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RESUMO 

Em outubro de 2002, FASB e IASB formalizaram compromisso de convergencia das 
normas americanas (USGAAP) e dos padroes internacionais de contabilidade 
(IFRS), atraves do memoranda de entendimento ("Norwalk Agreement'). Desde 
entao, FASB e IASB tern promovido ac;oes para convergencia de USGAAP com 
IFRS. A partir de 2005, as normas contabeis internacionais- IFRS foram adotadas 
por 107 paises. E as empresas listadas em balsas de valores dos 25 paises-membro 
da Uniao Europeia (UE) estao obrigadas a elaborar as demonstrac;oes financeiras 
em IFRS. Em 2007 a Uniao Europeia assinou tambem um acordo de harmonizac;ao 
das normas contabeis. A organizac;ao que, a nivel mundial, congrega as balsas de 
valores, a "International Organization of Securities Comission" (IOSCO), desde 1995 
reconheceu a necessidade da existencia de um corpo de normas Llnicas aceitas por 
todas as balsas e atraves de acordo firmado com o IASB, a IOSCO passou a adotar 
como referendal as normas do IASB. 0 ano de 2007 tambem foi de grande 
importancia para o Brasil, no que se refere a inserc;ao no ambiente globalizado da 
contabilidade. Tivemos alterac;oes importantes na legislac;ao com a aprovac;ao da Lei 
11.638 em 28 de dezembro de 2007. Neste trabalho, a partir do estudo das 
alterac;oes produzidas pela aprovac;ao desta lei e de normas internacionais 
relacionadas a elaborac;ao das demonstrac;oes financeiras por ela evidenciadas 
(Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa - DFC e Demonstrac;ao do Valor Adicionado -
OVA), pretende-se verificar como sera o percurso para inserc;ao do Brasil no 
processo de convergencia contabil internacional. 

Palavras-chave: lnserc;ao, harmonizac;ao, convergencia, normas, contabeis, 
internacionais, lei. 
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1 INTRODU<;AO 

Com o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunica<fao, reduziram-se 

as distancias entre os paises, o mundo vern se tornando cada vez mais interligado 

em uma evolu<fao que se dirige a niveis cada vez mais elevados. Na era da 

informa(fao, a evolu<fao da contabilidade torna-se urn fen6meno natural. Afinal, em 

mercados cada vez mais competitivos, quem obtem mais rapidamente as melhores 

informa<f5es possui grande vantagem competitiva. 

Na area contabil, objeto deste estudo, estas verdades estao sempre muito 

presentes, principalmente nas organiza(f6es empresariais que estao cada vez mais 

pulverizadas, inseridas em ambientes internacionais. 0 Contador para garantir o 

cumprimento da sua missao, ou seja, apresentar informa(f6es de qualidade sabre o 

estado econ6mico e financeiro da empresa de forma a contribuir para o seu 

crescimento; precisa estar atento nao somente a legisla<fao fiscal e societaria, mas 

tambem a evolu<fao das praticas contabeis adotadas em todo o mundo. 

A elabora(fao de relat6rios financeiros em padrao contabil internacional constitui uma 

linguagem universal de neg6cios, a medida que gera confiabilidade e transpar€mcia, 

possibilita que os mais diversos grupos de usuarios tenham suas necessidades 

atendidas. Propiciando urn ambiente favoravel a obten<fao de recursos para 

financiamentos e novas investimentos, promovendo a sustentabilidade e 

crescimento dos neg6cios. 

Considerando a diversidade de ambientes econ6micos, sociais e culturais, e a 

multiplicidade de praticas contabeis e legisla<f5es existentes no mundo, tornar a 

contabilidade uniforme, de forma consensual, parecia urn objetivo ut6pico. Porem, a 

harmoniza(fao mundial da contabilidade tornou-se uma necessidade crescente com 

a globaliza(fao. 

Com este objetivo, em 1973, organiza(f5es profissionais de diversos paises 

resolveram criar o Comite de Pronunciamentos Contabeis lnternacionais (IASC), 
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6rgao com a missao de emitir normas contabeis que fossem observadas na 

preparagao de demonstragoes financeiras, e de promover a sua aceitagao e 

observEmcia no mundo. A partir de 2001 o IASC foi sucedido pela Junta de Normas 

lnternacionais de Contabilidade (IASB), ate 2001 o IASC havia emitido 41 normas 

internacionais de contabilidade (International Accounting Standards - lAS), das 

quais 29 estao em vigor, o IASB a partir de 2002 ja emitiu 08 normas de relat6rios 

financeiros internacionais (International Financial Reporting Standards- I FRS). Hoje 

as normas de relat6rios financeiros internacionais- IFRS constituem um padrao de 

contabilidade adotado como referencia pelas principais economias do mundo. 

A aprovagao da Lei 11.6381 em 28 de dezembro de 2007, que trata da reforma da 

Lei 6404/76 da lei n° 6.385/76, e estende as sociedades de grande porte disposigoes 

relativas a elaboragao e divulgagao das demonstragoes financeiras, constitui fator 

fundamental para a insergao do Brasil no ambiente globalizado da contabilidade. 

Tambem, decorrente da aprovagao da instrugao da CVM n° 4572
, de 13 de julho de 

2007, a partir de 2010 as companhias abertas brasileiras terao como obrigatoriedade 

a adogao de normas internacionais definidas pelo Conselho de Normas 

lnternacionais de Contabilidade (IASB) em suas demonstragoes contabeis 

financeiras, e por consequencia da aprovagao da Lei 11.638/07, esta instrugao 

estende-se tambem as sociedades de grande porte. 

0 prop6sito deste trabalho sera o estudo das alteragoes da Lei 6.404/76 e 6.385/76 

definidas na Lei 11.638/07, bern como dos principais criterios contabeis 

internacionais, dos quais a observagao resultara em relat6rios financeiros com maior 

qualidade, transparencia e confiabilidade, atendendo as necessidades dos mais 

diversos grupos de usuarios, principais objetivos do estabelecimento de um padrao 

contabil internacional. 

1 Item contido no Anexo A 
2 Item contido no Anexo B 
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2 PROBLEMA, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

2.1 Apresentac;ao do Problema 

A diversidade de praticas contabeis entre diversas economias pode representar 

perdas de oportunidades de neg6cios, ja que dificulta a comunica<fao com as 

investidores internacionais, bern como custos extras para as companhias que 

precisam apresentar seus demonstrativos financeiros atendendo a legisla(fao local e 

tambem ao mercado internacional. Neste contexto, a harmoniza(fao das normas 

contabeis passou a ser uma necessidade, e uma grande preocupa<fao dos principais 

organismos envolvidos com tais assuntos como o Conselho Federal de 

Contabilidade, o IBRACON e a Comissao de Valores Mobiliarios. 

0 processo de converg€mcia da ado<fao de criterios contabeis internacionais constitui 

a problematica deste estudo, ja que cada pafs tern suas pr6prias regras, leis e 

normas obrigat6rias, que diferem das normas internacionais. Para que diversas 

economias possam adotar as mesmos criterios, sera necessaria urn processo 

inteligente, conduzido com bam sensa e flexibilidade. Pais, exigira grande esfor(fo 

das economias envolvidas, em alguns casas, significara perda de autonomia, 

aumento de custos administrativos, dificuldades de adaptabilidade, entre outras. 

Atendendo a nova legisla<fao Lei 11.638/07, hoje o pafs empenha-se em 

providenciar adapta(f5es para inserir-se no ambiente globalizado da contabilidade, 

buscando melhoria nos seus processos contabeis, inclusive, entendimentos sabre o 

que sao e significam as normas internacionais de contabilidade, definidas pelo 

Conselho de Normas lnternacionais de Contabilidade (IASB). 

2.2 Justificativa 

Uma grande diversidade contabil dificulta e perturba uma boa comunica(fao no 

mercado financeiro internacional, sendo entao de suma importancia o processo de 
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convergemcia, ainda que conflitante com as legisla96es internas de cada pais. Neste 

sentido, faz-se necessario uma reflexao sobre este tema de grande impacto para as 

organiza96es brasileiras e para a profissao do contador. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo Geral 

Desenvolver estudo sobre a inser9ao do Brasil no processo de convergencia contabil 

internacional. 

2.3.2 Objetivo Especifico 

Analisar os impactos das altera96es na Lei 6.404/76 e 6.385/76 definidas na Lei 

11.638/07, que hoje representam um importante passo para inser9ao do Brasil no 

ambiente globalizado da contabilidade. 
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3 METODOLOGIA 

Serao efetuadas pesquisas bibliograticas em carater explorat6rio, com o objetivo de 

se obter um melhor entendimento sabre o tema. 

Segundo Gil (2002, p. 41 ): 

[ ... ] estas pesquisas tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias 

ou descoberta de intui<;6es. Seu planejamento e, portanto, bastante flexfvel, 

de modo que possibilite a considera<;ao dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado. Na maioria dos casas, essas pesquisas 

envolvem: (a) levantamento bibliografico; (b) entrevistas com pessoas que 

tiveram experiencias praticas com o problema pesquisado; e (c) analise de 

exemplos. 

Os dados serao coletados atraves da revisao das literaturas disponfveis, bem como 

busca de literaturas mais recentes que possam complementar a pesquisa. 

Posteriormente, essas informag6es serao ordenadas, analisadas, e por fim descritas. 
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4 NORMAS DE CONTABILIDADE 

4.1 Normas lnternacionais de Contabilidade 

0 International Accouting Standards Committee (IASC), Comite de Pronunciamentos 

Contabeis lnternacionais, foi constitufdo em 1973 por iniciativa de urn conjunto de 

organizagoes profissionais de diversos pafses: Alemanha, Australia, Canada, 

Estados Unidos, Franga, lrlanda, Japao, Mexico, Pafses baixos e Reina Unido, com 

o fim principal de emitir normas contabeis que fossem observadas na preparagao de 

demonstragoes financeiras, e de promover a sua aceitagao e observancia no mundo. 

A partir de 2001, o IASC foi sucedido pelo International Accounting Standards Board 

(IASB), Junta de Normas lnternacionais de Contabilidade. 

0 IASC ate 2001 emitiu 41 normas das quais 29 estao em vigor - International 

Accounting Standards - lAS, Normas lnternacionais de Contabilidade. 0 IASB a 

partir de 2002 emitiu 08 normas - International Financial Reporting Standards -

I FRS, Normas de Relat6rios Financeiros lnternacionais- NRFI. 

4.2 Normas Norte - Americanas de Contabilidade 

0 Financial Accouting Standards Board (FASB), Junta de Normas de Contabilidade 

Financeira, criado em 1.973 e o organismo responsavel pela emissao das normas de 

contabilidade norte - americanas, reconhecido pela Securitiers and Exchange 

Commission (SEC), emite o FAS- Financial Accouting Series vinculados ao United 

States Generally Accepted Accounting Principles (USGAAP), Princfpios Contabeis 

Geralmente Aceitos nos EUA. 

De 1973 a 2008 o FASB ja emitiu 160 normas de contabilidade, e estas normas 

devem ser seguidas por todas as empresas, incluindo as de outros pafses que 

quiserem negociar suas agoes nas Balsas de Valores Norte Americanas. 
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4.3 Normas Brasileiras de Contabilidade 

As Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), sao estabelecidas e editadas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), criado em 27 de maio de 1946 com a 

finalidade normatizar e fiscalizar o exercicio da profissao contabil. Devido a 

necessidade de convergencia internacional das normas contabeis, da centralizac;ao 

da emissao de normas de natureza internacional, e da representac;ao e processo 

democratico na produc;ao destas informac;oes, o CFC atraves da Resoluc;ao n° 

1.055/05 criou o Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC). 

0 CPC e composto atualmente por 06 membros, sendo eles: Associac;ao Brasileira 

das Companhias Abertas (ABRASCA), Associac;ao dos Analistas e Profissionais do 

lnvestimento do Mercado de Capitais (APIMEC), Balsa de Valores de Sao Paulo 

(BOVESPA), Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Fundac;ao lnstituto de 

Pesquisas Contabeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) eo lnstituto dos Auditores 

lndependentes do Brasil (IBRACON), sendo 02 representantes de cada entidade. Os 

dais primeiros pronunciamentos emitidos pelo CPC foram o CPC 01 - lAS 36 

"Reduc;ao ao Valor Recuperavel de Ativos" e o CPC 02- lAS 21 "Conversao das 

Demonstrac;oes Contabeis". Outros assuntos que estao em estudo sao: Fluxo de 

Caixa- lAS 7, Subvenc;oes Governamentais- lAS 20, Partes Relacionadas- lAS 

24, Contratos de Seguros - Minuta no IASB, Contratos de Construc;ao e Concessao 

-AFRIC 12, complemento da IRFS. 

4.4 Convergencia e adesao as Normas do IASB 

A partir de 2005, as normas contabeis internacionais- I FRS foram adotadas por 107 

parses. E as empresas listadas em balsas de valores dos 25 palses-membro da 

Uniao Europeia (UE) estao obrigadas a elaborar as demonstrac;oes financeiras em 

I FRS. 

Em outubro de 2002, FASB e IASB formalizaram compromisso de convergencia das 

normas americanas (USGAAP) e dos padroes internacionais de contabilidade 
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(IFRS), atraves do memoranda de entendimento ("Norwalk Agreement'?. Desde 

entao, FASB e IASB tern promovido a<f6es para convergencia de USGAAP com 

IFRS, existindo ainda, porem pontos divergentes como exemplo o Reconhecimento 

e mensura<fao de Ativos lntanglveis. E a Securities and Exchange Commission -

SEC a partir de 2009, aceitara das empresas estrangeiras listadas nas balsas de 

valores dos EUA, a apresenta(fao das demonstra<f6es que estejam em conformidade 

com as IFRS. 

Em 2007 a Uniao Europeia assinou tambem urn acordo de harmoniza(fao das 

normas contabeis. 

0 ano de 2007 tambem foi de grande importancia para o Brasil, no que se refere a 
inser<fao no ambiente globalizado da contabilidade. Tivemos altera<f6es importantes 

na legisla<fao, atraves da aprova<fao da Lei 11.638/07, cuja relevancia sera 

comentada posteriormente neste trabalho. A Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) 

elaborou a instru<faO N° 457 que dispoe sobre a obrigatoriedade das companhias 

abertas brasileiras adotarem as normas internacionais definidas pelo Conselho de 

Normas lnternacionais de Contabilidade (IASB) em suas demonstra<f6es contabeis 

financeiras. E tambem, o Banco Central atraves do comunicado 14.259/2006, 

comunicou a obrigatoriedade da ado<fao das norm as internacionais a partir de 2010. 

A Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP, tambem o faz atraves da 

circular n° 357 de 26.12.2007. 

A organiza(fao que, a nlvel mundial, congrega as balsas de valores, a "International 

Organization of Securities Comission" (IOSCO), desde 1995 reconheceu a 

necessidade da existencia de urn corpo de normas (micas aceitas por todas as 

balsas e atraves de acordo firmado com o IASB, a IOSCO passou a adotar como 

referencial as normas do IASB. 
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Quadro 1 - Mapa da Ado~ao do IFRS ao Redor do Mundo 

Paises que requerem ou pemiitem a adoc;ao das I FRS 

Paises que estao buscando a convergencia ou a adoyao dasiFRS de forma concreta 

FONTE: GERDAU; 2008, p. 17. 
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5 PRINCIPAlS AL TERACOES ESTABELECIDAS PELA LEI N° 11.638/07 

A Lei n° 11.638/2007 entrou em vigor a parir de 1° de janeiro de 2008, com o 

advento dessa lei, surgiram duvidas quanta a sua interpreta(fao. Visando elucidar a 

questao, em 14/01/2008 atraves de comunicado ao mercado, a Comissao de 

Valores Mobiliarios (CMV) divulga suas considera(f6es e entendimento preliminar a 

respeito da nova lei. Relata ainda, que a Lei 11.638/07 teve origem no Projeto de Lei 

3.741/2000, de iniciativa da CVM junto ao Executive, cuja finalidade maier era a 

elimina(fao de barreiras regulat6rias que impediam a inser<fao total das companhias 

abertas no processo de converg€mcia contabil internacional, alem de aumentar o 

grau de transpar€mcia das demonstra<f6es financeiras. 

A CVM considera que a aprova<fao do PL 3.741/2000 e a conclusao de urn ciclo 

Iongo, diffcil e muito debatido, e que urn novo ciclo se inicia agora e que demandara 

grandes esfor<fOS das companhias, dos auditores, dos diversos organismos e 

profissionais de contabilidade e finan(fas e, certamente, da propria CVM no processo 

de regula(fao, dissemina(fao, orienta(fao e aprendizado das modifica(f6es produzidas 

pela nova lei e materias dela decorrentes que necessitarao ser normatizadas. 

Os itens seguintes tratam das principais altera<f6es estabelecidas pela Lei n° 

11.638/07. 

5.1 Sociedades de Grande Porte 

A nova lei obriga as sociedades de grande porte, independente do tipo societario 

adotado, a seguirem as disposi<f6es da Lei 6.404/76, sobre escritura(fao e 

elabora(fao de demonstra(f6es financeiras e a obrigatoriedade de auditoria 

independente por auditor registrado na CVM. E define ainda, que sociedades de 

grande porte sao aquelas que possufam no exercfcio anterior, ativo total superior a 

R$ 240 milh6es ou receita bruta anual superior a R$ 300 milh6es. 
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5.2 Demonstra~oes Contabeis 

A nova lei estabelece a obrigatoriedade da elaborac;ao e divulgac;ao da 

Demonstrac;ao dos Fluxos de Caixa (DFC), em substituic;ao a Demonstrac;ao das 

Origens e Aplicac;6es de Recursos (DOAR), e da Demonstrac;ao do Valor Adicionado 

(OVA). 

Obs. § 6° A companhia fechada com patrimonio liquido, na data do balanc;o, inferior 

a R$ 2.000.000,00 (dois milh6es de reais) nao sera obrigada a elaborac;ao e 

publicac;ao dos fluxos de caixa. 

5.3 Normas lnternacionais de Contabilidade 

A nova lei determina que as normas expedidas pela CVM para uso das companhias 

abertas deverao ser elaboradas em consonancia com os padr6es contabeis 

internacionais adotados nos principais mercados mobiliarios. E faculta as 

companhias fechadas, a observac;ao das normas sobre demonstrac;6es financeiras 

expedidas pela CVM. 

Vale lembrar, que atualmente, em virtude da instruc;ao N° 457 da CVM, as 

companhias abertas ja estao obrigadas a elaborac;ao das demonstrac;6es financeiras 

em IFRS ate 2010 (comparatives com 2009). 

Abaixo sera apresentado urn quadro com o resumo de Publicac;ao das 

Demonstrac;oes, Auditoria, Normas da CVM e Adoc;ao do I FRS. 



Quadro 2- Resumo das Alterac;oes 

S.A.s de S.As de Capital 

Publica~ao das 
Dernonstra\6e::; 
Auditoria 
r-,jorrnas CVtv1 
Adogao do IFRS 

Capital Aberto 
Sirn 

Sirn 
Sirn 

5.4 Escritura~ao 

Fechado-
Grande Porte 

Sirn 

Sirn 
Op~ional 

Nao 

Nao 
Opcig~al 

Nao 

Lirnitadas - Lirnitadas 

16 

A nova lei traz como alternativa para a companhia adotar na sua escritura<;ao 

mercantil, e nao apenas em livros auxiliares, as disposi<;6es da lei tributaria, desde 

que, em seguida, depois de apurado o Iuera base para tributa<;ao, sejam efetuados 

os ajustes necessaries para que as demonstra<;6es financeiras estejam em 

consonancia com a Lei das S.A. e os princfpios fundamentais de contabilidade. 

A possibilidade de segrega<;ao entre contabilidade fiscal e a empresarial, tern como 

objetivo principal prover informa<;6es sabre a posi<;ao financeira e o desempenho 

das empresas que sejam uteis a tomada de decisao de investimento. 

Esta mudan<;a permitira que as empresas preparem suas demonstra<;6es financeiras 

em IFRS sem que isto implique em um aumento dos custos com impastos. 

5.5 Grupo e Classifica~oes de Contas 

A nova lei estabelece a cria<;ao de dois novas subgrupos de contas: o lntangivel, no 

ativo permanente e os Ajustes de Avalia<;ao Patrimonial, no patrimonio liquido. 

Foram tambem especificadas novas defini<;6es, em linha com os padr6es 

internacionais de contabilidade. 

No ativo imobilizado: os direitos que tenham por objetivos bens corp6reos 

destinados a manuten<;ao das atividades da companhia ou exercidos com esta 

finalidade, inclusive OS decorrentes de opera<;6es que transfiram a companhia OS 

beneficios, riscos e controle desses bens. 
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No diferido: as despesas pre-operacionais e os gastos de reestrutura(fao que 

contribuirao, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de urn exercicio 

social e que nao configurem tao-somente uma redu<fao de custos ou acrescimo na 

eficiencia operacional. 

No intangivel: Os direitos que tenham por objeto bens incorp6reos destinados 

a manuten(fao da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de 

comercio adquirido. 

0 subgrupo Ajustes de Avalia(fao Patrimonial recebera, enquanto nao computadas 

no resultado do exercicio em obediencia ao regime de competencia, as 

contrapartidas de aumentos ou diminui<foes de valor atribuido a elementos do ativo 

do passivo, em decorrencia da sua avalia(fao a pre<fo de mercado, especialmente a 

avalia<fao de instrumentos financeiros especificos, e tambem os ajustes em fun<fao 

de varia(fao cambial de investimentos no exterior. 

5.6 Criterios de Avalia~oes de Ativos e Passivos 

Foram definidos os seguintes criterios para avalia(fao dos ativos: 

As aplica(f6es em instrumentos financeiros, inclusive derivatives, direitos e 

titulos de creditos, classificados no ativo circulante ou realizavel a Iongo prazo serao 

avaliadas segundo a sua categoria. 

Destinadas a negocia(fao ou disponiveis para venda: Pelo seu valor de 

mercado ou equivalente. 

Demais aplica(f6es: Pelo valor de custo de aquisi(fao ou valor de emissao, 

atualizado conforme disposi(f6es legais ou contratuais, ajustado ao valor provavel de 

realiza(fao, quando este for inferior. 
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- As aplica96es classificadas no ativo permanente no grupo intangivel: Pelo 

custo incorrido na aquisi9ao, deduzido do saldo da respectiva conta de amortiza9ao. 

Os elementos do ativo decorrentes de opera96es de Iongo prazo serao ajustados a 

valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. 

A Lei tambem obriga a companhia a efetuar, periodicamente, analise sobre a 

recupera9ao dos valores registrados no imobilizado, no intangivel e no diferido, a fim 

de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver 

decisao de interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou 

quando comprovado que nao poderao produzir resultados suficientes para a 

recupera9ao deste valor; ou: revisados e ajustados os criterios utilizados para 

determina980 da vida util economica estimada e para calculo da deprecia980, 

exaustao e amortiza9ao. 

Vale destacar que a CVM, atraves da delibera9ao n° 527, de 1° de novembro de 

2007, aprovou o primeiro pronunciamento tecnico do Comite de Pronunciamentos 

Contabeis, o CPC 01, sobre "Redu9ao ao Valor Recuperavel de Ativos", para 

aplica9ao aos exercicios encerrados a partir de dezembro de 2008. 

Quanto ao passivo, as obriga96es, encargos e riscos classificados no passivo 

exigivel a Iongo prazo serao ajustados ao seu valor presente, sendo os demais 

ajustados quando houver efeito relevante. 

5. 7 Transformac;ao, lncorporac;ao, Fusao e Cisao 

A Lei estabelece que nas opera<;oes de incorpora<;ao, fusao ou cisao (combina<;ao 

de empresas ), quando forem realizadas entre partes independentes e estiverem 

vinculadas a efetiva transferencia de controle, os ativos e passivos da sociedade a 

ser incorporada ou decorrente de fusao ou cisao serao contabilizados pelo seu valor 

de mercado. 
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A CVM em comunicado ao me rca do de 14/01/2008, co menta sobre a complexidade 

da materia, inclusive sob a 6tica dos ambientes jurfdico-societarios que balizam 

essas operagoes no Brasil e no exterior. 

5.8 Avalia~ao de lnvestimentos em Coligadas e Controladas 

A Lei estabelece novo parametro para avaliagao de coligadas pelo metodo da 

equival€mcia patrimonial, determina que esse metodo de avaliagao seja aplicado a 

todas as coligadas em que a investidora tenha influencia significativa. E define ainda 

que existe a presungao de influencia significativa quando a participagao for de 20% 

ou mais do capital votante, o que antes era sobre o capital total . 

5.9 Reservas 

A Lei estabelece que sejam computados na conta Reserva de Lucros a Realizar, o 

lucro, rendimento ou ganho lfquido em operagoes ou contabilizagao de ativo e 

passive pelo valor de mercado, cujo prazo de realizagao financeira ocorra ap6s o 

termino do exercfcio social seguinte. 

Ela determina tambem, que o saldo das reservas de lucros, exceto para as 

contingencias, de incentives fiscais e de lucros a realizar, nao podera ultrapassar o 

capital social. Atingindo esse limite, a assembleia deliberara sobre a aplicagao do 

excesso na integralizagao ou no aumento do capital social, ou na distribuigao de 

dividendos. 

Com a criagao da Reserva de Incentives Fiscais, as companhias abertas poderao 

destinar para a reserva de incentives fiscais a parcela do lucro lfquido decorrente de 

doagoes ou subvengoes governamentais para investimentos, que podera ser 

exclulda da base de calculo do dividendo obrigat6rio. 
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5.10 Regula~ao Contabil 

A Lei alterou ainda a Lei n° 6.385/76, estabelecendo que a Comissao de Valores 

Mobiliarios do Brasil (CVM), o Banco Central do Brasil e demais 6rgaos e agencias 

reguladoras poderao celebrar convenio com entidade que tenha por objetivo o 

estudo e a divulga<;ao de princfpios, normas e padroes de contabilidade e de 

auditoria, podendo, no exercfcio de suas atribui<;oes regulamentares, adotar, no todo 

ou em parte, os pronunciamentos e demais orienta<;oes tecnicas emitidas. Sobre 

este assunto, A CVM em comunicado ao mercado de 14/01/08, diz o seguinte: 

"Ficam reforgados o papel e a importancia do Comite de Pronunciamentos 

Contabeis (CPC), hoje ja em plena atividade, bem como fica ressaltada a 

necessidade deste organismo vir a ser dotado de condigoes plenas para 

atender as demandas dos reguladores e dos diversos mercados, e, dessa 

forma, dar maior efetividade a essa disposigao contida na Lei n°. 11.638/07 

(art. 5°)". 
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6 PRATICAS CONTABEIS INTERNACIONAIS 

As normas internacionais de contabilidade emitidas pela Junta de Normas 

lnternacionais de Contabilidade - IASB constituem urn padrao contabil adotado como 

refen3ncia no mundo. 

0 IASB eo 6rgao sucessor do Comite de Pronunciamentos Contabeis lnternacionais 

(IASC), criado em 1973 com a missao de emitir normas contabeis que fossem 

observadas na preparac;ao de demonstrac;oes financeiras, e de promover a sua 

aceitac;ao e observancia no mundo. 

Ate 2001 o IASC havia emitido 41 normas internacionais de contabilidade 

(International Accounting Standards- lAS), das quais vinte e nove estao em vigore 

o IASB a partir de 2002 emitiu 08 normas de relat6rios financeiros internacionais 

(International Financial Reporting Standards- I FRS). 

0 conjunto de normas internacionais- IFRS e composto pelas normas serie lAS e 

I FRS, e interpretac;oes tecnicas serie IFRIC e SIC, que serao apresentadas a seguir. 

6.1 Normas lnternacionais IFRS 

lAS 01 - Apresentac;ao das Demonstrac;oes Contabeis. 

lAS 02 - Estoques. 

lAS 07 - Demonstrac;ao dos Fluxos de Caixa. 

lAS 08 - Polfticas Contabeis, Alterac;oes nas Estimativas Contabeis e Erros. 

lAS 1 0 - Eventos Subsequentes a Data do Balanc;o Patrimonial. 

lAS 11 - Contratos de Construc;ao. 

lAS 12- Impasto de Renda. 

lAS 16- Ativo lmobilizado. 

lAS 17 - Arrendamentos (Leases). 

lAS 18 - Receita. 
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lAS 19 - Beneffcios aos Empregados. 

lAS 20 - Contabilidade de Concessoes Governamentais e Divulgagao de Assistencia 

Governamental. 

lAS 21 - Efeitos das Alteragoes nas Taxas de Cambia. 

lAS 23 - Custos de Emprestimos. 

lAS 24 - Divulgagao de Partes Relacionadas. 

lAS 26 - Contabilidade e Emissao de Relat6rios para Pianos de Beneficia de 

Aposentadoria. 

lAS 27- Consolidagao e Demonstragoes Contabeis lndividuais. 

lAS 28- lnvestimento em Associadas. 

lAS 29 - Demonstragoes Contabeis em Economias Hiperinflacionarias. 

lAS 31 - Participagao em Empreendimentos Controlados em Conjunto (joint 

ventures). 

lAS 32 - lnstrumentos Financeiros: Divulgagao e Apresentagao. 

lAS 33- Resultado por Agao. 

lAS 34- Relat6rios Financeiros lntermediarios 

lAS 36- Redugao no Valor Recuperavel de Ativos. 

lAS 37 - Provisoes, Passivos e Ativos Contingentes. 

lAS 38- Ativos lntangfveis. 

lAS 39- lnstrumentos Financeiros. 

lAS 40 - Propriedades para lnvestimento. 

lAS 41 - Agricultura. 

I FRS 01 - Primeiro Ana de Adogao das Normas IFRS. 

I FRS 02- Pagamentos com Base em Agoes. 

I FRS 03- Combinagao de Neg6cios. 

I FRS 04- Contratos de Seguros. 

IFRS 05 - Ativos Nao-Correntes Mantidos para Venda e Unidades Operacionais 

Descontinuadas. 

I FRS 06- Avaliagao e Exploragao de Recursos Minerais. 

IFRS 07- lnstrumentos Financeiros: Divulgag6es. 

I FRS 08 - Segmentos Operacionais 
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6.2 lnterpreta~oes Tecnicas 

IFRIC 01 - Alterac;oes em retirada de servic;o, restaurac;ao e passives semelhantes 

existentes. 

IFRIC 02 - Ac;oes dos Membros em Entidades Cooperativas e lnstrumentos 

Semelhantes. 

IFRIC 03- Direitos de Emissao. 

IFRIC 04- Determinar se urn acordo contem uma Locac;ao. 

IFRIC 05 - Direitos a lnteresses resultantes de Fundos de Descomissionamento, 

Restaurac;ao e Reabilitac;ao Ambiental. 

IFRIC 06 - Passives decorrentes da participac;ao em mercados especificos -

Resfduos de equipamento eletrico e eletronico. 

IFRIC 07 - Aplicac;ao da Abordagem de Correc;ao Monetaria, conforme lAS 29 -

Demonstrac;oes Financeiras em Economias Hiperinflacionarias. 

IFRIC 08- Aplicac;ao de Enfoque IFRS2- Pagamentos Baseados em Agoes. 

SIC 07- lntroduc;ao ao Euro 

SIC 10- Assist€mcia Governamental 

SIC 12- Consolidac;ao Entidades para Prop6sitos Especificos. 

SIC 13 - Entidades Controladas em Conjunto. 

SIC 15- Arrendamentos Operacionais Incentives. 

SIC 21 - lmposto de Renda- Recuperac;ao de Ativos Reavaliados Nao 

Depreciaveis. 

SIC 25- lmposto de Renda- Alterac;oes na Posic;ao Tributaria de uma Entidade ou 

na de seus acionistas. 

SIC 27- Avaliac;ao da Substancia de Transac;oes que Envolvam a Forma Legal de 

uma locac;ao. 

SIC 29 - Divulgac;oes- Acordo de Concessao de Servic;os. 

SIC 31 - Receitas- Transac;oes de Troca Envolvendo Servic;os de Publicidade. 

SIC 32- Ativos lntangfveis- Gusto com Web Site. 

No Brasil, em consequencia da necessidade de convergencia internacional das 

normas contabeis, da centralizac;ao da emissao de normas de natureza 

internacional, e da representac;ao e processo democratico na produc;ao destas 
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informa<;oes, em 2005 o Conselho Federal de Contabilidade por resolu<;ao criou o 

Comite de Pronunciamentos Contabeis - CPC, que ja emitiu dois pronunciamentos: 

CPC 01- lAS 36 "Redu<;ao ao Valor Recuperavel de Ativos", eo 

CPC 02 - lAS 21 "Conversao das Demonstra<;oes Contabeis". Outros 

assuntos estao em estudo. 

Devido a complexidade e volume de informa<;oes contidas nas normas 

internacionais, neste trabalho serao verificadas apenas as normas internacionais 

relacionadas a aspectos contabeis e elabora<;ao das demonstra<;oes financeiras 

evidenciadas pelas altera<;oes produzidas pela Lei n° 11.638/07 (Demonstra<;ao do 

Fluxo de Caixa - DFC e Demonstra<;ao do Valor Adicionado - OVA). 

Os textos traduzidos relativos as descri<;oes especfficas das normas IFRS que serao 

descritas nos pr6ximos capftulos, foram extrafdos do livro IFRS - Manual de 

Contabilidade lnternacional de Joao Jose dos Santos. 
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7 DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) - lAS 7 

A Demonstra<;ao do Fluxo de Caixa (DFC) e urn relat6rio financeiro desenvolvido 

com o objetivo principal de disponibilizar aos usuarios, informa<;6es sabre o tluxo 

lfquido de caixa da entidade, principalmente: 

Capacidade de caixa. 

Demanda ou necessidade de caixa. 

Fontes de ingresses de caixa. 

Restri<;6es ao caixa e equivalentes de caixa. 

No Brasil, a nova Lei n° 11.638/07 estabelece que a Demonstra<;ao das Origens e 

Aplica<;6es de Recursos (DOAR) devera ser substituida pela elabora<;ao da 

Demonstra<;ao do Fluxo de Caixa, os requisites, conceitos e criterios para sua 

elabora<;ao sao semelhantes aos estabelecidos nas Normas lnternacionais de 

Contabilidade, International Accounting Standards - lAS 7, que sera a descritos na 

sequencia. 

7.1 Objetivos, Beneficios e Componentes 

lAS 7-1. Uma empresa deve preparar uma demonstra<;ao de fluxos de caixa de 

acordo com os requisites desta Norma lAS? - Demonstra<;ao do Fluxo de Caixa e 

deve apresenta-la como parte integrante das demonstra<;6es financeiras de cada 

periodo em que sao apresentadas. 

lAS 7-3. Os usuarios das demonstra<;6es financeiras de uma empresa estao 

interessados em como a empresa gera e usa o dinheiro e seus equivalentes. 
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lndependente de qual sejam as atividades da empresa, elas necessitam de caixa e 

equivalentes para conduzir as suas operac;6es, pagar suas obrigac;6es e para 

propiciar retorno aos seus investidores. 

lAS 7-4. Uma demonstrac;ao de fluxos de caixa, quando usada em con junto com os 

demais componentes integrantes das demonstrac;6es financeiras, proporciona 

informac;ao que facilita aos usuarios avaliar as alterac;oes nos ativos lfquidos de uma 

empresa, e sua estrutura financeira (incluindo sua liquidez e solvencia) e a sua 

capacidade de gerar os valores e a tempestividade dos fluxos de caixa com a 

finalidade de se adequar as necessidades diante das mais variadas circunstancias e 

oportunidades em face a dinamica inerente aos neg6cios. 

lAS 7-5. A informac;ao do fluxo de caixa hist6rico e muitas vezes usada como urn 

indicador do valor, tempestividade "cronograma" e certeza de fluxos de caixa futuros. 

E tambem usada na verificac;ao dos nfveis ou rigor de avaliac;6es passadas de fluxos 

de caixa futuros e no exame de relacionamento entre lucratividade e fluxo de caixa 

lfquido e no impacto de variac;6es de prec;os. 

Os componentes da demonstrac;ao do fluxo de caixa sao as atividades operacionais, 

atividades de investimentos e atividades de financiamento. 

lAS 7-13. 0 montante de fluxos de caixa provenientes de atividades operacionais e 

urn indicador-chave da medida em que as operac;6es da empresa geraram fluxos de 

caixa suficientes para pagar emprestimos, manter a capacidade operacional da 

empresa, pagar dividendos e fazer novos investimentos, sem depender de recursos 

de fontes externas de financiamento. A informac;ao referente aos componentes 

especfficos dos fluxos de caixa operacionais hist6ricos e util, juntamente com outras 

informac;6es, na previsao de futuros fluxos de caixa operacionais. 

lAS 7-16. A divulgac;ao separada dos fluxos de caixa proveniente das atividades de 

investimento e importante porque os fluxos de caixa representam a extensao pela 

qual os dispendios foram feitos relativamente a recursos destinados a gerar receitas 

e fluxos de caixa futuros. 
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lAS 7-17. A divulga<;ao separada de fluxos de caixa provenientes das atividades de 

financiamento e importante porque e util na predi<;ao de reivindica<;oes futuras de 

fluxos de caixa pelos fornecedores de capitais a empresa. 

7.2 Estrutura e Formato de Apresenta~ao 

lAS 7-10. A demonstra<;ao de fluxo de caixa deve reportar os fluxos de caixa durante 

o perfodo classificado por atividades operacionais, de investimentos e de 

financiamentos. 

lAS 7-11. Uma empresa apresenta os seus fluxos de caixa das atividades 

operacionais, de investimento e de financiamento da maneira que seja mais 

apropriada para os seus neg6cios. A classifica<;ao por atividades proporciona 

informa<;ao que permite aos usuarios determinar o impacto dessas atividades na 

posi<;ao financeira da empresa e nos valores de caixa e seus equivalentes. Esta 

informa<;ao pode ser tambem usada para avaliar as rela<;6es entre estas atividades. 

lAS 7-12. Uma unica opera<;ao pode incluir fluxos de caixa que sejam classificados 

diferentemente. Por exemplo, quando o reembolso de um emprestimo inclui juros de 

capital, o elemento juro pode ser classificado como uma atividade de financiamento. 

7.3 Metodo de Apresenta~ao do Fluxo de Caixa das Atividades 

Operacionais 

lAS 7-18. Uma empresa deve reportar os fluxos de caixa provenientes de atividades 

operacionais usando um dos dois metodos: 

Metodo direto, pelos quais sao divulgadas as principais classes de 

recebimentos de caixa e dos pagamentos de caixa brutos, ou 

Metodo indireto, pelo qual o resultado liquido e ajustado pelo efeito de 

transa<;oes de natureza que nao afetam o caixa, pelas varia<;oes representadas por 
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reduct6es ou acrescimos nas contas do balancto patrimonial que estejam 

relacionadas as atividades operacionais, consequentemente influencie o caixa 

operacional, passados ou futuros, e itens de receitas ou despesas associados com 

fluxos de caixa de investimento ou de financiamento. 

lAS 7-19. As empresas sao encorajadas a relatar fluxos de caixa de atividades 

operacionais usando 0 metoda direto. 

7.4 Atividades Operacionais- Metodo Direto 

Utilizando o metoda direto e possivel obter informact6es uteis para estimativa de 

fluxos de caixas futuros, as informact6es referentes as principais classes de 

recebimentos e pagamentos brutos (de caixa) podem ser obtidas: 

a) A partir dos registros contabeis da empresa; 

b) Pelos ajustes de vend as, custo das vend as Uuros e receitas similares e juros 

e encargos similares para instituict6es financeiras) e outros itens da demonstractao de 

resultado relativos a: 

- Alteract6es durante ·o periodo em estoques, dividas a receber e a pagar 

operacionais; 

Outros itens que nao sejam de caixa; e 

Outros itens pelos quais os efeitos de caixa sejam fluxos de caixa de 

investimento ou de financiamento. 

7.5 Atividades Operacionais- Metodo lndireto 

lAS 7-20. Pelo metoda indireto, o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais 

e determinado pelo ajuste do resultado liquido, relativamente aos efeitos de: 
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Alteragoes durante o perfodo em estoques e dfvidas operacionais a receber e 

a pagar; 

ltens que nao sejam por caixa, tais como: depreciagoes, provisoes, impastos 

diferidos, perdas e ganhos nao realizados de moeda estrangeira, Iueras de 

associadas nao distribufdos e interesses minoritarios; e 

Todos os outros itens quando aos quais os efeitos de caixa sejam fluxos de 

caixa de investimentos ou financiamentos. 

De modo alternative, o fluxo de caixa liquido das atividades operacionais pode ser 

apresentado pelo metoda indireto ao se evidenciarem as receitas e despesas 

divulgadas na demonstragao dos resultados e as alteragoes durante o perfodo em 

estoques e dfvidas a receber e a pagar operacionais. 

7.6 Apresentac;ao dos Fluxos de Caixa das Atividades de lnvestimentos e 

Financiamentos 

lAS 7-21. Uma empresa deve reportar separadamente as principais classes dos 

recebimentos e pagamentos brutos (de caixa) provenientes das atividades de 

investimento e de financiamento, exceto ate ao ponto que os fluxos de caixa 

descritos nos paragrafos 22 e 24 sejam relatados numa base liquida. 

7.7 Apresentac;ao dos Fluxos de Caixa numa Base Uquida 

lAS 7-22. Os fluxos de caixa provenientes das atividades operacionais, de 

investimentos de financiamentos seguintes podem ser reportados numa base 

liquida: 

Recebimentos e pagamentos (de caixa) por conta de clientes quando o fluxo 

de caixa reflita as atividades do cliente e nao as da empresa; e 
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Recebimentos e pagamentos (de caixa) dos itens em que o giro sejam 

relevantes e os vencimentos sejam de curtfssimo prazo. 

lAS 7-23. Exemplos de recebimentos e pagamentos (de caixa) referidos no 

paragrafo 22 sao: 

- A aceita<;ao e o reembolso de depositos a ordem de um banco; 

Os fundos mantidos para clientes par uma empresa de investimentos; e 

Receitas cobradas e pagas par possuidores de propriedades. 

Sao exemplos de recebimentos e pagamentos (de caixa) referidos no paragrafo 22 

os adiantamentos e reembolsos feitos a: 

Dos valores de capital relacionados com clientes de cart6es de credito; 

Da compra e venda dos investimentos financeiros; e 

De outros emprestimos obtidos de curta prazo, como, par exemplo, os que 

tenham um perfodo de vencimento de tres meses ou menos. 

7.7.1 Fluxo de Caixa de lnstituic;ao Financeira 

lAS 7-24. Os fluxos de caixa de uma institui<;ao financeira, provenientes de cada 

uma das atividades seguintes podem ser reportados numa base lfquida: 

Recebimento e pagamentos (de caixa) provenientes da aceita<;ao e 

reembolso de depositos com uma data fixada de vencimentos. 

- A coloca<;ao de depositos em, e o levantamento de depositos de outras 

institui<;6es financeiras; 

- Adiantamentos de caixa e emprestimos feitos a clientes e o reembolso desses 

adiantamentos e emprestimos. 
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7.8 Conteudo dos Componentes de Apresentac;ao 

7 .8.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 

lAS 7-7. Os equivalentes de caixa sao mantidos com a finalidade de ir ao encontro 

dos compromissos de caixa no curto prazo e nao para investimento ou outros 

prop6sitos. Para um investimento se qualificar como um equivalente de caixa ele tern 

de ser prontamente conversfvel para uma importancia monetaria conhecida de 

dinheiro e estar sujeito a um risco insignificante de altera<;oes de valor. Por isso, um 

investimento s6 se qualifica normalmente como um equivalente de caixa quando 

tiver um vencimento de curto prazo, sejam tres meses ou menos a partir da data de 

aquisi<;ao. 

lAS 7-8. Os emprestimos bancarios obtidos sao geralmente considerados como 

atividades de financiamento. Porem, em alguns pafses, os saques a descoberto 

(over drafts) que sejam reembolsaveis a ordem formam uma parte integrante da 

gestao de caixa de uma empresa. Nestas circunstancias, os saques a descoberto 

sao inclufdos como um componente de caixa e seus equivalentes. Uma 

caracterfstica de tais acordos bancarios e a de que os saldos bancarios flutuam 

muitas vezes de positivos a descobertos. 

lAS 7-9. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituam caixa e 

seus equivalentes porque estes componentes integram a gestao de caixa de uma 

empresa e nao parcela das suas atividades operacionais, de investimentos e 

financiamentos. A gestao de Caixa inclui o investimento "aplica<;ao" de excessos de 

caixa nos equivalentes de caixa. 

7 .8.2 Atividades Operacionais 

lAS 7-13. 0 montante de fluxos de caixa provenientes de atividades operacionais e 

um indicador-chave da medida em que as opera<;6es da empresa geraram fluxos de 

caixa suficientes para pagar emprestimos, manter a capacidade operacional da 

empresa, pagar dividendos e fazer novos investimentos, sem depender de recursos 

de fontes externas de financiamento. A informa<;ao referente aos componentes 
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espec[ficos dos fluxos de caixa operacionais hist6ricos e util, juntamente com outras 

informagoes, na previsao de futuros fluxos de caixa operacionais. 

lAS 7-14. Os fluxos de caixa das atividades operacionais sao principalmente 

derivados das principais atividades geradoras de receita da empresa. Por isso, elas 

sao geralmente consequencia das operagoes e outros acontecimentos que entram 

na determinagao dos resultados lfquidos da empresa. Exemplos de fluxo de caixa 

das atividades operacionais sao: 

Recebimento de caixa proveniente da venda de bens e da prestagao de 

servigos; 

Recebimentos de caixa provenientes de royalties, honorarios, comissoes e 

outras receitas; 

Pagamentos de caixa a fornecedores de bens e servigos; 

Pagamentos de caixa a favor de empregados; 

Recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa seguradora 

relativos a premios e reclamagoes, anuidades e outros beneficios derivados das 

ap61ices de seguros; 

Pagamentos de caixa ou restituigoes de impasto de renda, a menos que 

possam ser especificamente identificados com as atividades de financiamento e de 

investimento; e 

Recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de contratos mantidos para 

fins de negociagao e destinados a vendas. 

Transagoes tais como a venda de um produto da fabrica, podem dar origem a um 

ganho ou perda que seja inclufda na determinagao do resultado Hquido. Porem, os 

fluxos de caixa relacionados com tais operagoes sao fluxos de caixa de atividades 

de investimento. 
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lAS 7-15. Uma empresa pode manter tftulos e emprestimos para fins de negocia9ao 

ou destinados a venda, situa9ao em que sao similares a estoques adquiridos 

especificamente para revenda. Por isso, os fluxos de caixa provenientes da compra 

e venda de titulos para negocia9ao ou destinados a venda sao classificados como 

atividades operacionais. De forma semelhante, os adiantamentos de caixa e 

emprestimos feitos por institui96es financeiras sao geralmente classificados como 

atividades operacionais, desde que se relacionem com as principais atividades 

geradoras de receita dessa empresa. 

7 .8.3 Atividades de lnvestimentos 

lAS 7-16. A divulga(fao separada dos fluxos de caixa proveniente das atividades de 

investimento e importante porque os fluxos de caixa representam a extensao pela 

qual os dispendios foram feitos relativamente a recursos destinados a gerar receitas 

e fluxos de caixa futuros. Sao exemplos de fluxos de caixa provenientes de 

atividades de investimento: 

Pagamentos de caixa para aquisi9ao de ativos imobilizado, intangiveis e 

outros ativos de Iongo prazo. Estes pagamentos incluem os relacionados com custos 

de desenvolvimento capitalizados e ativos imobilizados produzidos internamente; 

Recebimentos de caixa por vendas de ativo imobilizado, intangiveis e outros 

ativos de Iongo prazo; 

Pagamentos de caixa para aquisi9ao de instrumentos de capital proprio 

"Participa9ao Societaria" ou de divida de outras empresas e de participa9ao em 

empreendimentos controlados em conjunto (que nao sejam pagamentos dos 

instrumentos considerados como sendo equivalentes de caixa ou dos mantidos para 

fins negociaveis ou destinados a venda); 

Recebimentos de caixa de vendas de instrumentos de capital proprio 

"Participa9ao Societaria" ou de divida de outras empresas e de participa9ao em 

empreendimentos controlados em conjunto (que nao sejam recebimentos dos 
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instrumentos considerados como equivalentes de caixa dos mantidos para fins de 

negocia<;ao ou destinados a venda); 

- Adiantamentos de caixa e empn§stimos feitos a terceiros (que nao sejam 

adiantamentos e empn§stimos feitos par uma institui<;ao financeira); 

Recebimentos de caixa provenientes do reembolso de adiantamentos de 

emprestimos feitos a terceiros (que nao sejam adiantamentos e emprestimos de uma 

institui<;ao financeira); 

Pagamentos de caixa para contratos futuros, contratos de forwards, contratos 

de op<;ao e contratos de swap, exceto quando os contratos sejam mantidos para fins 

de negocia<;ao ou de comercializa<;ao, ou os pagamentos sejam classificados como 

atividades de financiamento; e 

Recebimentos de caixa de contratos futuros, contratos de forwards, contratos 

de op<;ao e contratos de swap, exceto quando os contratos sejam mantidos para fins 

de negocia<;ao ou de comercializa<;ao, ou os recebimentos sejam classificados como 

atividades de financiamento. 

Para os contratos que forem registrados como prote<;ao hedge de uma posi<;ao 

identificavel, os fluxos de caixa deste contrato serao classificados da mesma 

maneira que os fluxos de caixa da posi<;ao que esteja protegida. 

7 .8.4 Atividades de Financiamentos 

lAS 7-17. A divulga<;ao separada de fluxos de caixa provenientes das atividades de 

financiamento e importante porque e util na predi<;ao de reivindicagoes futuras de 

fluxos de caixa pelos fornecedores de capitais a empresa. Sao exemplos de fluxos 

de caixa provenientes de atividades de financiamento: 

Proventos de caixa provenientes da emissao de a<;6es ou de outros 

instrumentos de capital proprio; 
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Pagamentos de caixa a detentores para adquiri ou resgatar as ac;oes da 

empresa; 

Entradas de caixa provenientes da emissao de certificados de dfvida, 

emprestimos, fianc;as, obrigac;oes, hipotecas e outros emprestimos obtidos a curto 

ou Iongo prazo; 

Reembolsos de caixa de valores de emprestimos obtidos; e 

Pagamentos de caixa por urn locatario para a reduc;ao de uma dfvida em 

aberto referente a uma locac;ao financeira. 

7 .8.5 Transa~oes em Moeda Estrange ira 

lAS 7-25. Os fluxos de caixa resultantes de transac;oes em moeda estrange ira 

devem ser registrados na moeda funcional de uma entidade, mediante a aplicac;ao 

sobre a importancia ou valor em moeda estrangeira da taxa de cambia entre a 

moeda funcional e a moeda estrangeira na data do fluxo de caixa. 

lAS 7-26. Os fluxos de caixa de uma subsidiaria estrangeira devem ser convertidos 

com base nas taxas de cambia entre a moeda funcional e a moeda estrangeira nas 

datas do fluxo de caixa. 

lAS 7-27. Os fluxos de caixa denominados moeda numa moeda estrange ira sao 

reportados de maneira consistente com a lAS 21 - Contabilizac;ao dos Efeitos de 

Alterac;oes nas Taxas de Cambia. Esta permite o uso de uma taxa de cambia que se 

aproxime da taxa real. Por exemplo, uma taxa de cambia media ponderada de urn 

perfodo pode ser usada para registrar a conversao de moeda estrangeira ou a 

conversao dos fluxos de caixa de uma subsidiaria estrangeira. Porem a lAS 21, nao 

permite o uso da taxa de cambia na data do balanc;o quando forem convertidos os 

fluxos de caixa de uma subsidiaria estrangeira. 

lAS 7-28. Os ganhos e as perdas nao-realizados provenientes de alterac;oes de 

taxas de cambia de moeda estrangeira nao sao fluxos de caixa. Porem, o efeito das 
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altera(f6es das taxas de cambio sobre caixa e seus equivalentes mantidos ou 

devidos numa moeda estrangeira e reportados na demonstra(fao dos fluxos de caixa 

a fim de reconciliar caixa e seus equivalentes no come<fo e no fim do periodo. Este 

valor e apresentado separadamente dos fluxos de caixa e das atividades 

operacionais, de investimento e de financiamento e inclui as diferen(fas, se as 

houver, caso estes fluxo de caixa tivessem sido reportados com base nas taxas de 

cambio do fim periodo. 

7.8.6 Juros e Dividendos 

lAS 7-31. Cada urn dos fluxos de caixa de juros e dividendos recebidos e pagos 

deve ser divulgado separadamente. E devem ser classificados periodo a periodo 

como atividade operacional, de investimento ou de financiamento. 

lAS 7-32. 0 montante de juros pagos durante urn periodo deve ser divulgado na 

demonstra(fao de fluxos de caixa quer tenha sido reconhecida como uma despesa 

na demonstra(fao dos resultados, mesmo que tenha sido capitalizada de acordo com 

o tratamento alternativo da lAS 23 - Custos de Emprestimos Obtidos. 

lAS 7-33. Os juros pagos e os juros e dividendos recebidos sao geralmente 

classificados como fluxos de caixa operacionais quanto a uma institui<faO financeira. 

Porem, nao ha consenso sobre a classifica<fao destes fluxos de caixa para outras 

empresas. Os juros pagos e juros e dividendos recebidos podem ser classificados 

como fluxos de caixa operacionais porque entram na determina(fao do resultado 

liquido. Alternativamente os juros pagos e os juros e dividendos recebidos como 

fluxos de caixa de financiamento e fluxos de caixa de investimento respectivamente 

porque sao custos de obten(fao de recursos financeiros ou retorno de investimentos. 

lAS 7-34. Os dividendos pagos podem ser classificados como fluxos de caixa de 

financiamento porque representam urn custo na obten<faO de recursos financeiros. 

Alternativamente os dividendos pagos podem ser classificados como urn 

componente de fluxo de caixa das atividades operacionais a fim de ajudar os 

usuarios a determinar a capacidade de uma empresa de pagar dividendos a partir 

dos fluxos de caixa operacionais. 
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7 .8. 7 Impasto de Renda 

lAS 7-35. Os fluxos de caixa provenientes de impasto de renda devem ser 

divulgados separadamente, devendo ser classificados como fluxos de caixa de 

atividades operacionais, a me nos que possam ser especificamente identificados com 

as atividades de financiamento e de investimento. 

lAS 7-36. Os impastos de rend a provem de transac;oes que dao origem a fluxos de 

caixa os quais sao classificados como atividades operacionais, de investimento ou 

de financiamento, numa demonstrac;ao de fluxo de caixa. 

7.8.8 lnvestimentos em Subsidiarias, Associadas e Empreendimentos 

Controlados em Conjunto 

lAS 7-37. Quando se contabilizar um investimento numa associada ou numa 

subsidiaria, contabilizando pelo uso do metoda da equivalencia patrimonial ou pelo 

metoda do custo, uma investidora restringe o seu relat6rio na demonstrac;ao de fluxo 

de caixa aos fluxos de caixa entre ela propria e a investida, como por exemplo, aos 

dividendos e adiantamentos. 

lAS 7-38. Uma empresa que reporta sua participac;ao numa entidade controlada em 

conjunto (ver lAS 31 - Relat6rio Financeiro de Participac;oes em Empreendimentos 

Controlados em Con junto) usando a consolidac;ao proporcional, incluira na sua 

demonstrac;ao consolidada de fluxos de caixa a sua parte proporcional dos fluxos de 

caixa da entidade controlada em conjunto. Uma empresa que reporte tal interesse tal 

interesse usando o metoda da equivalencia patrimonial inclui na sua demonstrac;ao 

de fluxos de caixa os fluxos de caixa que respeitem os seus investimentos na 

entidade controlada em conjunto, e distribuic;oes e outros pagamentos ou 

recebimentos entre ela e a entidade controlada em conjunto. 
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7 .8.9 Aquisic;oes e Alienac;oes de Subsidiarias e de outras Unidades 

Empresariais 

lAS 7-39. Os fluxos de caixa adicionados provenientes de aquisi96es e aliena<;oes 

de subsidiarias ou de outras unidades devem ser apresentados separadamente e 

classificados como atividades de investimento, 

lAS 7-40. Uma empresa deve divulgar, adicionalmente, no que diz respeito tanto a 

aquisi96es como aliena96es de subsidiarias ou de outras unidades empresariais 

durante o periodo cada um dos seguintes pontos: 

0 valor total da compra ou da aliena9ao; 

- A parcela ou valor da compra ou da aliena9ao liquidada por meio de caixa e 

seus equivalentes; 

- A parcela ou valor de caixa e seus equivalentes na subsidiaria ou na unidade 

empresarial adquirida ou alienada; e 

0 montante dos ativos e passives que nao sejam caixa ou seus equivalentes, 

na subsidiaria ou unidade empresarial adquirida, ou alienada, resumida por cada 

categoria principal. 

lAS 7-41 . A apresenta9ao separada dos efeitos dos fluxos de caixa de aquisi96es e 

de aliena96es de subsidiarias e de outras unidades empresariais em linhas de itens 

individuais, juntamente com a divulga9ao em separados dos ativos e de passives 

adquiridos ou alienados, contribui para distinguir esses fluxos de caixa dos fluxos de 

caixa provenientes das outras atividades de investimento e de financiamento. Os 

efeitos dos fluxos de caixa de aliena96es nao sao deduzidos das aquisi96es. 

lAS 7-42. 0 valor total de caixa ou equivalentes pagos ou recebidos como retribui9ao 

de compra ou de venda e reportado na demonstra9ao de fluxos de caixa, pelo 

liquido de caixa e seus equivalentes adquiridos ou alienados. 
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7.8.10 Transa~oes que nao influenciam o Fluxo de Caixa ou Equivalentes 

lAS 7-43. As transagoes de investimento e de financiamento que nao exijam o usa 

de caixa ou seus equivalentes devem ser excluidas da demonstragao de fluxo de 

caixa. Tais operagoes devem ser divulgadas em outra parte das demonstragoes 

financeiras de tal maneira que proporcionem toda informagao relevante referente as 

atividades de investimento e de financiamento. 

lAS 7-44. A maior parte das atividades de financiamento e de investimento nao tern 

um impacto direto nos fluxos correntes de caixa, embora possa afetar a estrutura do 

capital e do ativo da empresa. A exclusao das transagoes que nao influenciam o 

caixa e equivalentes da demonstragao de fluxo de caixa e consistente com o objetivo 

de uma demonstragao de fluxo de caixa porque esses elementos nao envolvem 

fluxos de caixa no periodo corrente. Exemplos de operagoes que nao influenciam o 

caixa e equivalentes sao: 

A aquisigao de ativos mediante assungao de passivos diretamente 

relacionados ou par meio de uma locagao financeira; 

A aquisigao de uma empresa par meio de uma emissao de capital; e 

A conversao de dfvida em capital. 

7.8.11 Divulga~oes Adicionais- Componentes de Caixa e Equivalentes 

lAS 7-45. Uma empresa deve divulgar os componentes de caixa e seus equivalentes 

e deve apresentar uma reconciliagao dos valores inclufdos na sua demonstragao de 

fluxos de caixa com os itens equivalentes reportados no balango. 

lAS 7-46 .. Devido a variedade das praticas de gestao de caixa e de acordos 

bancarios em todo o mundo e de haver conformidade com a lAS 1, relacionada com 

a divulgagao das polfticas contabeis, uma empresa divulga a polftica que adota na 

determinagao da composigao de caixa e seus equivalentes. 
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lAS 7-47. 0 efeito de qualquer altera<;ao na politica de determina<;ao dos 

componentes de caixa e seus equivalentes, como por exemplo, uma altera<;ao na 

classifica<;ao de instrumentos financeiros anteriormente considerados como sendo 

parte da carteira de investimentos de uma empresa, sera reportado de acordo com a 

lAS 8 - Politicas Contabeis, Altera<;oes nas estimativas contabeis e erros. 

7.8.12 Divulga~oes Adicionais - Caixa e Equivalentes de Caixa Mantidos e 

Nao-Disponiveis 

lAS 7-48. Uma empresa deve divulgar, juntamente com urn comentario da gerencia, 

o montante dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes mantidos pela 

empresa e que nao estejam disponiveis para o usa do grupo. 

lAS 7-49. Ha varias circunstancias em que os saldos de caixa e seus equivalentes 

mantidos por uma empresa nao estao disponiveis para usa do grupo. Exemplos 

incluem saldos de caixa e seus equivalentes mantidos par uma subsidiaria que 

opere num pais onde haja rigidos controles sabre trocas monetarias ou outras 

restri<;oes legais quando os saldos nao estejam disponiveis para uso geral pela 

empresa-mae "controladora" ou outras subsidiarias. 

7.8.13 Divulga~oes Adicionais - Aspectos Relevantes e Comentarios da 

Gerencia 

lAS 7-50. Pode ser relevante informa<;ao adicional para os usuarios para 

compreensao da posi<;ao financeira e liquidez de uma empresa. Encoraja-se a 

divulga<;ao desta informa<;ao, juntamente com urn comentario da gerencia, podendo 

incluir: 

0 montante das facilidades de emprestimos obtidos nao usados que possa 

estar disponivel para atividades operacionais futuras e para liquidar compromissos 

de capital, indicando quaisquer restri<;oes no uso destas facilidades; 

Os montantes totais dos fluxos de caixa de cada uma das atividades 

operacionais, de investimento e de financiamento relacionados com participa<;oes 
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em empreendimentos controlados em conjunto reportados pelo uso da consolidaQao 

proporcional; 

0 montante total de fluxos de caixa que representam excessos em relaQao a 
demanda da capacidade operacional, reportando separadamente dos fluxos de 

caixa que sejam exigidos para manter a capacidade operacional; e 

0 valor dos fluxos de caixa provenientes das atividades operacionais, de 

investimento e de financiamento de cada segmento de neg6cios e geografico, 

reportando conforme relat6rio por segmentos (lAS 14- Relat6rio por Segmentos). 

lAS 7-51. E util a divulgaQao separada de fluxos de caixa que representam excesso 

em relaQao a demanda pela capacidade operacional e fluxos de caixa que sejam 

exigidos para manter a capacidade operacional, pois facilita aos usuarios determinar 

se a empresa esta investindo adequadamente na manutenQao da sua capacidade 

operacional. Uma empresa que nao investe adequadamente na manutenQao da sua 

capacidade operacional pode prejudicar a lucratividade futura a favor da liquidez 

corrente e distribuiQ6es aos acionistas ou s6cios. 

lAS 7-52. A divulgaQao de fluxos de caixa por segmento facilita aos usuarios a 

obtenQao de melhor compreensao da relaQao entre os fluxos de caixa da empresa 

como urn todo e os fluxos das suas partes componentes e a disponibilidade e a 

variabilidade dos fluxos de caixa por segmentos. 
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7.9 Demonstra~ao do Fluxo de Caixa- Modelos llustrativos 

Quadro 3 - Demonstra~ao do Fluxo de Caixa - Metodo lndireto 

Provenientes ou (Utilizados) nas Atividades R$ Mil 
Operacionais 2.005 2.004 

Das Opera~oes 
Luera Uquido do Exercfeio 110.000 70.000 
Ajustes do Luera Uquido para Luera das Opera~oes (1.700) 11.900 
Luero das Opera~oes 108.300 81.900 
Ajustes Pravenientes dos Efeitos que nao Afetam o 
Caixa 121.400 135.330 
Fluxo de Caixa da:s Opera~oes antes dos Efeitos 
nos Ativos Liquido:s 229.700 217.230 
Diminui~ao ou (Aerescimos) nos Ativos 50.260 6.240 
Acrescimos ou (Diminui~_;ao) nos Passivos (97.000) 30.345 
Efeito Liquido em Caixa Proveniente da Varia~ao 
nos Ativos Liquidos (46.740) 36.585 
Fluxo de Caixa Total (utilizado) ou Proveniente das 
Opera~oes 182.960 253.815 
Fluxo de Caixa (Utilizado) ou Praveniente de outras 

Transa~,;oes das Atividades Operacionais (22.000) 38.800 
Fluxos de Caixa Liquidos, Provenientes ou 
(Utilizados) nas Atividade:s Operacionais 160.960 292.615 
Fluxos de Caixa Liquidos, Provenientes ou 

(Utilizados} nas Atividades de lnve:stimentos 5.010 (12.985) 
Fluxo:s de Caixa Liquidos, Provenientes ou 

(Utilizado:s) nas Atividades de Financiamento:s 30.910 {20.620} 
Aumento (Decrescimo) Liquido em Caixa e 
Equivalente:s de Caixa 196.880 259.010 
Caixa e Equivalentes de Caixa -
Saldo lnieial Caixa e Equivalente:s de Caixa 

324.010 45.000 
Efeitos das altera~,;oes nas taxas de Cambia (40.000) 35.000 
Efeitos das alteracoes Provenientes da Consolidacao 25.000 ( 15.000) 
Sal do lnicial Apos elimina~ao dos Efeitos 314.010 145.000 
Aumento ou Decrescimo Uquido em Caixa e 
Equivalente 196.880 259.010 
Saldo Final de Caixa e Equivalente:s 505.890 324.010 
FONTE: SANTOS; 2007, p. 386. 
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Quadro 4- Demonstra~ao do Fluxo de Caixa - Metodo Direto 

Fluxos de Caixa Liquido das Atividades Operaeionais R$ Mil 
2.005 2.004 

Fluxo de Caixa das Opera~oes 
Recebimentos de Clientes 2.010.000 1.820.000 
Recebimentos de Subsfdios Governamentais 8.260 1 .115 
Pagamentos a Fornecedores (880.000) (920.000) 
Pagamentos a Empregados (450.000) {410.000) 
Pagamentos Dispendios Pesquisa e Desenvolvimento (55.000) (35.000) 
Pagamentos Garantias Esperadas (135.000) (120.000) 
Pagamentos Terceiras Opr;oes sabre Ar;oes (38.000) -
Pagamentos a Favor de Empregados (45.000) (12.100) 
Pagamentos Dispendios com Reestruturar;ao (78.000) (6.200) 
Pagamentos Recebimentos Uquidos Impastos lndiretos (78.000) (46.000) 
Outras Recebimentos ou Pagamentos 22.700 (18.000) 
Fluxo de Caixa Proveniente (Utilizado) nas Opera~oes 

182.960 253.815 
Fluxo de Caixa de Outras Atividades Operacionais 
Pravenientes de Dividend as Recebidos Classificados 
como Operacionais 1.000 1.000 
Pagamentos de Dividendos Classificados como 
Operacionais (15.000) 15.000 
Provenientes dos Juras Recebidos Classificados como 
Operacionais 12.000 12.000 
Pagamento de Juras Classificados como Operacional (6.800) 8.500 
Pravenientes do Impasto de Renda Reembolsados 6.800 6.800 
Pagamentos de Impasto de Renda (12.000) (12.000) 
Outras lngressos (Desembolsos) de Outras Atividades 
Operacionais (8.000) 7.500 
Fluxo de Caixa de Outras Atividades Operaeionais (22.000} 38.800 
Fluxo de Caixa Uquido Atividades Operacionais 160.960 292.615 
Fluxo de Caixa Uquido Atividades lnvestimentos 5.010 {12.985} 
Fluxo de Caixa Uquido Atividades Financiamentos 30.910 (20.620} 
Acn§scimos Decrescimos Uquidos em Caixa e 
Equivalentes 196.880 259.010 
Saldo Initial de Caixa e Equivalentes de Caixa 324.010 45.000 
Efeitos das alterar;oes nas taxas de Cambia (40.000) 35.000 
Efeitos das alteracoes Provenientes da Consolidac:!:lo 25.000 (15.000) 
Saldo lnicial Apos elimina~ao dos Efeitos 314.000 145.000 
Aumento ou Decn§scimo Uquido em Caixa e Equivalente 

186.880 259.010 
Saldo Final de Caixa e Equivalentes 505.890 324.010 
FONTE: SANTOS; 2007, p. 394. 



44 

8 DEMONSTRA<;Ao DO VALOR ADICIONADO (OVA) 

Relat6rio contabil que visa demonstrar o valor da riqueza gerada pela empresa e sua 

distribuigao para os elementos que contribuiram para sua gerac;ao. 0 somat6rio dos 

valores obtidos na Demonstrac;ao do Valor Adicionado apresentados pelas unidades 

produtivas dos mais variados niveis de atividades econ6micos pode ser considerado 

o proprio Produto lnterno Bruto- PIB do pais. 

8.1 Objetivos 

Demonstrar a gerac;ao de riqueza e a forma como essa riqueza e distribuida, e 

tambem o valor adicionado em cada um dos fatores de produgao e seu destino, 

conforme segue: 

- Gerac;ao de tributos ao governo; 

Disp€mdio na remunerac;ao dos empregados; 

Remunerac;ao do capital de terceiros; 

Remunerac;ao dos acionistas. 

8.2 ltens a Evidenciar 

A Demonstragao do Valor Adicionado - OVA deve evidenciar: 

- A receita bruta e outras receitas; 

Os insumos adquiridos de terceiros; 
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Os valores retidos pela entidade; 

Os valores adicionados recebidos ( dados) em transfer€mcia a outras 

entidades; 

0 valor total adicionado a distribuir; 

- A distribuic;:ao do valor adicionado. 

8.3 Necessidade de Elabora~ao desta Demonstra~ao 

Decorrente das seguintes situac;:6es: 

- A Demonstrac;:ao do Resultado do Exercfcio nao identifica todos OS valores 

agregados, mas apenas a parcela da riqueza criada que efetivamente fica na 

empresa, o lucro. 

- As demais demonstrac;:6es contabeis sao omissas quanta a informac;:ao do 

valor que a entidade esta adicionando ou agregando as mercadorias ou insumos 

que adquire. 

- As demais demonstrac;:6es contabeis sao omissas tambem, quanta a 
informac;:ao de como estao sendo distribuidas as riquezas produzidas pela empresa 

e qual o valor. 

8.4 Demonstra~ao do Valor Adicionado - Modelo llustrativo 
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8.4.1 Demonstracao do Valor Adicionado - Elementos 

Quadro 5 - Demonstra~ao do Valor Adicionado - Elementos 

DEJvlONSTRACAO DO VALOR ADICIONADO 

8- DISTRIBUI Ao DO VALOR ADICIONADO 
FONTE: PEREZ; 2008, p. 3. 

8.4.2 Demonstracao do Valor Adicionado - Distribuicao 

Quadro 6 - Demonstra~ao do Valor Adicionado - Distribui~ao 

DISTRIBUI<;AO DO VALOR ADICIONADO 

.· ·-:. 

8.1 .1 Salarios e Encargos 
8.1 .2 Comissoes sabre vend as 
8.1 .3 Honorarios da diretoria 
8 .1 .4 Participacao do empregados nos lucros 
8 .1 .5 Pianos de Aposentadoria e Pensao 

8.2 .1 F ederais 
8.2 .2 Estaduais 
8.2 .3 Municipais 
8.2 .4 Menos: lncentivos Fiscais 

8.3.1 Juras 
8.3 .2 Alugueis 

.·.• 

8.4 .1 Juras sabre capital proprio 
8.4 .2 Dividendos 
8.5 Lucros retidos/prejuizo do exercicio 

FONTE: PEREZ; 2008, p. 6. 
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8.4.3 Demonstra~ao do Valor Adicionado- Analise (Exemplo) 

A) Geragao do Valor Adicionado 

Quadro 7 - Gera~ao do Valor Adicionado 

B) Distribuigao do Valor Adicionado 

Quadro 8 - Distribui~ao do Valor Adicionado 

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
JtU§}IDB.I~~.I~~q;~'t.tQ::'!l~iA~t@!~QJC-10,N~~Q$~(t:;~,;r-··:,;ii, _, ' ··_.-, ';:~7!i~~m·;,:_,'1'';;~H8r:\ , , :c20Q1 _:: ;,;:.!;~r~:-~_J: ~ -,_:20QD_ ,; _,·~·-•· o~~C ,_ 
Empregados 555 11 474 15 
Governo 49 1 186 6 
Financiadores 1 .433 28 653 21 
Acionistas 1.774 35 1.282 41 
Reinvestido 1 .255 25 539 17 

··s·:o6Eh ;;;~t1!t~ldd~;: '3,:T-34 . ·_::~·Jon~ 

Fonte: lei 11.638107 ·Reform" d:a lei d.,:; SIA • Jo::;~ Hcm:andc::; Perc;: Junior 

FONTE: PEREZ; 2008, p. 8. 



48 

Quadro 9 -Analise OVA 

Analise da OVA- Cia Vale do Rio Doce 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Iii Emp re gad os ~ G ove rno D Fi na nci ado res D Acio ni sta s m~ Re investi do 

FONTE: PEREZ; 2008, p. 9. 

A partir da Demonstragao do Valor Adicionado, e possivel obter informagoes como a 

formagao do PIB, o nfvel de contribuigao de uma empresa para a riqueza regional ou 

setorial, verificar a contribuiyao da empresa a sociedade em geral atraves de 

pagamentos de impastos ao governo e tambem medir o nivel de participagao da 

mao-de-obra na gerayao da sua riqueza. 
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9 REDUC.AO AO VALOR RECUPERAVEL DE ATIVOS- IMPAIRMENT 

De acordo com a Delibera<;ao CVM n° 527, de 1 o de Novembro de 2007, a partir de 

2009 devera ser adotado o Pronunciamento Tecnico CPC 01 do Comite de 

Pronunciamentos Contabeis - CPC, sabre Redu<;ao ao Valor Recuperavel de Ativos, 

alinhado com a norma internacional de contabilidade- lAS 36. 

9.1 Objetivo 

Assegurar que os ativos nao estejam registrados contabilmente por um valor 

superior aquele passfvel de ser recuperado por uso ou venda. Caso existam 

evidencias claras de que os ativos estao avaliados por valor nao recuperavel no 

futuro, a entidade devera imediatamente reconhecer a desvaloriza<;ao por meio da 

constitui<;ao de provisao para perdas. E define 

9.2 Defini~oes 

- Valor Recuperavel de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa e o 

maior valor entre o valor liquido de venda de um ativo e seu valor em uso. 

- Ativo e um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos 

passados e do qual se espera resultem futuros beneffcios econ6micos para a 

entidade. 

Unidade geradora de Caixa e o menor grupo identificavel de ativos que gera 

as entradas de caixa, que sao em grande parte independentes das entradas de 

caixa de outros ativos ou de grupos de ativos. 

- Valor em uso e o valor presente de fluxos de caixa futuros estimados, que 

devem resultar do uso de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. 
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- Valor llquido de venda e o valor a ser obtido pela venda de urn ativo au de 

uma unidade geradora de caixa em transayaes em bases comutativas, entre partes 

conhecedoras e interessadas, menos as despesas estimadas de venda. 

9.3 Exemplo de Teste de Impairment 

Quadro 10 - Exemplo de Teste de Impairment 

lmpahnent- Perda de v.11o1 tecur)etitvel 

Equipamento "A'• 11811 

Valor Contabif'= Custo R$ 100 R$ 100 

Valor em Uso R$ 130 R$ 90 
Valor Venda R$ 110 R$ 70 
Valor Recuperavel R$ 130 R$ 90 

IMPAIRMENT NAO SIM 
Perda "' Impairment R$ 10 ° 

Saldo Depreciavel R$ 100. R$ 90 
FONTE: PEREZ; 2008, p. 4. 

9.4 lndicadores Extemos e lntemos de Impairment 

A) Externos: 

- Queda significativa do valor de mercado do ativo au do produto par ele 

gerado. 

- Altera9(>es desfavoraveis no ambiente operacional. 

- Au menta das taxas de juros do mercado. 

- Ativos liquidos (patrim6nio liquido) excedem valor de mercado da empresa. 

B) Internes: 



51 

Evidencia de obsolescencia ou dana. 

Mudangas estrategicas ou operacionais desfavoraveis. 

Desempenho abaixo das provisoes. 

9.5 Divulga~oes Exigidas 

Deverao ser observadas as divulgagoes descritas na norma internacional de 

contabilidade - lAS 36, para as seguintes informagoes: 

- Divulgagao do Montante das Perdas e Reversoes das Perdas Durante o 

Perfodo (lAS 36, paragrafos 126 a 128). 

Perdas e Reversoes de lmparidades, par Segmento Reportavel "Base 

Primaria" no Relat6rio par Segmento (lAS 36, paragrafo 129). 

Perda Material Reconhecida ou Revertida, Individual para cada Ativo ou 

Unidade Geradora de Caixa (lAS 36, paragrafos 130 a 131 ). 

Pressupostos Utilizados para Determinar o Montante Recuperavel de Ativos 

e/ou Unidades Geradoras de Caixa (lAS 36, paragrafo 132). 

Agio Goodwill, nao lmputado a uma Unidade Geradora de Caixa (lAS 36, 

paragrafo 133). 

Estimativas Usadas para Mensurar Valores Recuperaveis de Unidades 

Geradoras de Caixa, Contendo Goodwill ou ativos lntangfveis com Vidas Uteis 

lndefinidas (lAS 36, paragrafos 134 a 136). 
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10 ATIVOS INTANGiVEIS- lAS 38 

A nova lei 11.638/07 estabelece a cria9ao de dois novas subgrupos de contas: o 

lntangfvel, no ativo permanente e os Ajustes de Avalia(fao Patrimonial, no patrim6nio 

lfquido. Foram tambem especificadas novas defini96es, em linha com os padr6es 

internacionais de contabilidade, sendo que no intangfvel deverao ser classificados os 

direitos que tenham por objeto bens incorp6reos destinados a manuten9ao da 

companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comercio 

adquirido. (Art. 179). 

A norma internacional de contabilidade - lAS 36, estabelece os criterios de 

reconhecimento, mensura(faO, divulga96es exigidas e tratamento especffico aos 

ativos intangfveis. 

Um ativo intangfvel e um ativo nao monetario identificavel sem substancia ffsica 

mantido para uso na produ<fao, para o fornecimento de bens ou servi(fos, para 

aluguel para terceiros ou para prop6sitos administrativos. 

Um intangfvel deve ser registrado ao custo se for provavel que os beneffcios 

economicos futuros a ele atribuiveis sejam gerados pela entidade; e se o custo do 

ativo puder ser mensuravel com seguran(fa. 

lntangiveis gerados internamente, como fundos de comercio, marcas e patentes, 

titulos de publica<f6es, custos com pesquisas para desenvolvimento de novas 

produtos ou aprimoramentos, custos pre-operacionais e itens substancialmente 

semelhantes que tenham sido gerados internamente nao devem ser reconhecidos 

como ativos intangfveis, mas sim considerados como despesas na medida em que 

incorridos. 

A vida util de um ativo intangivel nao deve exceder a 20 anos da data em que o ativo 

estava disponfvel para uso. Todavia, se uma entidade decidir amortizar o ativo alem 

do perfodo de 20 anos, o seu valor de recupera9ao deve ser estimado para o teste 

de recupera9ao pelo menos ao final de cada exercfcio. 
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0 valor de recupera<;ao dos ativos intangfveis deve ser obtido de acordo como CPC 

01/ lAS 36, e deve incluir intangiveis ainda nao prontos para uso na data do balan<;o. 
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11 ARRENDAMENTOS (LEASES)- lAS 17 

A norma internacional de contabilidade - lAS 17, estabelece os criterios de 

reconhecimento, mensuragao, divulgag6es exigidas e tratamento especifico aos 

arrendamentos. 

A norma define a classificagao das locag6es de acordo com a extensao ate a qual os 

riscos e vantagens inerentes a propriedade de urn ativo locado permanecem no 

locador ou no locatario. 

As locag6es financeiras sao as que transferem substancialmente ao locador todos os 

riscos e recompensas incidentes a propriedade do ativo. 

11.1 Locac;oes nas Demonstrac;oes Financeiras 

A) Dos locadores: 

0 arrendamento operacional deve ser contabilizado pelos pagamentos que 

sao debitados ao resultado pelo metoda linear ou em outra base sistematica que 

seja mais representativa dos beneffcios gerados pelo arrendamento. 

0 arrendamento financeiro deve ser contabilizado no inicio do prazo da 

locagao como ativos e passives no balango por quantias iguais ao justa valor da 

propriedade locada, ou, se inferior, ao valor presente dos pagamentos mfnimos da 

locagao. Para calculo do valor presente, devera ser utilizada taxa de desconto 

correspondents a taxa de juro implfcita na locagao. 

Os pagamentos mfnimos de encargos devem ser reconhecidos 

separadamente do valor da redugao do passive. A locagao financeira da origem a 
depreciagao (conforme vida util estimada). Se nao houver certeza razoavel de que o 
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locatario ficara com o ativo no final do arrendamento, o ativo deve ser totalmente 

depreciado durante o prazo da loca98o, ou da sua vida util, o que for mais curto. 

B) Dos locatarios: 

- Os locatarios devem apresentar os ativos sujeitos as locac:;oes operacionais 

de acordo com a natureza do ativo, e o criteria para deprecia98o a ser utilizado e o 

mesmo para ativos semelhantes, os rendimentos provenientes destas locac:;oes 

devem ser reconhecidos numa base reta durante o prazo da loca98o, salvo se outra 

base sistematica for mais representativa. 

- Os ativos detido segundo uma loca98o financeira devem ser reconhecidos 

nos balanc:;os dos locatarios como uma conta a receber, por uma quantia igual ao 

investimento liquido na loca98o. 0 reconhecimento do rendimento financeiro deve 

estar baseado numa taxa de retorno peri6dica constante sobre o investimento 

liquido do locador. 

11.2 Exemplo de Contabiliza~ao 

Quadro 11 - Exemplo de Contabiliza~ao 

Leasing de uma maquina: Valor Presente: R$ 36.000 
36 mensalidades de R$ 1.200 = R$ 43.200 Valor Residual Garantido = R$ 1 ,00 

Forma Contratual Essencia Operacional 
Aluguel Compra Financiada 

Registro contabil na contrata(fao 
Registro contabil na contrata(fao: R$ 36.000/36 = R$ 1.000 - R$ 1.200 = R$ 200 
0 - Ativo lmobilizado R$ 0,00 0 - Ativo lmobilizado R$ 36.000 
C - Obriga(f6es de Leasing R$ 0,00 C - Obriga~6es de Leasing R$ 36.000 

Registro mensal dos pagamentos Registro mensal dos pagamentos 
0 - Oespesa de Leasing R$ 1.200,00 0 - Obriga(foes de leasing R$ 1.000 
C- Caixa R$1.200,00 0 - Oespesas Financeiras R$200 

C- Caixa R$1.200 
Na op'1ao de compra 
0 - Ativo lmobilizado R$ 1,00 * Registro da Oepreciagao com base na 
C- Caixa R$ 1,00 vida util estimada. 

FONTE: PEREZ; 2008, p. 2. 
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CONCLUSAO 

Vivemos um dos mementos mais importantes na hist6ria da evolu<;ao da 

Contabilidade, no Brasil e no mundo. 

As maiores economias do mundo ja utilizam ou estao em processo de convergencia 

para a ado<;ao das normas IFRS, que representam referencia de qualidade e 

transparencia das demonstra<;6es contabeis. 

As normas internacionais representam um conjunto de princ1p1os, tecnicas e 

exigencias que quando adotadas possibilitam um grande salta na qualidade das 

informa<;6es financeiras, atendendo a necessidade dos mais diferentes usuaries. 

0 Brasil, devido as mudan<;as provocadas pelas altera<;6es na legisla<;ao esta 

efetivamente inserido no processo de convergencia contabil internacional. 

Uma das primeiras empresas a implantar o padrao IFRS no Brasil esta sendo o 

Grupo Gerdau, em um estudo divulgado pela companhia sao apontadas as 

experi€mcias, dificuldades encontradas, beneffcios e expectativas. Ohlein (2008, p. 

1 0), cita como dificuldades as quest6es de: 

"lnterpretagao, julgamento e consenso sobre a aplicagao das normas; Duas 

empresas de auditoria externa em fungao do rodizio de auditores imposto 

pela CVM; Falta de Benchmarking no mercado para ser utilizado como 

referencia; Utilizagao da base em BRGAAP antes da Lei 11.638/07." 

Conclui-se que a inser<;ao do Brasil no processo de convergencia contabil 

internacional ira exigir grandes esfor<;os dos profissionais envolvidos com as 

demonstra<;6es financeiras para transposi<;ao das dificuldades que serao 

encontradas durante e ap6s o processo de conversao. Porem, percebe-se que a boa 

receptividade em rela<;ao a ado<;ao do IFRS vem do consenso de que esta e uma 

mudan<;a muito positiva para melhoria da qualidade das demonstra<;6es financeiras 

no pafs. 
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CV M Comissao de Val ores Mobiliarios 

INSTRUC:AO CVM No 457, DE 13 DE JULHO DE 2007. 

Dispoe sobre a elabora9ao e divulga9ao das 
demonstra9oes financeiras consolidadas, com base 
no padrao contabil internacional emitido pelo 
International Accounting Standards Board- IASB. 

0 PRESIDENTE DA COMISSAO DE V ALORES MOBILIARIOS - CVM torna publico que o 
Colegiado, em reuniao realizada em 11 de julho de 2007, com fundamento no disposto no paragrafo unico 
do artigo 249 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nos incisos I, II e IV do § 1 o unico do artigo 
22 da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976, e 

CONSIDERANDO: 

a) a importancia e a necessidade de que as praticas contabeis brasileiras sejam convergentes com as 
praticas contabeis intemacionais, seja em fun9ao do aumento da transparencia e da confiabilidade nas 
nossas informa96es financeiras, seja por possibilitar, a urn custo mais baixo, o acesso das empresas 
nacionais as fontes de financiamento extemas; 

b) que a CVM vern, desde a decada passada, desenvolvendo esfor9os para possibilitar essa 
convergencia, seja mediante o aperfei9oamento de suas normas, seja pela apresenta9ao ao Executivo de 
anteprojeto de lei, hoje transformado no PL n° 3.741/2000; 

c) que os mercados e os reguladores de outros paises e blocos intemacionais, empenhados nesse 
processo, estao buscando, cada vez mais, desenvolver mecanistnos restringindo o acesso daqueles paises 
que ainda nao adotaram ou se comprometeram com a ado9ao das normas contabeis intemacionais; e 

d) que e essencial encontrarmos alternativas para acelerar esse processo de convergencia, sem 
impor, no entanto, custos extraordinarios sem utn retorno adequado, e estabelecendo urn prazo razoavel 
para as companhias abertas se prepararem. 

RESOLVEU: 

Art. 1 o As companhias abertas deverao, a partir do exercicio fin do em 201 0, apresentar as suas 
demonstra9oes financeiras consolidadas adotando o padrao contabil intemacional, de acordo com os 
pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board- IASB. 

Paragrafo unico. 0 disposto no caput deste artigo aplica-se, ainda, as demonstra9oes consolidadas 
do exercicio anterior apresentadas para fins comparatives. 

Art. 2° Fica facultada as companhias abertas, ate o exercicio social de 2009, a apresenta9ao das 
suas demonstra9oes financeiras consolidadas com a ado9ao do padrao contabil intemacional, emitido pelo 
International Accounting Standards Board- IASB, em substitui9ao ao padrao contabil brasileiro. 

§ 1 o Em nota explicativa as demonstra9oes financeiras consolidadas, e sem prejuizo do disposto no 
art. 31 da Instru9ao CVM n° 247, de 27 de mar9o de 1996, devem ser divulgados, na forma de 



CV M Comissao de Val ores Mobiliarios 
INSTRU(AO CVM Nl! 457, DE 13 DE JULHO DE 2007. 

reconciliac;ao, os efeitos dos eventos que ocasionaram diferenc;a entre os montantes do patrimonio liquido 
e do lucro liquido ou prejuizo da controladora, em confronto com os correspondentes montantes do 
patrimonio liquido e do lucro liquido ou prejuizo consolidados, em virtude da adoc;ao do disposto neste 
artigo. 

§ 2° Fica dispensada, no primeiro exercicio de adoc;ao antecipada desta Instruc;ao, a apresentac;ao, 
para fins de comparac;ao, das demonstrac;oes consolidadas do exercicio anterior elaboradas no padrao 
contabil brasileiro. 

Art. 3° As companhias abertas e suas controladas incluidas na consolidac;ao deverao utilizar, no 
balanc;o de abertura do 1 o exercicio da adoc;ao desta Instruc;ao, as informac;oes contidas nas suas 
demonstrac;oes financeiras auditadas, que tenham sido divulgadas para fins de registro no mercado 
internacional ou para fins de atendimento as regras do Novo Mercado da Bovespa, e que tenham atendido 
as Normas do IASB desde sua primeira divulgac;ao. 

Art. 4° Os auditores independentes deverao emitir opiniao sobre a adequac;ao das demonstrac;oes 
financeiras consolidadas as normas intemacionais de contabilidade, bern como sobre a suficiencia e 
adequac;ao da nota explicativa referida no paragrafo unico do art. 2°. 

Art. 5° Esta Instruc;ao entra em vigor na data da sua publicac;ao no Diario Oficial da Uniao. 

Original assinado por 
MARCELO FERNANDEZ TRINDADE 

Presidente 




