora. Todavia, a contrapartida da totalidade dos 
ganhos e perdas atuariais passou a ser feita em conta do patrimônio líquido, 
sem que seja “reciclado” para o resultado do período, como veremos nos tópicos 
a seguir.

Capítulo 19
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3. Esta publicação visa é transmitir ao leitor um sumário dos itens considerados 
pelo autor como mais relevantes da norma, o que não significa que a mera lei-
tura deste sumário possa substituir um estudo da integra da norma para consi-
derar sua efetiva aplicação prática. 

Objetivo
4. O Pronunciamento não trata das demonstrações contábeis elaboradas pelos 

planos de benefícios a empregados ou pelos fundos de pensão e assemelhados. 
Este tema, em correlação às Normas Internacionais de Contabilidade, é tratado 
pelo CPC 49 (IAS 26), bem como pela PREVIC, órgão regulador dos fundos de 
pensão no Brasil, no caso dos requerimentos locais. Também está excluído do 
alcance do Pronunciamento os benefícios a empregados onde se aplica o Pro-
nunciamento Técnico CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações.

5. Os benefícios a empregados aos quais o Pronunciamento se aplica incluem tanto 
aqueles proporcionados:

a. por planos ou acordos formais entre a entidade e os empregados individuais, 
grupos de empregados ou seus representantes; e 

b. por disposições legais, ou por meio de acordos setoriais, pelos quais se exige 
que as entidades contribuam para planos nacionais, estatais, setoriais ou ou-
tros; 

 Quanto aqueles decorrentes de práticas informais que deem origem a uma 
obrigação construtiva (Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes), o que ocorre quando a entidade não tiver 
alternativa realista senão pagar os benefícios. 

6.  Os benefícios a empregados, cuja definição de empregado também alcança di-
retores e outros administradores, incluem: 

a. benefícios de curto prazo a empregados (aqueles que se espera sejam liqui-
dados em até doze meses), como, por exemplo: 

i.  ordenados, salários e contribuições para a seguridade social; 

ii.  licença anual remunerada e licença médica remunerada; 
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iii. participação nos lucros e bônus; e 

iv. outros benefícios não monetários para os atuais empregados (por exem-
plo; assistência médica, moradia, carros, bens ou serviços gratuitos ou 
subsidiados). 

b. benefícios pós-emprego, como, por exemplo: 

i. benefícios de aposentadoria; e 

ii. outros benefícios pós-emprego, tais como seguro de vida e assistência 
médica pós-emprego; 

(c) outros benefícios de longo prazo aos empregados, tais como: 

i. ausências remuneradas de longo prazo, tais como licenças por tempo de 
serviço ou sabáticas; 

ii. jubileu ou outros benefícios por tempo de serviço; e 

iii. benefícios por invalidez de longo prazo; 

d. benefícios rescisórios. 

Reconhecimento e mensuração 
Benefícios de curto prazo aos empregados
7.  Quando o empregado tiver prestado serviços durante o período contábil, a en-

tidade deve reconhecer o montante dos benefícios de curto prazo aos empre-
gados, que se espera sejam pagos, em troca desse serviço:

 

a. como passivo, deduzido de qualquer quantia já paga. Se a quantia já paga 
exceder o valor dos benefícios, o excesso deve ser reconhecido como ati-
vo (despesa paga antecipadamente), desde que a despesa antecipada 
represente uma redução dos pagamentos futuros ou a uma futura resti-
tuição de caixa; 

b. como despesa, salvo se outro Pronunciamento exigir ou permitir a inclusão 
dos benefícios no custo de ativo (por exemplo, os Pronunciamentos Técnicos 
CPC 16 – Estoques e CPC 27 – Ativo Imobilizado). 
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Licenças remuneradas de curto prazo 
8.  A entidade deve reconhecer o custo esperado de benefícios de curto prazo aos 

empregados na forma de licenças remuneradas, seguindo o item acima.

9.  A entidade pode remunerar os empregados por ausência por várias razões, in-
cluindo: feriados, doença e invalidez por curto prazo, maternidade ou paterni-
dade, serviços de tribunais e serviço militar.

Planos de participação nos lucros e bônus
10.  A entidade deve reconhecer o custo esperado de pagamento de participação 

nos lucros e bônus quando: 

a. tiver a obrigação legal ou construtiva de fazer tais pagamentos em conse-
quência de eventos passados; e 

b. a obrigação puder ser estimada de maneira confiável. Existe uma obriga-
ção presente quando, a entidade não tem alternativa realista, a não ser 
efetuar os pagamentos. 

11.  Em alguns planos de participação nos lucros, os empregados recebem uma 
parcela do lucro somente se permanecerem na entidade durante determinado 
período. Tais planos criam uma obrigação construtiva à medida que os empre-
gados prestam serviço que aumenta a quantia a ser paga, se permanecerem na 
entidade até o final do período especificado. A mensuração de tais obrigações 
construtivas deve refletir a possibilidade de alguns empregados se desligarem 
e não receberem a participação no lucro.

Benefícios pós-emprego: distinção entre planos de contribuição 
definida e planos de benefício definido 
12.  Benefícios pós-emprego incluem itens como:

 

a. benefícios de aposentadoria (por exemplo, pensões e pagamentos únicos 
por ocasião da aposentadoria); e 

b. outros benefícios pós-emprego, tais como seguro de vida e assistência 
médica pós-emprego. 
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O pronunciamento é aplicável a todos os acordos de benefícios pós-em-
prego, que envolvam, ou não, o estabelecimento de entidade separada aberta 
ou fechada de previdência para receber as contribuições e pagar os benefícios.

 

13.  Os planos de benefício pós-emprego classificam-se como planos de contribui-
ção definida ou de benefício definido, dependendo da essência econômica do 
plano decorrente de seus principais termos e condições.

 14.  Nos planos de contribuição definida, a obrigação legal ou construtiva da en-
tidade está limitada à quantia que ela aceita contribuir para o plano. Assim, 
o valor do benefício pós-emprego recebido pelo empregado deve ser deter-
minado pelo montante de contribuições pagas pela entidade patrocinadora 
(e, em alguns casos, também pelo empregado) para um plano de benefícios 
pós-emprego ou para uma entidade à parte, juntamente com o retorno dos 
investimentos provenientes das contribuições. 

Em consequência, o risco atuarial (risco de que os benefícios sejam infe-
riores ao esperado) e o risco de investimento (risco de que os ativos investidos 
venham a ser insuficientes para cobrir os benefícios esperados) recaem sobre 
o empregado/beneficiário.

 15.  Nos planos de benefício definido: 

a. a obrigação da entidade patrocinadora é a de fornecer os benefícios pac-
tuados aos atuais e aos ex-empregados; e 

b. o risco atuarial (de que os benefícios venham a custar mais do que o espe-
rado) e o risco de investimento recaem, substancialmente, sobre a entida-
de patrocinadora. Se a experiência atuarial ou de investimento for pior que 
a esperada, a obrigação da entidade pode ser aumentada. 

16.  A contabilização dos planos de benefício definido é complexa porque são ne-
cessárias premissas atuariais para mensurar a obrigação e a despesa do plano, 
bem como existe a possibilidade de ganhos e perdas atuariais. Além disso, as 
obrigações são mensuradas ao seu valor presente, porque podem ser liquida-
das muitos anos após a prestação dos serviços pelos empregados.
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Reconhecimento e mensuração – benefício definido
17.  Planos de benefício definido podem não ter fundo constituído ou podem 

ser total ou parcialmente cobertos por contribuições da entidade e, algu-
mas vezes, dos seus empregados, para a entidade ou fundo legalmente se-
parado da entidade patrocinadora, e a partir do qual são pagos os benefícios 
a empregados. 

O pagamento dos benefícios concedidos depende não somente da situa-
ção financeira e do desempenho dos investimentos do fundo, mas também 
da capacidade e do interesse da entidade de suprir qualquer insuficiência nos 
ativos do plano. Portanto, a entidade assume, na essência, os riscos atuariais 
e de investimento associados ao plano. Consequentemente, a despesa reco-
nhecida de plano de benefício definido não é necessariamente o montante da 
contribuição devida relativa ao período. 

18.  A contabilização de planos de benefício definido pela entidade envolve os se-
guintes passos: 

a. determinar o déficit ou superávit. Isto envolve: 

i. utilizar uma técnica atuarial, denominado método de crédito unitário 
projetado, para estimar de maneira confiável o custo final para a en-
tidade do benefício obtido pelos empregados em troca dos serviços 
prestados nos períodos corrente e anteriores. Isso exige que a enti-
dade determine quanto do benefício deve ser atribuível aos períodos 
corrente e anteriores e que faça estimativas (premissas atuariais) acer-
ca de variáveis demográficas (tais como rotatividade e mortalidade de 
empregados) e variáveis financeiras (tais como futuros aumentos nos 
salários e nos custos médicos), que afetarão o custo do benefício;

 ii. descontar esse benefício para determinar o valor presente da obriga-
ção de benefício definido e o custo do serviço corrente; 

iii. deduzir o valor justo de quaisquer ativos do plano do valor presente 
da obrigação de benefício definido;

 

b. determinar o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido como o 
valor do déficit ou superávit determinado no item (a) acima, ajustado pelo 
efeito de limitação de ativo líquido de benefício definido ao teto de ativo 
(asset ceiling) O Teto de ativo ou asset ceiling é o valor presente de quais-
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quer benefícios econômicos disponíveis na forma de restituições prove-
nientes do plano ou de reduções nas contribuições futuras para o plano); 

c. determinar os valores a serem reconhecidos em resultado: 

i. custo do serviço corrente;

ii. custo do serviço passado e ganho ou perda na liquidação;

iii. juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício 
definido;

d. determinar as remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de bene-
fício definido, a serem reconhecidos em outros resultados abrangentes, 
compreendendo: 

i.  ganhos e perdas atuariais; 

ii. retorno sobre os ativos do plano, excluindo valores considerados nos 
juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício de-
finido; e 

iii. qualquer mudança no efeito do teto de ativo (asset ceiling), excluin-
do os valores considerados nos juros líquidos sobre o valor líquido de 
passivo (ativo) de benefício definido. 

19.  Periodicidade – A entidade deve revisar o valor líquido de passivo (ativo) de 
benefício definido com suficiente regularidade de modo que os montantes re-
conhecidos nas demonstrações contábeis não divirjam significativamente dos 
valores que seriam determinados no final do período de reporte. 

20.  Necessidade de envolvimento de atuário. O Pronunciamento encoraja, mas 
não requer que a entidade envolva atuário habilitado na mensuração de to-
das as obrigações relevantes de benefícios pós-emprego. Por razões práticas, 
a entidade pode solicitar a um atuário habilitado que realize uma avaliação 
detalhada da obrigação antes do final do período contábil a que se referem as 
demonstrações contábeis. Contudo, os resultados dessa avaliação devem ser 
atualizados com base em transações relevantes e em outras mudanças signifi-
cativas nas circunstâncias (incluindo alterações nos valores de mercado e nas 
taxas de juro) até o final do período contábil a que se referem as demonstra-
ções contábeis. 
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Limite para o registro do ativo/superávit do plano de  
benefício definido
21.  Quando a entidade obtiver um superávit no plano de benefício definido, ela 

deve mensurar o valor líquido de ativo de benefício definido como sendo o 
menor dentre:

 

a. o superávit no plano de benefício definido; e 

b. o teto de ativo (asset ceiling). 

22.  O valor líquido de ativo de benefício definido pode surgir quando um plano de 
benefício definido tiver recebido excesso de contribuições ou quando ocorre-
rem ganhos atuariais. A entidade deve reconhecer o valor líquido de ativo de 
benefício definido nesses casos porque:

 

a. a entidade controla um recurso, que é a capacidade de utilizar o superávit 
para gerar benefícios futuros; 

b. esse controle é resultado de eventos passados (contribuições pagas pela 
entidade e serviços prestados pelo empregado); e 

c. benefícios econômicos futuros estão disponíveis para a entidade por meio 
de redução nas contribuições futuras ou de restituição em dinheiro, seja 
diretamente à entidade patrocinadora ou indiretamente para outro plano 
deficitário. O teto de ativo (asset ceiling) é o valor presente desses benefí-
cios futuros. 

Valor presente de obrigação por benefício definido e custo do 
serviço corrente
 23.  O custo final de plano de benefício definido pode ser influenciado por muitas 

variáveis, tais como salários na data da concessão do benefício, rotatividade e 
mortalidade, contribuições de empregados e tendências de custos médicos. O 
custo final do plano é incerto e é provável que essa incerteza venha a perma-
necer por longo período de tempo.

 Com o objetivo de mensurar o valor presente das obrigações de benefício pós-
-emprego e o respectivo custo do serviço corrente, é necessário: 



Pronunciamento Técnico CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados

311

a. aplicar método de avaliação atuarial; 

b. atribuir benefício aos períodos de serviço; e 

c. adotar premissas atuariais. 

Método de avaliação atuarial 
24.  A entidade deve utilizar o Método de Crédito Unitário Projetado para determi-

nar o valor presente das obrigações de benefício definido e o respectivo custo 
do serviço corrente e, quando aplicável, o custo do serviço passado.

 

25.  O Método de Crédito Unitário Projetado (método que considera os benefí-
cios acumulados com proporção pelo benefício/anos de serviço) considera 
cada período de serviço como dando origem a uma unidade adicional de 
direito ao benefício e mensura cada unidade separadamente para construir a 
obrigação final.

Premissas atuariais
26.  As premissas atuariais devem ser imparciais (não enviesadas) e devem ser 

compatíveis entre sí. Devem ser as melhores estimativas da entidade sobre as 
variáveis que determinarão o custo final de prover benefícios pós-emprego. 

As premissas atuariais compreendem: 

a. premissas demográficas acerca das características futuras dos atuais e ex-
-empregados (e seus dependentes) que sejam elegíveis aos benefícios. 

Premissas demográficas tratam de tópicos, como: 

i. mortalidade; 

ii. taxas de rotatividade de empregados, invalidez e aposentadoria ante-
cipada; 

iii. a proporção de participantes do plano com dependentes que serão 
elegíveis aos benefícios; 

iv. a proporção de participantes do plano que escolherá cada opção de 
forma de pagamento disponível conforme os termos do plano; e 

v. taxas de sinistralidade dos planos médicos;
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(b) premissas financeiras, tais como: 

i.  taxa de desconto (como prevista no Pronunciamento); 

ii. níveis de benefícios, excluindo qualquer custo dos benefícios que 
deva correr por conta de empregados, e salário futuro; 

iii. no caso de benefícios médicos, custos médicos futuros, incluindo cus-
tos de administração de sinistros; e 

iv. impostos devidos pelo plano sobre contribuições relativas a serviços 
anteriores à data das demonstrações contábeis ou sobre benefícios 
decorrentes desses serviços. 

Premissas atuariais: mortalidade 
27. A entidade deve determinar suas premissas de mortalidade tendo por referên-

cia à sua melhor estimativa de mortalidade dos participantes do plano tanto 
durante quanto após o emprego e a fim de estimar o custo final do benefício, 
a entidade deve considerar as mudanças esperadas na taxa de mortalidade, 
por exemplo, ajustando as tábuas-padrão de mortalidade com estimativas de 
melhorias na mortalidade.

 

Premissas atuariais: taxa de desconto 
28. A taxa utilizada para descontar a valor presente as obrigações de benefícios 

pós-emprego (tanto custeadas quanto não custeadas) deve ser determinada 
com base nos rendimentos de mercado, apurados na data a que se referem as 
demonstrações contábeis, para títulos ou obrigações corporativas de alta qua-
lidade. Se não houver mercado ativo desses títulos, devem ser usados os ren-
dimentos de mercado (na data a que se referem as demonstrações contábeis) 
relativos aos títulos do Tesouro Nacional. A moeda e o prazo desses instrumen-
tos financeiros devem ser consistentes com a moeda e o prazo estimado das 
obrigações de benefício pós-emprego. 

29.  A taxa de desconto é uma premissa atuarial que tem efeito significativo nos 
cálculos de benefício pós-emprego e deve refletir o valor do dinheiro no tem-
po, mas não o risco atuarial ou de investimento. Além disso, a taxa de desconto 
não deve refletir o risco de crédito específico da entidade suportado pelos seus 
credores, nem refletir o risco de a experiência futura poder diferir das premis-
sas atuariais.
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30.  A taxa de desconto deve refletir os prazos estimados dos pagamentos de be-
nefícios. Na prática, a entidade frequentemente consegue isso, aplicando uma 
única taxa de desconto média ponderada que reflita os prazos estimados e o 
montante dos pagamentos de benefícios e a moeda em que os benefícios vão 
ser pagos.

31.  Em alguns casos, pode não haver mercado ativo de títulos de dívida com ven-
cimento suficientemente longo para corresponder ao vencimento estimado 
de todos os pagamentos de benefícios. Nesses casos, a entidade utiliza as 
taxas correntes de mercado, com o prazo apropriado, para descontar paga-
mentos de prazos mais curtos e estima a taxa de desconto para vencimentos 
mais longos, extrapolando as taxas correntes de mercado ao longo da curva 
de rendimento. 

Premissas atuariais: salários, benefícios e custos médicos 
32.  A entidade deve mensurar suas obrigações de benefício definido em base que 

reflita: os benefícios estabelecidos nos termos do plano no final do período a 
que se referem as demonstrações contábeis; quaisquer aumentos salariais es-
timados futuros que afetem os benefícios devidos; o efeito de qualquer limite 
sobre a parcela do empregador no custo dos benefícios futuros; contribuições 
de empregados ou de terceiros que reduzam o custo final desses benefícios 
para a entidade; e mudanças futuras estimadas no nível de benefícios de pre-
vidência social que afetem os benefícios devidos segundo um plano de bene-
fício definido, se essas mudanças tiverem sido decretadas antes do período 
contábil a que se referem as demonstrações contábeis.

33.  As premissas atuariais devem refletir alterações em benefícios futuros que es-
tejam estabelecidos nos termos formais de plano (ou obrigação construtiva 
que vá além desses termos) no final do período a que se referem as demons-
trações contábeis. 

34.  As premissas atuariais não devem refletir alterações nos benefícios futuros 
que não estejam estabelecidas nos termos formais do plano (ou de obrigação 
construtiva) na data a que se referem as demonstrações contábeis. Tais altera-
ções resultarão em: 

a. custo do serviço passado, na medida em que alterem benefícios relativos 
ao serviço prestado antes da alteração; e 
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b. custo do serviço corrente relativo a períodos posteriores à alteração, na 
medida em que eles modifiquem os benefícios relativos a serviços poste-
riores à alteração. 

35.  Alguns planos de benefício definido limitam as contribuições que a entidade 
está obrigada a pagar. É o caso no Brasil, a título meramente exemplificativo, 
da limitação imposta pela Lei Complementar 108, quando trata das Entidades 
de Previdência Complementar Patrocinadas pelo Poder Público e Suas Empre-
sas que determina que a contribuição do Poder Público e suas empresas não 
poderá ser superior a dos funcionários. 

O custo final dos benefícios considera o efeito do limite sobre as contribui-
ções. O efeito do limite sobre contribuições é determinado pelo que for mais 
curto dentre: 

a. a vida estimada da entidade; e 

b. a vida estimada do plano. 

36.  Mudanças nas contribuições de empregados ou de terceiros relacionadas ao 
serviço resultam em: 

a. custo do serviço corrente e passado (se as mudanças nas contribuições de 
empregados não forem estabelecidas nos termos formais do plano e não 
resultarem de obrigação construtiva); ou 

b. ganhos e perdas atuariais (se as mudanças nas contribuições de empre-
gados forem estabelecidas nos termos formais do plano ou resultarem de 
obrigação construtiva). 

37.  Alguns benefícios pós-emprego estão atrelados a variáveis, como o nível de 
benefícios da previdência social ou assistência médica governamental. A men-
suração de tais benefícios deve refletir a melhor estimativa dessas variáveis, 
baseadas no dado histórico e em outra evidência confiável. 

38.  A mensuração de benefícios de assistência médica pós-emprego requer a uti-
lização de premissas acerca do nível e da frequência de sinistros futuros e do 
custo para a cobertura desses sinistros. A entidade deve estimar os custos mé-
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dicos futuros com base em dados históricos sobre a experiência da própria 
entidade, adicionado sempre que necessário por dados históricos de outras 
entidades, de companhias de seguro, de fornecedores de serviços médicos ou 
de outras fontes.

39.  O nível e a frequência dos sinistros são particularmente sensíveis à idade, às 
condições de saúde e ao sexo dos empregados (e dos seus dependentes) e po-
dem ser sensíveis a outros fatores, tais como localização geográfica. Portanto, 
os dados históricos devem ser ajustados na medida em que o conjunto de-
mográfico da população diferir daquele utilizado como base de dados. Esses 
dados devem ser também ajustados sempre que haja evidência confiável de 
que as tendências históricas se modificarão.

Custo do serviço passado e ganhos e perdas na liquidação 
(settlement)
40.  Ao determinar o custo do serviço passado ou o ganho ou a perda na liquida-

ção, a entidade deve remensurar o valor líquido de passivo (ativo) de benefício 
definido, utilizando o valor justo dos ativos do plano e as premissas atuariais 
correntes (incluindo taxas de juros de mercado e outros preços de mercado 
correntes) que reflitam: 

a. os benefícios oferecidos em conformidade com o plano e os ativos do pla-
no antes da alteração, redução (encurtamento/curtailment) ou liquidação 
do plano; e 

b. os benefícios oferecidos em conformidade com o plano e os ativos do pla-
no após a alteração, redução ou liquidação do plano. 

41.  A entidade não precisa distinguir entre custo do serviço passado resultante 
de alteração, custo do serviço passado resultante de redução (encurtamento/
curtailment) e o ganho ou a perda na liquidação do plano, se essas transações 
ocorrerem ao mesmo tempo. 

42.  A liquidação ocorre ao mesmo tempo em que uma alteração e redução (encur-
tamento /curtailment) no plano se o plano for encerrado com o efeito de que a 
obrigação seja liquidada e o plano deixe de existir. Entretanto, o encerramento 
do plano não é uma liquidação se o plano for substituído por novo plano que 
ofereça benefícios que sejam, na essência, os mesmos. 
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Custo do serviço passado
43.  Custo do serviço passado é a mudança no valor presente da obrigação de 

benefício definido, resultante de alteração ou redução (encurtamento/cur-
tailment) do plano.

 44.  A entidade deve reconhecer o custo do serviço passado como despesa na data 
em que ocorrer primeiro entre as seguintes opções: 

a. quando ocorrer a alteração ou a redução (encurtamento/curtailment) do 
plano; e 

b. quando a entidade reconhecer os custos de reestruturação corresponden-
tes (Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes) ou os benefícios rescisórios. 

45.  Alteração no plano ocorre quando a entidade introduz ou cancela plano de 
benefício definido ou altera os benefícios devidos em virtude de plano de be-
nefício definido existente. 

46.  Redução (encurtamento/curtailment) ocorre quando a entidade reduz signifi-
cativamente o número de empregados cobertos pelo plano. 

47.  O custo do serviço passado pode ser tanto positivo (quando benefícios são 
introduzidos ou modificados de tal modo que o valor presente da obrigação 
de benefício definido aumenta) quanto negativo (quando benefícios são can-
celados ou modificados de tal modo que o valor presente da obrigação de 
benefício definido diminui).

 48.  O custo do serviço passado exclui: 

a. o efeito das diferenças entre os aumentos reais de salário e o previamen-
te presumido sobre a obrigação de pagar benefícios referentes a serviços 
prestados em anos anteriores; 

b. estimativas, a maior ou a menor, na concessão de aumentos discricionários 
de benefícios, quando a entidade tiver obrigação construtiva de conceder 
tais aumentos; 

c. estimativas de melhorias de benefícios resultantes de ganhos atuariais ou 
do retorno sobre os ativos do plano que tiverem sido reconhecidos nas 
demonstrações contábeis, se a entidade for obrigada, a utilizar qualquer 
excedente do plano em benefício dos participantes do plano, mesmo se o 
aumento de benefício ainda não tiver sido formalmente concedido; e 
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d. o aumento de benefícios com direito adquirido (vested) (ou seja, benefí-
cios que não dependem de emprego futuro) quando, na ausência de be-
nefícios novos ou aperfeiçoados, os empregados atenderem aos requisitos 
de aquisição de direito.

Ganhos e perdas na liquidação 
49.  O ganho ou a perda na liquidação é a diferença entre: 

a. o valor presente da obrigação de benefício definido que estiver sendo li-
quidada, na data de liquidação; e 

b. o preço de liquidação, incluindo quaisquer ativos do plano transferidos e 
quaisquer pagamentos feitos diretamente pela entidade referente à liqui-
dação. 

50.  A entidade deve reconhecer o ganho ou a perda na liquidação de plano de 
benefício definido quando ocorrer a liquidação.

51.  A liquidação ocorre quando a entidade celebra a transação que elimina todas 
as obrigações, legais ou construtivas, restantes em relação à totalidade ou par-
te dos benefícios oferecidos pelo plano de benefício definido.

52.  Em alguns casos, a entidade adquire uma apólice de seguro para custear parte 
ou a totalidade dos benefícios aos empregados. A aquisição de apólice desse 
tipo não é uma liquidação se a entidade mantiver a obrigação legal ou constru-
tiva de pagar montantes adicionais, se a seguradora não pagar os benefícios 
aos empregados, estabelecidos na apólice de seguro. 

Reconhecimento e mensuração: ativos do plano 
Valor justo dos ativos do plano 
53.  O valor justo de quaisquer ativos do plano deve ser deduzido do valor presente 

da obrigação de benefício definido na determinação do déficit ou superávit. 

54.  Os ativos do plano devem excluir contribuições não pagas, devidas pela enti-
dade patrocinadora ao fundo de pensão, assim como quaisquer instrumentos 
financeiros não transferíveis, emitidos pela entidade e detidos pelo fundo. Os ati-
vos do plano devem ser reduzidos por quaisquer passivos do fundo que não es-
tão relacionados com benefícios aos empregados, por exemplo, contas a pagar e 
outros exigíveis e passivos resultantes dos instrumentos financeiros derivativos.
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55.  Quando os ativos do plano incluem apólices de seguro elegíveis, que corres-
pondem exatamente ao montante e o prazo de partes ou da totalidade dos 
benefícios devidos do plano, o valor justo dessas apólices de seguro deve ser 
considerado como o valor presente das respectivas obrigações (sujeito a qual-
quer redução necessária se os montantes a receber, segundo as apólices de 
seguro, não forem integralmente recuperáveis). 

Reembolsos 
56.  Quando for praticamente certo que a outra parte reembolsará total ou parcial-

mente os gastos necessários para liquidar obrigação de benefício definido, a 
entidade deve reconhecer seu direito ao reembolso como ativo, mensurado 
pelo valor justo, de forma separada. 

Componentes de custo de benefício definido 
57.  A entidade deve reconhecer os componentes de custo de benefício definido, 

exceto se outro pronunciamento exigir ou permitir a sua inclusão no custo do 
ativo, da seguinte maneira:

 

No resultado
a. custo do serviço 

b. os juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício defi-
nido no; e

Em outros resultados abrangentes 
c. remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido. 

58.  Outros Pronunciamentos do CPC exigem a inclusão de alguns custos de bene-
fício a empregados como custo de ativos, tais como estoques e imobilizado. 
Os custos de benefícios pós-emprego incluídos no custo desses ativos devem 
considerar a proporção apropriada dos componentes listados no item anterior.

59.  Remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido re-
conhecidas em outros resultados abrangentes não devem ser reclassificadas 
para o resultado no período subsequente. Contudo, a entidade pode transferir 
esses montantes reconhecidos em outros resultados abrangentes dentro do 
patrimônio líquido.
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60.  A entidade deve determinar o custo do serviço atual utilizando as premissas 
atuariais determinadas no início do período de relatório anual. 

Juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo)  
de benefício definido 
61.  Os juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido de-

vem ser determinados multiplicando-se o valor líquido de passivo (ativo) de bene-
fício definido pela taxa de desconto, ambos conforme determinados no início do 
período a que se referem as demonstrações contábeis, levando em consideração 
quaisquer mudanças no valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido 
durante o período em razão de pagamentos de contribuições e benefícios. 

62.  A entidade deve determinar os juros líquidos sobre o valor líquido de passivo 
(ativo) de benefício definido, multiplicando o valor líquido de passivo (ativo) 
de benefício definido pela taxa de desconto.

 

Remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício 
definido líquido 
63.  Remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido com-

preendem: 

a. ganhos e perdas atuariais; 

b. o retorno sobre os ativos do plano, excluindo montantes incluídos nos ju-
ros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido; e 

c. mudanças no efeito do teto de ativo (asset ceiling) excluindo montantes 
incluídos nos juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de be-
nefício definido. 

64. Ganhos e perdas atuariais resultam de aumentos ou reduções no valor presen-
te da obrigação de benefício definido em razão de mudanças em premissas 
atuariais e os ajustes pela experiência. Os motivos de ganhos e perdas atuariais 
incluem, por exemplo: 

a. aumentos e reduções inesperadas nas taxas de mortalidade e rotatividade 
de empregados, antecipação de aposentadoria ou aumento nos salários, 
benefícios ou custos médicos; 
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b. o efeito de mudanças nas premissas em relação às opções de pagamento 
de benefícios; 

c. o efeito de mudanças nas estimativas de rotatividade futura de emprega-
dos, aposentadoria antecipada ou mortalidade, ou de aumentos nos salá-
rios, benefícios (se os termos formais ou construtivos do plano estabelece-
rem aumentos de benefícios inflacionários) ou custos médicos; e 

d. o efeito de mudanças na taxa de desconto. 

65.  Os ganhos e as perdas atuariais não devem incluir as alterações no valor pre-
sente da obrigação de benefício definido ocorrido em razão da introdução, al-
teração, redução (encurtamento/curtailment) ou liquidação do plano de bene-
fício definido ou alterações nos benefícios devidos de acordo com o plano de 
benefício definido. Referidas alterações resultam em custo do serviço passado 
ou em ganhos ou perdas na liquidação. 

Apresentação 
Compensação 
66.  A entidade pode compensar um ativo referente a um plano com um passivo 

referente a outro plano somente quando a entidade: 

a. tem o direito legal para utilizar o excedente do plano para liquidar obriga-
ções de outro plano; e 

b. tem a intenção de liquidar as obrigações em base líquida ou pretende li-
quidar, simultaneamente, o excedente do plano contra a obrigação de ou-
tro plano. 

67.  Os critérios de compensação são semelhantes aos estabelecidos para os ins-
trumentos financeiros no Pronunciamento Técnico sobre - Instrumentos Finan-
ceiros: Apresentação. 

Divulgação 
68.  A entidade deve divulgar informações que: 

a. expliquem as características de seus planos de benefício definido e os ris-
cos a eles associados; 
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b. identifiquem e expliquem os montantes em suas demonstrações contá-
beis decorrentes de seus planos de benefício definido ; e 

c. descrevam como seus planos de benefício definido podem afetar o valor, 
o prazo e a incerteza dos fluxos de caixa futuros da entidade. 

69.  Para atingir os propósitos de divulgação, a entidade deve considerar todos os 
seguintes itens: 

a. o nível de detalhamento necessário para atender aos requisitos de divul-
gação; 

b. o quanto de ênfase se deve dar a cada um dos diversos requisitos; 

c. o quanto de agregação ou desagregação se deve efetuar; e 

d. se os usuários das demonstrações contábeis necessitam de informações 
adicionais para avaliar as informações quantitativas divulgadas. 

70.  Se as divulgações efetuadas de acordo com os requisitos anteriormente des-
critos forem insuficientes para atingir os objetivos de divulgação do CPC 33, a 
entidade deve divulgar informações adicionais necessárias para alcançar esses 
objetivos. 

71.  A entidade deve avaliar se a totalidade ou parte das divulgações deve ser de-
sagregada para distinguir planos ou grupos de planos com riscos significativa-
mente diferentes. Por exemplo, mostrando uma ou mais das seguintes carac-
terísticas: 

a. diferentes localizações geográficas; 

b. diferentes características, tais como planos de previdência de salário fixo, 
planos de previdência de salário final ou planos de assistência médica pós-
-emprego; 

c. diferentes ambientes regulatórios; 

d. diferentes segmentos; 

e. diferentes modalidades de financiamento dos planos. 
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Características dos planos de benefício definido e riscos  
a eles associados
72.  A entidade deve divulgar: 

a. informações sobre as características de seus planos de benefício definido, 
incluindo: 

i. natureza dos benefícios fornecidos pelo plano (por exemplo, plano de 
benefício definido de salário final ou plano baseado em contribuição 
com garantia); 

ii. descrição da estrutura regulatória na qual o plano opera, como, por 
exemplo, requisitos mínimos de custeios, efeitos da estrutura regula-
tória sobre o plano, como, por exemplo, o teto de ativo (asset ceiling); 

iii. descrição da responsabilidade de outra entidade pela governança do 
plano, tais como responsabilidades de administradores e conselheiros 
do plano; 

b. descrição dos riscos aos quais o plano expõe a entidade, voltada para 
quaisquer riscos incomuns, específicos da entidade ou específicos do pla-
no, e de quaisquer concentrações de risco significativas. Por exemplo, se 
os ativos do plano estiverem investidos principalmente em uma classe de 
investimentos, como, por exemplo, imóveis, o plano poderá expor a enti-
dade a uma concentração de risco do mercado imobiliário; 

c. descrição de alterações, redução (encurtamento/curtailment) e liquida-
ções do plano. 

Explicação de valores das demonstrações contábeis 
73.  A entidade deve fornecer uma conciliação entre o saldo de abertura e o saldo 

de fechamento para cada um dos itens a seguir, se aplicáveis: 

a. o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido, apresentando con-
ciliações separadas para: 

i. ativos do plano; 

ii. o valor presente da obrigação de benefício definido; 

iii. o efeito do teto de ativo (asset ceiling); 
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b. direitos a reembolso. A entidade deve também apresentar a relação entre 
direito a reembolso e a obrigação correspondente. 

74.  Cada conciliação listada acima deve apresentar cada um dos itens a seguir, se 
aplicáveis: 

a. custo do serviço corrente; 

b. receita ou despesa de juros; 

c. remensurações do valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido 
líquido, apresentando separadamente: 

i. o retorno sobre os ativos do plano, excluindo valores de juros conside-
rados em (b); 

ii. ganhos e perdas atuariais decorrentes de mudanças nas premissas de-
mográficas; 

iii. ganhos e perdas atuariais decorrentes de mudanças nas premissas fi-
nanceiras; 

iv. mudanças no efeito limitador de ativo de benefício definido líquido ao 
teto de ativo (asset ceiling), excluindo valores de juros considerados 
em (b). E divulgar também como determinou o benefício econômico 
máximo disponível, ou seja, se esses benefícios seriam na forma de 
reembolso, reduções nas contribuições futuras ou a combinação de 
ambas; 

d. custo do serviço passado e ganhos e perdas resultantes de liquidações.; 

e. o efeito de mudanças nas taxas de câmbio; 

f. contribuições feitas para o plano, apresentando separadamente aquelas 
efetuadas pelo empregador e pelos participantes do plano; 

g. pagamentos provenientes do plano, apresentando separadamente o 
montante pago referente a quaisquer liquidações; 

h. os efeitos de combinações e alienações de negócios. 
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A entidade deve ainda:
75.  Alocar o valor justo dos ativos do plano em classes que distingam a natureza e 

o risco desses ativos, subdividindo cada classe de ativos do plano entre aque-
las que possuem valor de mercado cotado em mercado ativo (como definido 
no CPC 46 – Mensuração do Valor Justo) e aquelas que não têm. 

76.  Divulgar o valor justo dos instrumentos financeiros de sua própria emissão 
mantidos como ativos do plano e o valor justo de ativos do plano que sejam 
imóveis ocupados pela entidade ou outros ativos por ela utilizados.

77.  Divulgar as premissas atuariais significativas utilizadas para determinar o va-
lor presente da obrigação de benefício definido. Referida divulgação deve 
ser em termos absolutos (por exemplo, como porcentagem absoluta, e não 
apenas como margem entre diferentes porcentagens ou outras variáveis). 
Quando a entidade elaborar divulgações totais por agrupamento de planos, 
ela deve fornecer essas divulgações na forma de médias ponderadas ou na 
forma de faixas restritas.

 

Montante, prazo e incerteza de fluxos de caixa futuros 
A entidade deve divulgar:
78. 

a. análise de sensibilidade para cada premissa atuarial significativa no final do 
período a que se referem as demonstrações contábeis, demonstrando como 
a obrigação de benefício definido teria sido afetada por mudanças em pre-
missa atuarial relevante que eram razoavelmente possíveis naquela data; 

b. métodos e premissas utilizados na elaboração das análises de sensibilida-
de exigidas pelo item as limitações desses métodos; 

c. mudanças, em relação ao período anterior, nos métodos e premissas utili-
zados na elaboração das análises de sensibilidade e as razões dessas mu-
danças. 

79.  Uma descrição das estratégias de confrontação de ativos/passivos utilizadas 
pelo plano ou pela entidade patrocinadora, incluindo o uso de anuidades e 
outras técnicas, tais como swaps de longevidade, para gerenciamento do risco. 

80.  Visando fornecer uma indicação do efeito do plano de benefício definido so-
bre os seus fluxos de caixa futuros: 
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a. descrição de quaisquer acordos de custeio e política de custeamento que 
afetem contribuições futuras; 

b. contribuições esperadas ao plano para o próximo período das demonstra-
ções contábeis; 

c. informações sobre o perfil.
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Demonstrações Separadas e CPC 
44 – Demonstrações Combinadas 

Acadêmico Clóvis Ailton Madeira

 

Introdução
A Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 44 de 19 de abril de 2013 estabeleceu 
as regras que regem a elaboração das demonstrações contábeis combinadas. Para 
o entendimento apropriado desse assunto é fundamental que o profissional con-
tábil tenha pleno conhecimento da Norma de Contabilidade NBC TG 36 que trata 
sobre Demonstrações Consolidadas, assunto abordado pelo Acadêmico Artemio 
Bertholini, no livro “Acadêmicos explicam os Pronunciamentos Contábeis”, da Acade-
mia Paulista de Contabilidade-, editado em 2019.

O objetivo das demonstrações combinadas é apresentar as informações contá-
beis como se diversas entidades sob controle comum (pessoas físicas ou jurídicas) 
fossem apenas uma única entidade, adotando os mesmos procedimentos técnicos 
utilizados na elaboração de demonstrações contábeis consolidadas.

As demonstrações consolidadas incluem as demonstrações da controladora e as 
demonstrações de suas controladas e das entidades em que assume a maioria dos 
riscos e benefícios, enquanto nas demonstrações combinadas não há uma contro-
ladora, mas um grupo de entidades sob controle comum. Além disso, as demons-
trações consolidadas são obrigatórias quando estiverem enquadradas nos termos 
da NBC TG 36, enquanto as demonstrações combinadas não são obrigatórias.

A elaboração das demonstrações combinadas vem em resposta a determinadas 
situações em que esse conjunto de informações seja mais significativo para o merca-
do do que a apresentação de demonstrações individuais. Agentes como instituições 

Capítulo 20
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financeiras, fornecedores e outros têm a possibilidade de obter uma visão mais 
clara do porte e situação econômico-financeira de um grupo econômico que esteja 
sob um controle comum. 

A elaboração das demonstrações combinadas é complementar e não substitui 
a necessidade de apresentação de demonstrações contábeis individuais, assim 
como também não concorrem e nem substituem as demonstrações consolidadas, 
essas por sua vez, como já dito são obrigatórias quando enquadradas nos requisi-
tos da norma de consolidação.

Elaboração
Aplicam-se às demonstrações combinadas, no que for pertinente, os conceitos e 
técnicas requeridas para a consolidação de demonstrações contábeis. As demons-
trações combinadas representam a soma de demonstrações individuais, com a eli-
minação de saldos e transações entre as entidades combinadas, bem como dos 
ajustes decorrentes de eventuais resultados ainda não realizados entre essas enti-
dades, e do alinhamento de práticas contábeis, quando necessários. 

O item 11 da NBC TG 44 diz: 

“As demonstrações combinadas devem abranger todas as demonstrações 
contábeis exigidas pela NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis de forma comparativa; a saber: balanço patrimonial, demons-
tração do resultado, demonstração do resultado abrangente, demons-
tração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de 
caixa e demonstração do valor adicionado (este último quando aplicável), 
acompanhadas de notas explicativas. Essas demonstrações combinadas 
devem ser apresentadas no formato e de acordo com as normas, as inter-
pretações e os comunicados técnicos do CFC.”

O item 12 da NBC TG 44 determina que: 

“Em notas explicativas às demonstrações combinadas, devem ser divulga-
das todas as informações requeridas quando da elaboração de demons-
trações contábeis consolidadas, de acordo com a NBC TG 36. Adicional-
mente, em notas explicativas devem ser incluídos:
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a. breve descrição do contexto operacional de cada entidade combinada;

b. os percentuais de participação da entidade ou das pessoas físicas que 
detêm o controle sobre cada entidade incluída nas demonstrações com-
binadas;

c. justificativa do propósito da apresentação das demonstrações combinadas;

d. as razões que determinaram a inclusão das entidades incluídas nas de-
monstrações combinadas, caso existam outras entidades sob controle 
comum que não tenham sido combinadas; 

e. divulgação de cada uma das entidades incluídas nas demonstrações 
combinadas, do valor total dos ativos, do patrimônio líquido, do lucro 
(prejuízo) líquido e de outros resultados abrangentes e do total das eli-
minações, caso necessário;

f. esclarecimento de que as demonstrações combinadas estão sendo 
apresentadas apenas para fornecimento de análises adicionais a tercei-
ros e que não representam as demonstrações contábeis individuais ou 
consolidadas de uma pessoa jurídica e suas controladas;

g. esclarecimento de que as demonstrações combinadas não devem ser 
tomadas por base para fins de cálculo dos dividendos, de impostos ou 
para quaisquer outros fins societários ou estatutários.”

Se no conjunto de sociedades que integram as Demonstrações Combinadas 
houver alguma entidade sob controle compartilhado nos termos da NBC TG 19 – 
Negócios em Conjunto, a participação nessas entidades também deverá ser incluí-
da nas Demonstrações Combinadas. 

Finalmente, é importante ressaltar que as Demonstrações Combinadas não po-
dem ser confundidas com Informações Financeiras Pró forma, previstas no Comu-
nicado Técnico CTC 06 do CFC, são peças contábeis de natureza totalmente dife-
rentes, já que as Informações Financeiras Pro Forma são elaboradas apenas para 
demonstrar como ficariam as demonstrações se alguma transação tivesse ocorrido 
em outro momento ou por outro valor, por exemplo, é um exercício de simulação 
para facilitar o entendimento de determinadas circunstâncias, já as Demonstrações 
Combinadas estão baseadas nas demonstrações contábeis oficiais individuais das 
sociedades. Entretanto, não há impedimento para que as Demonstrações Combi-
nadas integrem um conjunto de Informações Financeiras elaboradas Pro forma, 
desde que estas estejam de acordo com o mencionado Comunicado Técnico.
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Exemplo – Grupo Estado
Para ilustrar esse tema apresentamos um caso de demonstrações contábeis com-
binadas obtido pela Internet no endereço - https://www.estadao.com.br/relatorio-
-da-administracao/0823-20_-_DCs_Combinado_-_Grupo_Estado_-_31_12_2019_
(6).pdf.

Não iremos transcrever essas demonstrações contábeis na íntegra pela sua ex-
tensão e porque uma parte significativa do conteúdo não traria benefícios para o 
tema específico, por isso, iremos transcrever e comentar apenas os aspectos parti-
culares relacionados ao assunto que estamos tratando.

Quanto à identificação da Entidade
Neste caso a identificação da Entidade, representada pelas demonstrações combi-
nadas, pode ter uma identificação genérica ou fantasia, neste caso Grupo Estado; 
na consolidação é identificada pelo nome da “controladora” acompanhado de “e 
controladas” na sequência.

“Grupo Estado – Demonstrações contábeis combinadas em 31 de dezembro de 2019”

As notas explicativas específicas de uma demonstração combinada são, 
neste caso:

“Grupo Estado Notas explicativas da administração às demonstrações 
contábeis combinadas em 31 de dezembro de 2019 Em milhares de reais, 
exceto quando indicado de outra forma

1 Contexto operacional 

O Grupo Estado (“Grupo”) contempla participações em empresas que es-
tão sob o controle comum da família Mesquita. 

O Grupo atua em diversos canais de difusão jornalística, multimídias e na 
prestação de serviços de informações. 

As seguintes empresas integram o Grupo Estado:

 

(a) S.A. “O Estado de S. Paulo” e suas controladas: 

A S.A. ‘’O Estado de S. Paulo’’ foi fundada em 1875, tendo como atividade 
principal a publicação, a edição e a impressão do jornal ‘’O Estado de S. 
Paulo’’, bem como o site estadao.com.br. 

https://www.estadao.com.br/relatorio-da-administracao/0823-20_-_DCs_Combinado_-_Grupo_Estado_-_31_12_2019_(6).pdf
https://www.estadao.com.br/relatorio-da-administracao/0823-20_-_DCs_Combinado_-_Grupo_Estado_-_31_12_2019_(6).pdf
https://www.estadao.com.br/relatorio-da-administracao/0823-20_-_DCs_Combinado_-_Grupo_Estado_-_31_12_2019_(6).pdf
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A OESP Mídia e Transportes S.A. (“OESP Mídia”), constituída em 1989, tem 
como atividades a edição musical, a comercialização de discos fonográfi-
cos, a arrecadação de direitos autorais, serviços de internet e serviços de 
transportes. 

A Rádio Eldorado Ltda. (‘’Rádio’’), com sede em São Paulo, foi fundada em 
30 de abril de 1949, tendo como objeto social a execução de serviços de 
radiodifusão em geral, sons e imagens (televisão). 

(b) Outras empresas sob controle comum: 

A Agência Estado S.A. (‘’Agência’’), com sede em São Paulo, foi fundada em 
1970, e tem como atividade principal a produção e distribuição de infor-
mações para empresários, executivos, instituições financeiras e governa-
mentais, veículos de comunicação, investidores pessoas físicas e profissio-
nais liberais. 

A OESP Empreendimentos e Participações S.A. (“OESP Empreendimen-
tos”), constituída em 2014 tem como principal atividade a administração 
de bens próprios. Em 2014 a OESP Empreendimentos e Participações S.A. 
recebeu terrenos da S.A. “O Estado de S. Paulo” e em 2015 recebeu outros 
ativos da S.A. “O Estado de S. Paulo, Agência Estado e OESP Mídia.

A Estadão Ventures S.A. (“Estadão Ventures”), constituída em 2018, tem 
como principal atividade a participação societária em outras entidades.

(c) Empresa sob controle compartilhado: 

A S. Paulo Distribuição e Logística Ltda. (‘’SPDL’’) tem como atividade pre-
ponderante a prestação de serviços de gerenciamento de logística para 
distribuição de jornais e produtos editoriais em todo o território nacional. 

A App Media S.A. (APP), adquirida em junho de 2015 pela Companhia, tem 
como objeto social a criação, o planejamento e a produção de serviços de 
marketing em aparelhos de comunicação móvel.

A Genial Corretora de Seguros S.A., cuja participação de 50% foi adquirida em 
setembro de 2016 pelo Grupo, tem como objeto social a corretagem online 
de seguros dos ramos vida, auto, motos, residência, viagem e corporativo. 

Seu Dinheiro S.A., constituída em 2018 tem como atividade preponderan-
te a criação, edição, publicação e comercialização de conteúdos informa-
tivos periódicos.
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A emissão dessas demonstrações contábeis combinadas foi autorizada 
pelo Conselho de Administração em 20 de março de 2020.”

“2.1 Base de apresentação Demonstrações contábeis combinadas 

As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo his-
tórico como base de valor, exceto os ativos e passivos financeiros mensu-
rados ao valor justo contra o resultado do exercício. 

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estima-
tivas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração do Grupo no processo de aplicação das políticas contábeis 
do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e pos-
suem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e esti-
mativas são significativas para as demonstrações contábeis combinadas, 
estão divulgadas na Nota 3. 

As demonstrações contábeis combinadas foram preparadas e estão sen-
do apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, in-
cluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis -CPC e aprovados por meio de resoluções por meio do Conse-
lho Federal de Contabilidade-CFC.“

 “2.2 Combinação 

(a) Demonstrações contábeis combinadas 

As demonstrações contábeis combinadas foram preparadas para as enti-
dades descritas a seguir, que estão sob controle comum, mas sem a exis-
tência de uma entidade controladora. Essas entidades operam sob uma 
administração comum, compartilhando as mesmas estruturas financeiras, 
administrativas e de controles. Essas demonstrações combinadas foram 
elaboradas com base nas demonstrações contábeis individuais das em-
presas nas mesmas datas-base e, quando aplicável, com os necessários 
ajustes para adequação e consistência das práticas contábeis. 

No processo de combinação, foram eliminados os investimentos e a par-
cela correspondente ao patrimônio líquido, bem como os saldos das con-
tas e os resultados das transações intercompanhias não realizadas até a 
data do balanço. 
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As empresas incluídas nas demonstrações contábeis combinadas são con-
troladas pelo mesmo grupo de acionistas, e administrada pelos mesmos 
gestores. 

Esta demonstração contempla as entidades individuais relacionadas abai-
xo e o resultado combinado não é base para distribuição de dividendos. “

Para não tornar muito extenso, não apresentaremos os quadros que a se-
guir identificam as principais informações das demonstrações contábeis 
das empresas que integram as demonstrações financeiras combinadas, 
como: Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado do Exercício e Outros 
Resultados Abrangentes.

Após a apresentação desses dados transmitimos uma importante infor-
mação para ressaltar que determinados investimentos não estão incluídos 
nas demonstrações combinadas pois os acionistas comuns não detém po-
der de decisões estratégicas sobre eles; o texto apresentado é o seguinte:

“(i) Controladas em conjunto (joint venture) 

Controladas em conjunto são todas as entidades sobre as quais o Gru-
po mantém o compartilhamento do controle, contratualmente estabe-
lecido, sobre suas atividades econômicas e que existe somente quando 
as decisões estratégicas, contábeis e operacionais relativas às ativida-
des exigirem o consentimento unânime das partes que compartilham 
o controle. 

Os investimentos em joint venture são contabilizados pelo método de 
equivalência patrimonial.”

Apenas para dar ênfase é importante observar que as demonstrações consoli-
dadas da S.A. “O Estado de S. Paulo” e suas controladas descritas na nota explicativa 
1 (a) apresentada acima, fazem parte das demonstrações combinadas, e isso é co-
mum acontecer, sempre que além daquelas empresas que integram as demonstra-
ções consolidadas, existirem outras empresas sob controle acionário comum que 
não participam da consolidação já que não são controladas pela empresa consoli-
dadora. 
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Pronunciamento Técnico Contábil: Demonstrações Separadas – 
CPC 35
A norma contábil NBC TG 35, do CFC, correspondente ao CPC 35 Demonstrações 
Separadas, é um caso à parte no ordenamento das normas contábeis no Brasil, isso 
porque o objeto da norma não tem resultado em evidência prática de sua aplicação.

A própria descrição do “Alcance” da norma é absolutamente inespecífica, como 
segue:

“Esta Norma deve ser aplicada na contabilização de investimentos em 
controladas, em coligadas e em empreendimentos controlados em con-
junto, sempre quando a entidade investidora eleger, ou for requerida pela 
legislação local, a apresentar demonstrações separadas.

Esta Norma não determina quais entidades devem elaborar demonstra-
ções separadas. Ela deve ser aplicada sempre que a entidade elaborar de-
monstrações separadas que devem estar em consonância com as normas, 
interpretações e comunicados técnicos do CFC.”

Tendo em vista as condições específicas dessa norma, ela foca a necessidade 
destas demonstrações particularmente em casos de exceções relacionadas à dis-
pensa de uma sociedade integrar o balanço consolidado de uma controladora. 
Essas condições fazem com que o CPC 35 remeta essas situações aos CPC 36 – De-
monstrações Consolidadas e ao CPC 18 – Investimento em Coligada, em Controla-
da e em Empreendimento Controlado em Conjunto.

Certamente, por ser uma norma internacional, deve ter sido contextualizada 
para atendimento a situações particulares de alguns países onde a elaboração/
divulgação das demonstrações individuais não é obrigatória, daí vem o sentido 
da existência de Demonstrações Separadas. No entanto, no Brasil, a elaboração/
divulgação das demonstrações individuais é obrigatória, razão pela qual aqui não 
se tornou aplicável, embora em raríssimas exceções talvez possa até fazer sentido. 

Do ponto de vista prático, não foi encontrada divulgação de demonstrações se-
paradas elaboradas ao alcance deste norma, desde que ela foi promulgada; no en-
tanto não quer dizer que para fins internos de algum grupo econômico não possa 
ter sido feita.
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Contabilização e Relatório 
Contábil de Planos de Benefícios 
de Aposentadoria 

 Acadêmico Edison Arisa Pereira 

Introdução
IN 1. O CPC 49 corresponde à IAS 26 – Accounting and Reporting by Retirement 
Benefit Plans, emitida pelo IASB para vigência a partir de 1988.

IN 2. O pronunciamento CPC 49 sobre a contabilização e o relatório contábil de 
planos de benefícios de aposentadoria foi aprovado pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis-CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade-CFC. A sua vi-
gência, como estabelecido na NBC TG 49, se iniciou em 2019.

IN 3. O pronunciamento estabelece os princípios a serem aplicados nas demons-
trações contábeis de planos de benefícios de aposentadoria. Os planos de bene-
fícios de aposentadoria podem ser referidos por vários outros nomes, tais como 
“planos de benefício previdenciário”, “planos de pensão”, “planos de aposentadoria” 
ou “planos de benefício de aposentadoria”. 

IN 4. No Brasil, planos de pensão são frequentemente constituídos na forma de En-
tidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, nesse caso essas entidades, 
também são referidas como “fundos de pensão”, são regidos pelas Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar – Previc. A Previc na regulação dos fundos 
de pensão estabelece requisitos próprios para a Contabilidade dos referidos fun-
dos. Neste capítulo não objetivamos tratar das regras contábeis estabelecidas pela 
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Previc para os fundos de pensão, mas sim discorrer sobre os requerimentos do CPC 
49/IAS 26.

IN 5. O pronunciamento considera um plano de benefícios de aposentadoria como 
a entidade que reporta separada dos empregadores/instituidores dos participan-
tes no plano. 

Conteúdo
1. O pronunciamento trata da contabilização e apresentação de informações 

do(s) plano(s) de benefícios, a todos os participantes como um grupo, assim, 
não trata de informações aos participantes individuais, sobre seus direitos de 
benefício de aposentadoria.

2. O CPC 33 – Benefícios a Empregados trata da determinação do custo de bene-
fícios de aposentadoria nas demonstrações contábeis de empregadores que 
possuem planos. Portanto, este pronunciamento tem conexão com o CPC 33.

3. Os planos de benefícios de aposentadoria podem ser planos de contribuição 
definida ou planos de benefício definido. 

4. O pronunciamento não trata de outras formas de benefícios trabalhistas, tais 
como indenizações por rescisão de contrato de trabalho, acordos de remu-
neração diferida, benefícios de licença de longo prazo, aposentadoria ante-
cipada ou planos de demissão voluntária, planos de assistência médica e ou-
tros. Os planos governamentais previdenciários estão excluídos do alcance 
do pronunciamento.

5. Para o entendimento da norma é importante ter presente os significados dos 
principais termos utilizados, os quais têm significados específicos no contexto 
da norma:

 Plano de benefício de aposentadoria é o acordo pelo qual a entidade ofe-
rece benefícios a seus empregados por ocasião do término do período de ser-
viço ou após esse término, seja na forma de renda mensal/anual ou por valor 
global, quando esses benefícios, ou as contribuições feitas a eles, podem ser 
determinados ou estimados antes da aposentadoria, a partir das disposições 
formais dos planos ou das práticas da entidade.

 Plano de contribuição definida é o plano de benefícios de aposentadoria 
no qual os valores a serem pagos a título de benefícios de aposentadoria são 
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determinados por contribuições a um fundo, juntamente com os respectivos 
ganhos de investimentos.

 Plano de benefício definido é o plano de benefícios de aposentadoria no qual 
os valores a serem pagos a título de benefícios de aposentadoria são determi-
nados de acordo com uma fórmula geralmente baseada nos rendimentos e/ou 
anos de serviço dos empregados.

 Custeio é a transferência de ativos para a entidade (fundo) separada da en-
tidade do empregador, para satisfazer obrigações futuras de pagamento de 
benefícios de aposentadoria.

 

Para as finalidades deste pronunciamento, também são usados os termos 
a seguir:

 Participantes são os membros de um plano de benefícios de aposentadoria 
e outros que tenham direito a benefícios em virtude de um plano, como por 
exemplo os pensionistas.

 Ativo líquido disponível para pagamento de benefício é o ativo do plano 
menos os passivos, exceto o valor presente atuarial dos benefícios de aposen-
tadoria.

 Valor presente atuarial do benefício de aposentadoria é o valor presen-
te dos pagamentos previstos do plano de benefícios de aposentadoria para 
atuais e ex-empregados, atribuíveis a serviço já prestado.

 Benefício adquirido é o benefício cujos direitos, de acordo com as condições 
do plano de benefícios de aposentadoria, não dependem da permanência no 
emprego.

6. Alguns planos de benefícios de aposentadoria possuem patrocinadores dife-
rentes dos empregadores; o pronunciamento também se aplica a esses planos.

7. Os planos de benefícios de aposentadoria são normalmente descritos como 
planos de contribuição definida ou planos de benefício definido, cada um 
tendo as suas próprias características distintas. Todavia, existem planos que 
contêm características de ambos, também chamados no Brasil de planos de 
contribuição variável (CV). Esses planos híbridos são considerados como pla-
nos de benefício definido para as finalidades do pronunciamento.
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Plano de contribuição definida
8. As demonstrações contábeis do plano de contribuição definida devem conter 

a demonstração dos ativos líquidos disponíveis para benefícios e a descrição 
da política de custeio.

9. No plano de contribuição definida, o valor dos benefícios futuros do partici-
pante é determinado pelas contribuições pagas pelo empregador, pelo parti-
cipante, ou ambos, e rendimentos de investimentos do plano. A obrigação do 
empregador é usualmente cumprida à medida que realiza as contribuições ao 
fundo. A avaliação do atuário nos planos exclusivamente de contribuição defi-
nida não é normalmente necessária, embora essa avaliação seja utilizada para 
estimar os benefícios futuros, obtidos com base nas contribuições presentes e 
nos níveis variáveis de contribuições futuras e rendimentos de investimento.

10. O objetivo da apresentação de informações por plano de contribuição defini-
da é o de fornecer, periodicamente, informações sobre o plano e o desempe-
nho de seus investimentos. Para atingir esse objetivo o pronunciamento indica 
o fornecimento de demonstrações contábeis, incluindo:

a. descrição das atividades significativas do período e o efeito de quaisquer 
mudanças relativas ao plano e sua associação e termos e condições;

b. demonstrações que informem sobre as transações e desempenho do in-
vestimento para o período e a posição financeira do plano no final do pe-
ríodo; e

c. descrição das políticas de investimento.

Plano de benefício definido
11. As demonstrações contábeis do plano de benefício definido devem conter:

a. demonstração sobre:

i. os ativos líquidos disponíveis para benefícios;

ii. o valor presente atuarial dos benefícios de aposentadoria prometidos, 
separados entre os benefícios adquiridos e os benefícios não adquiri-
dos; e

iii. o superávit ou déficit do plano; ou
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b. demonstração dos ativos líquidos disponíveis para benefícios, incluindo:

i. nota divulgando o valor presente atuarial dos benefícios de aposenta-
doria prometidos, separados entre os benefícios adquiridos e os bene-
fícios não adquiridos; ou

ii. referência a essas informações em relatório atuarial.

Se a avaliação atuarial não tiver sido elaborada na data das demonstrações 
contábeis, a avaliação mais recente deve ser usada como base e a data da ava-
liação deve ser divulgada.

12. O valor presente atuarial dos benefícios de aposentadoria deve ser baseado 
nos benefícios estabelecidos sob os termos do plano, em relação ao serviço 
prestado até a data, usando os níveis atuais de salário ou níveis projetados 
de salário, com a divulgação da base utilizada. O efeito de mudanças nas pre-
missas atuariais que tiveram efeito significativo no valor presente atuarial dos 
benefícios de aposentadoria também deve ser divulgado.

13. As demonstrações contábeis devem explicar ainda o relacionamento entre o 
valor presente atuarial dos benefícios de aposentadoria e os ativos líquidos 
disponíveis para benefícios e a política para o custeio dos benefícios do plano.

14. No plano de benefício definido, o pagamento de benefícios de aposentadoria 
depende da posição financeira do plano e da capacidade dos contribuintes 
de fazer contribuições futuras ao plano, bem como o desempenho do investi-
mento e a eficiência operacional do plano.

15. A avaliação atuarial periódica, usualmente e/ao menos anualmente, é necessária 
para mensurar a condição financeira do plano, revisar as premissas e recomen-
dar níveis de contribuição futura.

16. A prestação de contas periódica do plano de benefício definido tem como 
objetivo fornecer informações sobre os recursos financeiros e atividades do 
plano que sejam úteis na avaliação dos recursos acumulados de recursos e os 
benefícios do plano ao longo do tempo. Para cumprimento desse objetivo as 
demonstrações contábeis, geralmente devem incluir o seguinte:

a. descrição das atividades relevantes do período e o efeito de mudanças re-
lativas ao plano e sua associação;
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b. demonstrações que informem sobre as transações e o desempenho dos 
investimentos para o período e a posição financeira do plano no final do 
período;

c. informações atuariais como parte das demonstrações ou por meio de rela-
tório separado; e

d. descrição das políticas de investimento.

Valor presente atuarial dos benefícios de aposentadoria
17. O valor presente dos pagamentos previstos pelo plano de benefícios de apo-

sentadoria é calculado usando-se os níveis atuais de salário ou níveis projeta-
dos de salário até a data da aposentadoria dos participantes.

18. Abordagem do salário atual, normalmente é usada tendo em vista que:

a. o valor presente atuarial dos benefícios de aposentadoria (soma dos va-
lores atualmente atribuíveis a cada participante no plano) pode ser calcu-
lado de forma mais objetiva do que os níveis projetados de salário, pois 
envolve menos premissas;

b. os aumentos nos benefícios atribuíveis ao aumento de salário se tornam 
uma obrigação do plano na ocasião do aumento de salário; e

c. a quantia do valor presente atuarial dos benefícios de aposentadoria pro-
metidos que usa os níveis atuais de salário está, de modo geral, relaciona-
da, de forma mais próxima, ao valor devido no caso de rescisão ou inter-
rupção do plano.

19. Abordagem de salário projetado, normalmente é usada tendo em vista que:

a. as informações financeiras devem ser elaboradas com base na continuida-
de operacional, independente das premissas e estimativas que devem ser 
feitas;

b. em planos de pagamento definitivo, os benefícios são determinados por 
referência a salários na data de aposentadoria ou próximo a ela; portanto, 
os salários, os níveis de contribuição e as taxas de retorno devem ser pro-
jetadas; e

c. a falha em incorporar projeções de salário, quando a maior parte do cus-
teio for baseada nas projeções de salário, pode resultar na apresentação 
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de informações de aparente excesso de custeio quando o plano não está 
com esse excesso, ou na informação de custeio adequado, de fato isso não 
está ocorrendo.

20. O valor presente atuarial dos benefícios de aposentadoria com base nos sa-
lários atuais deve ser divulgado nas demonstrações contábeis do plano para 
indicar a obrigação dos benefícios obtidos até a data das demonstrações con-
tábeis. O valor presente atuarial dos benefícios de aposentadoria prometidos 
baseado em salários projetados deve ser divulgado para indicar a magnitude 
da obrigação potencial na base da continuidade operacional, que é geralmen-
te a base para custeio. 

Frequência de avaliação atuarial
21. No Brasil, as avaliações atuariais são geralmente obtidas anualmente. Quando 

a avaliação atuarial não tiver sido elaborada na data das demonstrações contá-
beis, a avaliação mais recente deve ser usada como base e a data da avaliação 
deve ser divulgada.

Conteúdo das demonstrações contábeis
22. Planos de benefício definido, a norma requer um dos formatos abaixo:

a. demonstração contendo os ativos líquidos disponíveis para benefícios, o 
valor presente atuarial dos benefícios de aposentadoria prometidos e o 
superávit ou déficit resultante. As demonstrações contábeis do plano tam-
bém devem conter demonstrações das mudanças nos ativos líquidos dis-
poníveis para benefícios e mudanças no valor presente atuarial dos bene-
fícios de aposentadoria prometidos. As demonstrações contábeis podem 
ser acompanhadas de relatório separado do atuário, contendo o valor pre-
sente atuarial dos benefícios de aposentadoria;

b. demonstrações contábeis que incluam a demonstração dos ativos líquidos 
disponíveis para benefícios e a demonstração das mudanças nos ativos 
líquidos disponíveis para pagamento de benefícios. O valor presente atua-
rial dos benefícios de aposentadoria deve ser divulgado em nota explica-
tiva das demonstrações. As demonstrações contábeis também podem ser 
acompanhadas do relatório do atuário, contendo o valor presente atuarial 
dos benefícios de aposentadoria; e
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c. demonstrações contábeis que incluam a demonstração dos ativos líqui-
dos disponíveis para pagamento de benefícios e a demonstração das mu-
danças nos ativos líquidos disponíveis para pagamento de benefícios com 
o valor presente atuarial dos benefícios de aposentadoria, contidos no re-
latório atuarial separado.

Todos os planos
Avaliação dos ativos do plano
23. Os investimentos do plano de benefícios de aposentadoria devem ser reco-

nhecidos ao valor justo. 

24. No caso de valores mobiliários negociáveis, o valor justo é normalmente o valor 
de mercado, pois é considerada a mensuração mais útil dos valores mobiliários 
na data do relatório e do desempenho do investimento do período. Quando os 
investimentos mantidos pelos planos não tiverem estimativa possível do valor 
justo deve ser feita a divulgação sobre o motivo pelo qual o valor justo não foi 
utilizado. Os ativos usados nas operações do fundo devem ser contabilizados 
de acordo com os pronunciamentos aplicáveis.

Divulgação
25. As demonstrações contábeis do plano de benefícios de aposentadoria, seja de 

benefício definido ou de contribuição definida, também devem conter:

a. demonstração das mudanças nos ativos líquidos disponíveis para benefícios;

b. resumo das principais políticas contábeis; e

c. descrição do plano e do efeito de mudanças no plano durante o período.

26. As demonstrações contábeis por planos de benefícios de aposentadoria de-
vem conter as seguintes informações:

a. demonstração dos ativos líquidos disponíveis para pagamento de benefí-
cios, divulgando:

i. ativos no final do período;

ii. base de avaliação dos ativos;
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iii. detalhes de qualquer investimento único que exceda a 5% dos ativos 
líquidos disponíveis para benefícios ou a 5% de qualquer classe ou 
tipo de garantia;

iv. detalhes de qualquer investimento no empregador; e

v. passivos que não sejam o valor presente atuarial dos benefícios de 
aposentadoria prometidos;

b. demonstração das mudanças nos ativos líquidos disponíveis para benefí-
cios, divulgando:

i. contribuições do empregador;

ii. contribuições dos empregados;

iii. enda dos investimentos (i.e. juros e dividendos, etc.);

iv. outras receitas;

v. benefícios pagos ou a pagar aos beneficiários;

vi. despesas administrativas;

vii. outras despesas;

viii. tributos sobre o resultado, se aplicável;

ix. ganhos e perdas na alienação de investimentos e mudanças no valor 
de investimentos; e

x. transferências de/para outros planos;

c. descrição da política de custeio;

d. para planos de benefício definido, o valor presente atuarial dos benefícios 
de aposentadoria (segregados entre benefícios adquiridos e benefícios 
não adquiridos), com base nos benefícios nos termos do plano, em relação 
ao serviço prestado até a data, e usando os níveis atuais de salário ou ní-
veis projetados de salário; e

e. para planos de benefício definido, a descrição das premissas atuariais sig-
nificativas feitas e o método usado para calcular o valor presente atuarial 
dos benefícios de aposentadoria.

27. O relatório do plano de benefícios de aposentadoria deve conter, ainda, a des-
crição do plano, seja como parte das demonstrações contábeis ou em relatório 
separado, bem como:
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a. os nomes dos empregadores e do grupo de empregados cobertos pelo 
plano;

b. o número de participantes que recebe benefícios e o número de outros 
participantes, classificados conforme apropriado;

c. o tipo do plano – contribuição definida ou benefício definido;

d. uma nota explicativa em relação à contribuição dos participantes ao plano;

e. a descrição dos benefícios de aposentadoria prometidos aos participantes;

f. a descrição de quaisquer termos de rescisão do plano; e

g. mudanças nos itens acima durante o período coberto pelo relatório fi-
nanceiro.
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CPC 50 – Contratos de Seguros

Acadêmico Artemio Bertholini e Luiz Claudio Moraes 

Introdução 
A indústria de seguros representa uma atividade de enorme importância no am-
biente empresarial de qualquer país. Analogamente à atividade financeira, as ope-
rações de seguro usualmente estão sujeitas à regulamentação própria seguindo 
normativos rígidos. 

No Brasil, o papel de regulador é exercido pela Superintendência de Seguros 
Privados – Susep, a qual, além de emitir as regras normativas e regulamentares 
que disciplinam as operações de seguros propriamente ditas, também define as 
práticas contábeis e de elaboração dos relatórios e atua como agente fiscalizador 
do mercado. 

O negócio de seguros tem sido afetado, nestes últimos anos, por sensíveis im-
pactos decorrentes das mudanças na modelagem e comercialização dos produtos 
decorrentes da disseminação de inovações tecnológicas e de uso de inteligência ar-
tificial, bem como dos profundos aprimoramentos que estão sendo introduzidos na 
apuração dos resultados e divulgação das operações das companhias seguradoras. 

Como decorrência, o International Accounting Standards Board-IASB pro-
mulgou, após vários anos de estudos, a norma internacional IFRS 17 – Insurance 
Contracts. Esta norma foi recentemente aprovada para uso no Brasil, através do 
Pronunciamento Técnico CPC no 50 – Contratos de Seguro, em 7 de maio de 2021, 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

A efetiva adoção do CPC no 50 está prevista para janeiro de 2023, no entanto, 
para que se permita adequada comparabilidade com o exercício precedente, as 

Capítulo 22
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demonstrações contábeis para o exercício por se findar em 31 de dezembro de 
2022 deverão ser elaboradas seguindo o novo regramento. 

Como já mencionado, as companhias seguradoras estão sujeitas, no Brasil, ao 
agente regulador Susep, o qual, até o presente momento, não definiu o alcance 
e prazo para implementação das novas regras introduzidas pelo IFRS 17/CPC 50 
nas demonstrações contábeis padronizadas atualmente vigentes seguindo os 
critérios por ela definidos. É de se supor, portanto, que por algum espaço de 
tempo as companhias seguradoras deverão elaborar conjuntos distintos de de-
monstrações contábeis.

O propósito deste artigo, portanto, é o de oferecer aos profissionais que atuam 
na área contábil uma visão superficial das principais mudanças que estão sendo 
adotadas e que afetam significativamente o negócio de seguros. Nesse sentido, 
ainda que desejável, não foi considerado praticável discutir com maior profundi-
dade o alcance e desdobramentos inerentes à adoção das novas práticas contábeis 
que estão sendo introduzidas pelo CPC 50.

Resumo das principais inovações e conceitos que estão 
sendo introduzidos
 O objetivo do CPC 50 é assegurar que a entidade forneça informações relevantes 
que representem fielmente os contratos pactuados com seus clientes. Essas infor-
mações fornecem a base para que usuários das demonstrações contábeis avaliem 
o efeito que os contratos de seguro têm sobre a posição financeira, o desempenho 
financeiro e os fluxos de caixa da entidade.

A nova norma contábil altera de forma relevante a forma com que as segura-
doras elaboram suas demonstrações financeiras, pois leva em consideração as es-
timativas de entradas, saídas, ajustes de riscos e margem de lucro a ser auferida 
pela seguradora ao longo do período de vigência do contrato ou do portfólio de 
atividades. A seguradora diferirá a margem de lucro esperada ao longo da vigência 
dos contratos, mas caso os contratos ou portfólios demonstrem que são onerosos, 
a perda esperada é reconhecida imediatamente no resultado.

A entidade deve considerar seus direitos e obrigações substantivos, sejam eles 
decorrentes de um contrato, lei ou regulamento, ao aplicar este pronunciamento. 
O contrato é um acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações 
exequíveis. A exequibilidade dos direitos e obrigações em contrato é matéria le-
gal. Contratos podem ser escritos, verbais ou implícitos pelas práticas de negócios 
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usuais da entidade. Os termos contratuais incluem todos os termos no contrato, 
explícitos ou implícitos, mas a entidade deve desconsiderar os termos que não 
têm substância comercial (ou seja, nenhum efeito discernível sobre a economia do 
contrato). Os termos implícitos no contrato incluem aqueles impostos por lei ou 
regulamento. 

As práticas e os processos para estabelecer contratos com clientes variam entre 
jurisdições, setores e entidade. Além disso, eles podem variar dentro da entidade 
(por exemplo, eles podem depender da classe do cliente ou da natureza dos bens 
ou serviços prometidos).

A norma é aplicável para contratos que envolvem a transferência de risco para 
a seguradora ou resseguradora e, portanto, é aplicável para aqueles que envolvem 
vida e previdência (“life”) e para seguros de danos (“no life”). Há várias decisões 
técnicas a serem tomadas, tais como nível de detalhamento dos contratos, crité-
rios de mensuração, ajustes de riscos, taxas de descontos, regra de transição, entre 
outras, que poderão gerar impactos distintos nas seguradoras e nos seus modelos 
de negócio.

As seguradoras e resseguradoras que serão requeridas a elaborar suas demons-
trações financeiras de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS 
17/CPC 50), são aquelas de capital aberto, que reportam informações financeiras 
para o exterior para consolidação pela matriz ou quando assim exigido pelo regu-
lador (Susep). 

O CPC 50 entra em vigor em 1º de janeiro de 2023, porém as seguradoras deve-
rão preparar os dados contábeis a partir de 2022 para permitir a comparabilidade 
dos saldos das demonstrações financeiras (2023 x 2022).

Pode parecer distante, mas há um consenso entre os profissionais do mercado 
(contadores, administradores, auditores, consultores etc.) que o prazo é exíguo, 
levando-se em conta a grande complexidade para implementação nos sistemas de 
todos os comandos necessários para plena adoção das novas normas e para que 
tornem possível a captura de dados para modelagem dos fluxos de caixa e sua “tra-
dução” para a contabilidade, considerando os novos planos de contas e modelos 
de demonstrações financeiras.

Além das empresas seguradores, diretamente afetadas com as novas normas, 
estas irão requerer, por parte da Susep, uma ampla renovação do arcabouço regu-
latório do mercado segurador, na definição de novos parâmetros bem como em 
prazos exequíveis para sua implementação e nas regras de transição.
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O IFRS 17 esteve sob discussão por mais de 20 anos. A norma é muito abran-
gente e é possível aplicá-la para todos os tipos de contrato de seguros. No Brasil, 
o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitiu o CPC 50 - Contratos de Seguros 
que está correlacionado ao IFRS 17, e a CVM o aprovou pela Resolução CVM no 42.

No entanto, como já comentado a Susep ainda não referendou o pronuncia-
mento e ainda não divulgou se, como e quando aplicará essa nova norma contábil 
para as seguradoras no Brasil. Se isso não ocorrer até 2023, as seguradoras de ca-
pital aberto e aquelas que elaboram demonstrações para uso internacional serão 
requeridas a preparar dois conjuntos de demonstrações financeiras: um para aten-
dimento às normas da Susep (normas atuais) e outra para atendimento às novas 
normas (IFRS 17/CPC 50).

Diante desse contexto as empresas seguradoras serão requeridas a aplicação de 
ajustes complexos nos registros e na separação de componentes de serviços ou de 
investimentos, os quais requerem a utilização de outros normativos como o IFRS 9, 
o IFRS 15 e o IFRS 17. 

Para sua aplicação será primordial a utilização de recursos tecnológicos com in-
trincada e extensa utilização de dados. Alguns exemplos das principais mudanças 
consistem do seguinte:

1. Tipificação dos contratos – Todos os instrumentos contratuais precisarão 
ser analisados individualmente, inclusive aqueles que não são das segurado-
ras cujas operações possam envolver contratos de seguros;

2. Mudanças nas demonstrações financeiras – As mudanças afetarão as áreas 
tributárias, atuariais, financeiras e de desenvolvimento de sistemas. Isso vai 
resultar na necessidade de atrair novos recursos, aprimorar a gestão de risco, 
efetivar o recrutamento e a contratação de novos talentos que estejam capa-
citados para a realização destas atividades;

3. Modificações significativas dos dados necessários para a elaboração dos 
contratos – O modo de coleta, armazenamento e análise de dados precisará 
ser alterado pelas seguradoras, uma vez que a nova regra mudou o foco das 
análises de prospectivo para retroativo. Por outro lado, os administradores 
deverão observar as expectativas de mercado, além de fazer uso de novas 
métricas-chave para alavancar os negócios e armazenar documentos de for-
ma segura;

4. Transparência das informações – Haverá um grande impacto no conteúdo 
informativo em relação ao que se pratica atualmente, visto que a mensuração 

https://blog.jfgranja.com.br/documentos-fiscais/
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dos passivos contará com métricas de interpretação que não são evidentes 
nos demonstrativos atuais. 

O seguro é um negócio de confiança: trata-se de poupança e proteção de curto/
longo prazo. Na especificação do(s) produto(s) e em sua distribuição estão aconte-
cendo grandes transformações, as quais serão apoiadas por novas tecnologias. Do 
lado do desenvolvimento de produtos, já existe muita inovação, o que é particular-
mente verdade nas categorias de produtos de previdência (life), onde o ambiente 
de baixas taxas de juros torna muitos produtos atuais pouco rentáveis. No entanto, 
há muito a ser desenvolvido no ramo de danos (no-life). 

As seguradoras construíram portfólios de produtos para responder por taxas 
mais baixas, impulsionadas mais do ponto de vista financeiro e atuarial e influen-
ciada pelas necessidades de distribuição. Mas toda a indústria está explorando 
alternativas para tornar o desenvolvimento de produtos orientados pelas neces-
sidades dos clientes e em como obter de forma sistêmica a atual carência do con-
sumidor/usuário, que evoluirá, a cada dia, com uma velocidade exponencial.

Para 2023 o ajuste a serem implementados em função do IFRS 17 e a adoção 
de novas tecnologias poderão criar condições para a geração de informações con-
tábeis como prioridade, mas com a consequência de permitir a criação de novos 
produtos mais complexos. 

As seguradoras tradicionais estão vendo uma concorrência crescente dos pla-
yers digitais. As mudanças pandêmicas e de comportamento do cliente estão pres-
sionando a indústria a se tornar digital muito mais rapidamente, o que será impul-
sionado pela implementação deste novo modelo de divulgação de resultados e, 
também, não menos importante, pelas tecnologias de interação, processamento 
e dados, tornando possível transformar não apenas a parte principal da subscrição 
da indústria, mas também a forma de distribuição/venda, as reivindicações/comu-
nicação de sinistros, instrumentos de redução de risco, aumento da interlocução 
através de aplicativos/comunicação e, finalmente, personalizando o produto a ní-
veis individuais e atribuindo o preço justo a cada cliente em particular.

Não há dúvidas de que estamos diante de uma oportunidade única de transfor-
mação onde o que é fundamental para a perpetuidade das organizações é o que 
se traz de valor para a sociedade.
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História e Evolução da Academia

Responsável por reunir as maiores mentes da Contabilidade paulistana em prol 
do desenvolvimento da pesquisa e do conhecimento científico da profissão, o 
reconhecido contador Francisco D`Áuria agremiou um grupo de profissionais pau-
listas entusiastas da iniciativa, e fundou a Academia Paulista de Contabilidade, pre-
cisamente no dia 25 de abril de 1952.

Contudo, a ideia da criação das Academias Contábeis nos Estados brasileiros foi 
apresentada pelo saudoso contador Joaquim Monteiro de Carvalho, durante o V 
Congresso Brasileiro de Contabilidade, ocorrido em Belo Horizonte, Minas Gerais, 
de 8 a 15 de julho de 1950. 

Primeira formação
A Diretoria da Academia Paulista de Contabilidade ficou definida da seguin-

te maneira: professor Francisco D´Áuria, Presidente; professor Armando Aloe, Se-
cretário; e o professor Paulino Baptista Conti, Tesoureiro.

Contexto histórico
É preciso considerar que naquela época, a Contabilidade passava por um mo-

mento de fortalecimento, expansão e reconhecimento enquanto profissão.
Em 1919 foi fundado o Instituto Paulista de Contabilidade, hoje reconhecido 

como Sindicato dos Contabilistas de São Paulo-Sindcont-SP. O Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado de São Paulo-CRCSP foi constituído em 1946, junta-
mente com o Conselho Federal de Contabilidade-CFC, formando o Sistema CFC/
CRCs. Na mesma década nasceu a Federação dos Contabilistas do Estado de São 
Paulo-Fecontesp, no ano de 1948.

Logo, o ano de 1952 era o momento propício para o surgimento da Academia 
Paulista de Contabilidade, uma vez que faltava no grupo das entidades contábeis 
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de São Paulo um representante e estimulador do estudo, da pesquisa e do co-
nhecimento da ciência por trás da profissão contábil.

Premissas
A Academia Paulista de Contabilidade é uma associação sem fins lucrativos, de 

âmbito estadual, de prazo indeterminado. O seu estatuto foi registrado com o no 
99065, no 4o Registro de Títulos e Documentos, de São Paulo, em 16 de janeiro de 
1953, sob no 1670, Livro A, com certidão do referido registro, publicada no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo em 16 de janeiro de 1953, na página 56. 

Atualmente a Academia está locada na Praça Ramos de Azevedo, no 202, na 
região central de São Paulo-SP, sede do Sindicato dos Contabilistas de São Paulo – 
Sindcont-SP.

Hiato e reinstalação da Academia
Apesar da sua relevância, as atividades da Academia foram interrompidas por 

algumas décadas, em razão do falecimento de seus fundadores.
Entretanto, no dia 11 de novembro de 2011, a Academia Paulista de Contabili-

dade voltou à ativa, desta vez pelas mãos de um grupo de profissionais da Conta-
bilidade, formado por: Irineu De Mula, Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho, José 
Joaquim Boarin (in memorian) e Luiz Bertasi Filho (in memorian), capitaneado por 
Domingos Orestes Chiomento, então presidente do Conselho Regional de Conta-
bilidade do Estado de São Paulo – CRCSP, na gestão 2010-2011. 

Nesta nova fase, a Academia teve como presidente o contador Irineu De Mula; 
vice-presidente, Domingos Orestes Chiomento; 1o Secretário Luiz Bertasi Filho (in 
memorian), 1a Tesoureiro Luiz Antonio Balaminut; 2o Secretário, Victor Domingos 
Galloro; e 2o Tesoureiro, José Joaquim Boarin (in memorian). 

No dia 6 de agosto de 2012, o presidente Irineu De Mula empossou os 24 pri-
meiros Acadêmicos, que passaram a ocupar parte das 50 Cadeiras estatutariamente 
constituídas; no dia 25 de junho de 2015 foram entronizados mais 10 Acadêmicos; 
e, posteriormente, no dia 14 de dezembro de 2015, mais quatro profissionais da 
Contabilidade tiveram o privilégio de se tornar imortais. 

Esta Diretoria conduziu a Entidade por duas gestões consecutivas, concluídas 
em dezembro de 1917, sempre preservando a missão e os princípios da Agremiação.

Gestão 2018-2020
O contador Domingos Orestes Chiomento foi conduzido à Presidência da Aca-

demia, em janeiro de 2018, para comandar uma nova Diretoria ao lado dos contadores: 
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José Serafim Abrantes, Vice-presidente; Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho, 1o 
Secretário; Walter Arnaldo Andreoli, 1o Tesoureiro; Angela Zequinelli Alonso, 2o Secre-
tária; e Irineu De Mula, 2o Tesoureiro. 

Em seu discurso de posse, Chiomento bradou: “Nós, na Contabilidade, nos ale-
gramos em constatar que estamos em um período extremamente propício para a in-
teligência, o desenvolvimento do pensamento filosófico, o conhecimento, a pesquisa 
científica que podem trazer grande contribuição às Ciências Contábeis e, por conse-
quência, a toda a sociedade brasileira e internacional.”

Uma das primeiras medidas desta gestão foi empossar os Acadêmicos que fal-
tavam para completar o quadro de 50 Imortais, dando projeção e valorização aos 
seus respectivos Patronos.

Neste mesmo ano de 2018, a Academia Paulista de Contabilidade passou a in-
tegrar formalmente o grupo das Entidades Congraçadas da Contabilidade do Es-
tado de São Paulo, composto pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
de São Paulo - CRCSP, Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – Ibracon, 
Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo – Fecontesp; Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo – Sindcont-SP, Sindicato das Empresas de Serviços Con-
tábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no 
Estado de São Paulo – Sescon-SP, Associação das Empresas de Serviços Contábeis 
do Estado de São Paulo – Aescon-SP, Associação dos Peritos Judiciais do Estado de 
São Paulo - Apejesp, e a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Adminis-
tração e Contabilidade – Anefac

Encontro com Acadêmicos
Dentre os feitos desta gestão está a realização dos Encontros com Acadêmicos, 

iniciativa inédita que tem como propósito ofertar os conhecimentos e experiências 
dos Acadêmicos, por meio de palestras gratuitas, nas quais apresentam e discutem 
temas atuais e de interesse da categoria, disseminando o conhecimento contábil.

Durante o primeiro ano dessa gestão, a Academia emprestou seu apoio à rea-
lização de eventos das Entidades Consagradas, bem como se empenhou em lutas 
em defesa dos interesses dos profissionais da classe, junto aos órgãos arrecadadores.

Livro no 1
No ano de 2019, a Academia editou o livro “Acadêmicos explicam os Pronun-

ciamentos Contábeis – Contribuição da Academia à disseminação do Conhecimen-
to Técnico”. A obra foi distribuída gratuitamente a mais de dois mil profissionais e 



Pronunciamentos Contábeis Aplicados aos Negócios 

356

transformada em e-book, que se encontra à disposição para download, no site da 
Academia: https://www.apcsp.org.br, e nas principais livrarias virtuais do País.

2020 evolução e renovação na Academia
No ano de 2020, quando a humanidade era assaltada pela terrível pandemia 

do novo Coronavírus, a Academia Paulista de Contabilidade inovou sua forma de 
se comunicar e transmitir conhecimentos, fazendo uso das plataformas digitais, 
graças à parceria firmada com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de 
São Paulo-CRCSP.

Nesse período e nos dias atuais jamais interrompeu suas atividades, vindo a 
realizar mensalmente os Encontros com Acadêmicos e a estar presente em vários 
fóruns de debates, lives e encontros virtuais que levaram conhecimentos a milha-
res de profissionais em todo o Brasil e mesmo no exterior, a exemplo da 9a Semana 
Paulista da Contabilidade, realizada pelo Sindicato dos Contabilistas de São Paulo 
– Sindcont-SP, no período de 15 a 21 de outubro de 2020, que teve participação 
decisiva dos Acadêmicos nos sete dias do evento.

III Congresso Internacional de Contas Púbicas
A Academia Paulista de Contabilidade realizou, em parceria com a Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas-Fipe, o III Congresso Internacional de Contas 
Púbicas, no período de 26 a 28 de outubro de 2020. Como resultado das discussões 
e debates, acompanhados por mais de quatro mil pessoas, os organizadores extraí-
ram a “Carta de São Paulo”, a qual foi encaminhada aos Tribunais de Contas e aos 
gestores públicos de todo o País. 

Livro no 2
Para encerrar o ano de 2020, a Academia Paulista de Contabilidade lançou o 

seu segundo livro com a temática CPCs: “Pronunciamentos Contábeis aplicados 
aos Negócios” – Contribuição da Academia à disseminação do Conhecimento Técnico”, 
contando novamente com a colaboração irrestrita e voluntária do seu corpo de 
Acadêmicos. Esta obra também foi transformada em e-book e encontra-se à dis-
posição da classe. 

Academia elege nova Diretoria para o triênio 2021-2023
No dia 19 de novembro de 2020, o contador Domingos Orestes Chiomento foi 

reconduzido à Presidência da Academia Paulista de Contabilidade, tendo como Vi-
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ce-presidente, José Donizete Valentina; 1o Secretário, Irineu De Mula; 2o Secretário, 
Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho; 1o, Tesoureiro, José Serafim Abrantes; e 2o 
Tesoureiro, Valmir Leôncio da Silva, para um mandato que teve início no dia 1o de 
janeiro de 2021 e vai até 31 de dezembro de 2023.

Na cerimônia de posse online, o presidente Chiomento discursou: “Numa época 
como esta de crise, em razão da Covid-19, graças ao trabalho incansável do nosso cor-
po de Acadêmicos e com o apoio institucional do CRCSP, conseguimos realizar fatos 
memoráveis em favor dos profissionais da Contabilidade, sendo que a Academia se 
desenvolveu extraordinariamente.”

Eventos de sucesso
Durante o ano de 2021, a Academia estreitou ainda mais a parceria com o CRCSP 

para manter e ampliar a realização de eventos online, o que muito aumentou a sua 
base de visibilidade e contribuiu para enriquecer ainda mais os conhecimentos dos 
profissionais da Contabilidade. Todos os eventos foram transmitidos pelo Canal do 
CRCSP no YouTube.

Dentre os muitos eventos realizados, como os Encontros com Acadêmicos que 
apresentaram temas de grande interesse para os profissionais como: A nova Lei 
das S/As, com o Acadêmico João Miguel Silva; Exame de Suficiência resultados de 
São Paulo, com o Acadêmico Alexandre Sanches Garcia; Receita de Contrato com 
Cliente, com os Acadêmicos Edson Arisa Pereira e Angela Zechinelli Alonso; diver-
sos outros eventos foram realizados com as participações dos Acadêmicos: Anto-
ninho Marmo Trevisan, Valmir Leôncio da Silva, Eduardo Augusto Rocha Pocetti, 
Adriano Gilioli, Pedro Melo, Jorge Roberto Manoel e tantos outros que abrilhanta-
ram o nome da Academia. 

No mês de julho, a Academia emprestou seu apoio institucional ao evento Co-
nexão SP-Nordeste, iniciativa do CRCSP, que reuniu nove Conselhos Regionais de 
Contabilidade do Nordeste: Alagoas (CRCAL), Bahia (CRCBA), Ceará (CRCCE), Ma-
ranhão (CRCMA), Paraíba (CRCPB), Pernambuco (CRCPE), Piauí (CRCPI), Rio Grande 
do Norte (CRCRN) e Sergipe (CRCSE), para um mês de debates e discussões sobre 
temas de interesse das regiões. 

A Conexão SP-Nordeste teve início no dia 1o e foi até o dia 29 de julho, todas 
as terças-feiras, sendo que no dia 22, a Academia promoveu a live de São João, 
atividade beneficente que levou aos profissionais contábeis a música e a cultura 
nordestinas, com a banda “Seu Maxixe”. 
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No segundo semestre de 2021, a Academia manteve o seu ritmo de atividades 
online, com inúmeras lives, o Encontro de Gerações e também os Roads Shows, 
que percorrem diversas cidades do Estado de São Paulo.

Neste ano também, por deliberação das Entidades Congraçadas da Contabilidade 
do Estado de São Paulo, a Academia galgou a posição de Entidade de Notório Saber, 
o que ampliou os seus horizontes em termos de ações de educação que benefi-
ciam os profissionais da Contabilidade do Estado e do País.

Novos Acadêmicos
Em reunião realizada no 15 de setembro de 2021, a Diretoria elegeu cinco novos 

Acadêmicos para ocupar as Cadeiras dos imortais falecidos: Masayuki Nakagawa, 
José Rojo Alonso, Odilon Luiz de Oliveira, Elizabeth Castro Maurenza de Oliveira e 
Hatiro Shimomoto. 

Com isso, passaram o compor o novo quadro de imortais: Edgard Bruno Cor-
nacchione Júnior, Eliseu Martins, José Aparecido Maion, Marta Cristina Pelúcio 
Grecco e Suely Gualano Bossa Serrati.

Livro nº 3
Neste ano de 2021, a Academia produziu o terceiro e último livro da série te-

mática: “Pronunciamentos Contábeis e tendências da Contabilidade” – Contribuição 
da Academia à disseminação do Conhecimento Técnico, com 368 páginas, versando 
sobre os Pronunciamentos Contábeis e outros temas de extrema relevância para 
a classe contábil. 

O livro também foi transformado em e-book para download no site da Academia: 
www.apcsp.org.br.
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Balaminut
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de Melo
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Dante D’Áuria

Ana María 
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Januário Sylvio 
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Gildo Freire  
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Boucinhas

Telma Tiberio 
Gouveia
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Cadeira 9

Patrono Acadêmico

Annibal 
de Freitas

Silvio Lopes 
Carvalho

Cadeira 10

Patrono Acadêmico

Hirondel Simões 
Luders

José Donizete 
Valentina

Cadeira 11

Patrono Acadêmico

José Caetano 
Mascarenhas

Eduardo Augusto 
Rocha Pocetti

Cadeira 12

Patrono Acadêmico

Antonio Ítalo 
Zanin

José Carlos 
Marion

Cadeira 13

Patrono Acadêmico

Joaquim 
Monteiro  

de Carvalho

Claudio Avelino 
Mac-Knight 

Filippi

Cadeira 14

Patrono Acadêmico

Pedro Ítalo 
Rigitano

Valmir Leôncio  
da Silva
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Cadeira 15

Patrono Acadêmico

Antonio Peres 
Rodrigues Filho

Raul Corrêa  
da Silva

Cadeira 16

Patrono Acadêmica

João Batista 
Fernandes

Suely Gualano 
Bossa Serrati

Cadeira 17

Patrono Acadêmico

Atílio  
Amatuzzi

Fernando Dantas 
Alves Filho

Cadeira 18

Patrono Acadêmico

Antonio  
Barone

João Aleixo 
Pereira

Cadeira 19

Patrono Acadêmica

Oscar Castelo 
Branco

Marta Cristina 
Pelucio Grecco

Cadeira 20

Patrono Acadêmico

Mário  
Franzolin

José Homero 
Adabo
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Cadeira 21

Patrono Acadêmico

Ataliba  
Amadeu Sevá

José Serafim 
Abrantes

Cadeira 22

Patrono Acadêmico

Belmiro 
Nascimento 

Martins

Clóvis Ailton 
Madeira

Cadeira 23

Patrono Acadêmico

Pedro  
Pedreschi

Edgard Bruno 
Cornacchione 

Júnior

Cadeira 24

Patrono Acadêmico

Fernando 
Contro

Walter Arnaldo 
Andreoli

Cadeira 25

Patrono Acadêmico

Aúthos 
Pagano

Ernesto Rubens 
Gelbcke

Cadeira 26

Patrono Acadêmico

Mário 
Morandi

Edison 
Castilho
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Cadeira 27

Patrono Acadêmico

Acácio de Paula 
Leite Sampaio

Alexandre 
Sanches Garcia

Cadeira 28

Patrono Acadêmico

Álvaro Ayres 
Couto

Sergio Prado  
de Mello

Cadeira 29

Patrono Acadêmico

Licurgo do 
Amaral Campos

Sérgio Roberto 
Monello

Cadeira 30

Patrono Acadêmico

Domingos 
D’Amore

Joaquim Carlos 
Monteiro de 

Carvalho

Cadeira 31

Patrono Acadêmico

Clodomiro 
Furquim de 

Almeida

Antonio Carlos 
Bordin

Cadeira 32

Patrono Acadêmico

Antonio Luiz 
Sarno

Sílvio  
Simonaggio
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Cadeira 33

Patrono Acadêmico

Américo 
Ferdinando 
Furlanetto

Luiz Fernando 
Nóbrega

Cadeira 34

Patrono Acadêmico

Ernani  
Calbucci

Antoninho 
Marmo Trevisan

Cadeira 35

Patrono Acadêmico

Luiz Fernando 
Mussolini

Luiz Antonio 
Arthuso

Cadeira 36

Patrono Acadêmica

Iris Miguel 
Rotundo

Angela Zechinelli 
Alonso

Cadeira 37

Patrono Acadêmico

Emílio do Amaral 
Ribeiro de 
Figueiredo

José Antônio de 
Godoy

Cadeira 38

Patrono Acadêmico

Hilário  
Franco

Irineu 
De Mula
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Cadeira 39

Patrono Acadêmico

Ynel Alves de 
Camargo

José Vanderlei 
Masson dos 

Santos

Cadeira 40

Patrono Acadêmico

Horácio Berlinck 
Cardoso

Artemio 
Bertholini

Cadeira 41

Patrono Acadêmico

Cássio José  
de Toledo

Victor Domingos 
Galloro

Cadeira 42

Patrono Acadêmico

Américo 
Oswaldo 

Campiglia

Mauro Manoel 
Nóbrega

Cadeira 43

Patrono Acadêmico

Philomeno 
Joaquim da Costa

Domingos 
Orestes 

Chiomento

Cadeira 44

Patrono Acadêmico

Emílio  
Bacchi

Eurípedes 
Sales
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Cadeira 45

Patrono Acadêmico

Alfredo 
Anders

José Aref 
Sabbagh Esteves

Cadeira 46

Patrono Acadêmico

Armando 
Aloe

Edison Arisa 
Pereira

Cadeira 47

Patrono Acadêmico

José 
Foresti

João Miguel  
Silva

Cadeira 48

Patrono Acadêmico

José Geraldo  
de Lima

José Aparecido 
Maion

Cadeira 49

Patrono Acadêmico

José 
Scaciota

Jorge Roberto 
Manoel

Cadeira 50

Patrono Acadêmico

Francisco 
D’Áuria

Adriano 
Gilioli
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Elizabeth Castro 
Maurenza  
de Oliveira

Odilon Luiz  
de Oliveira

Luiz Bertasi Filho

Hatiro 
Shimomoto

In memorian

José Boaquim 
Boarin

José Rojo Alonso Masayuki 
Nakagawa

Tikara Tanaami
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