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RESUMO 

Autor : COSTA, Carlos Marcel do Couto 

Este trabalho tem por objetivo a realizac;ao de um comparativo entre as regras 
brasileiras de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, com o intuito de 
mostrar suas principais diferenc;as no que tange o balanc;o patrimonial, as principais 
contas do ativo e passivo assim como as demonstrac;oes do resultado. Com a 
promulgac;ao da lei 11.638, a qual tem por objetivo, atualizar a legislac;ao societaria 
brasileira para possibilitar o processo de convergencia das praticas contabeis adotadas 
no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS), 
fica evidente a necessidade de haver um maior entendimento sobre as normas 
internacionais de contabilidade. Este comparativo visa auxiliar profissionais das areas 
contabeis, econ6mica e financeira, na compreensao das normas adotadas pela 
International Accounting Standards Board (!AS). 

Palavras Chaves: Normas lnternacionais de Contabilidade. Regras Brasileiras de 
Contabilidade. BRGAAP. IFRS. 
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INTRODUCAO 

A globalizac;ao da contabilidade esta diretamente ligada ao crescimento da 

economia mundial, principalmente quando se trata de captac;ao de recursos 

internacionais e da reduc;ao de barreiras comerciais entre as nac;oes. A informac;ao 

contabil tem se tornado cada vez mais importante nas tomadas de decisoes de 

investidores e para a gestao de administradores. 

0 fato de uma transac;ao poder ser registrada de varias maneiras distintas, 

dependendo do pafs no qual esta se aplique, principalmente pelo fato de ocasionar 

impactos diferentes nas contas patrimoniais e nas contas de resultado, tem feito com 

que a contabilidade tenha sido bastante questionada nos ultimos anos. Um exemplo 

disso, pode ser percebido no arrendamento mercantil financeiro. No Brasil este e 

tratado como uma despesa de aluguel, ja nos Estados Unidos e na maioria dos pafses 

da Europa, em certas circunstancias, deve ser capitalizado, ou seja, a sociedade deve 

reconhecer o ativo imobilizado e o passivo correspondente. 

Essas diferenc;as dificultam a analise e a comparac;ao das sociedades entre 

diversos pafses, principalmente da situac;ao financeira e do desempenho. Os usuaries 

esperam que as informac;oes contabeis sejam transparentes, confiaveis, objetivas, 

relevantes e comparaveis a nfvel internacional com outras sociedades. 

Com o objetivo de harmonizar as praticas contabeis internacionais a 

Organizac;ao lnternacional de Comissoes de Valores Mobiliarios, recomendou em 

2000, que os 6rgaos reguladores de mercado de capitais em cada pafs autorizassem 

as sociedades multinacionais a apresentar as demonstrac;oes financeiras segundo as 

normas internacionais de contabilidade. Em 2002, a Uniao Europeia determinou que as 

sociedades europeias com ac;oes negociadas na balsa de valores deveriam apresentar 

as suas demonstrac;oes financeiras de acordo com as normas internacionais de 

contabilidade a partir de 2005. 

0 caminho das empresas brasileiras rumo a convergencia contabil deu um 

importante passo em dezembro de 2007. 0 presidente Luiz lnacio Lula da Silva 

sancionou a nova lei contabil, aprovada pelo senado ap6s sete anos de tramitac;ao. Ela 

determina, entre outras medidas, a publicac;ao dos demonstratives contabeis 
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individuais de acordo com a International Financial Reporting Standards (IFRS), 

padrao mundialmente utilizado. 

As novas exigencias promovem a harmonizac;ao da contabilidade brasileira e 

garantem balanc;os societarios mais transparentes. Tambem fornecem ao mercado 

informac;oes detalhadas sobre as empresas, facilitando os investimentos estrangeiros. 

Os dados publicados no Brasil, poderao ser entendidos em qualquer pais. 

A medida valera a partir de 2010, quando todas as companhias de capital aberto 

e as instituic;oes financeiras deverao apresentar suas demonstrac;oes consolidadas, 

atendendo as normas do IFRS, comparativamente ao ano anterior, 2009. Atualmente 

dezenas de paises obrigam suas empresas a apresentar demonstrac;oes consolidadas 

com base no International Accounting Standard Board (IASB), um conselho europeu 

de padrao contabil. Com as crises corporativas, houve a acelerac;ao da convergencia 

para o padrao internacional. As mudanc;as completam um conjunto de leis elaborado 

para fortalecer a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM). 

0 fato e que as normas brasileiras de contabilidade, nao sao as mesmas das 

regras brasileiras de contabilidade. Diferenc;as existem na estrutura do balanc;o 

patrimonial, assim como em sua forma e estrutura de apresentac;ao, alem de 

diferenc;as na classificac;ao das principais contas do ativo e passivo, e na apresentac;ao 

das demonstrac;oes do resultado. 

Este trabalho tern por objetivo geral, a realizac;ao de uma pesquisa bibliografica 

com o intuito de analisar as normas internacionais de contabilidade e as regras 

brasileiras de contabilidade, para entao realizar um comparativo entre os pontos mais 

relevantes de ambas. 

Dentre os objetivos especificos definidos para este projeto podem-se destacar: 

• Realizar uma pesquisa bibliografica sobre os principais pontos da 

contabilidade em relac;ao as normas internacionais de contabilidade e 

tambem das regras brasileiras de contabilidade. 

• Colaborar com os profissionais das areas contabil e financeira a terem 

um melhor entendimento das normas internacionais de contabilidade. 

• Auxiliar os profissionais das areas contabil e financeira a traduzirem seus 

balanc;os patrimoniais de acordo com as normas internacionais de 

contabilidade. 
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1 ESTRUTURA DA CONTABILIDADE 

Com o constante crescimento da economia internacional e o conseqOente 

surgimento de novos mercados ao redor do planeta, multinacionais tem tido cada vez 

mais interesse em realizar investimentos em mercados ate entao nao explorados. 

Oeste modo, conceitos de economia, capitais, produtos e empresas nacionais, de uma 

forma micro passam a ter cada vez menor relevancia. 

Neste sentido as multinacionais vem crescendo e tornando-se importantes para 

a economia dos mercados, tanto nos paises desenvolvidos quanta nos paises em 

desenvolvimento, a exemplo do Brasil. 

Esta forma de organiza<_;;ao de neg6cios transfere tecnologia a todo o globo, 

angaria capital onde e mais barato, frequentemente produz onde os custos sao mais 

baixos e desenvolve mercados onde as pessoas comprarao seus produtos e servi<_;;os. 

Alem disso, a abertura de novos mercados, com expressivos fluxos de caixa 

ingressando nos paises e com empresas cada vez mais captando recursos no exterior, 

completa o cenario economico modificado pela globaliza<_;;ao. 

Esta mudan<_;;a na economia internacional gera uma serie de implica<_;;oes no 

mundo dos neg6cios, como a concorrencia acirrada entre as empresas o que resulta 

em uma melhoria constante resultando em fusees, cisoes, incorpora<_;;oes, aquisi<_;;oes e 

joint ventures (companhias com controle partilhado). 

Segundo, Schmidt, Santos e Fernandes (2004)(essas opera<_;;oes denominadas 

de Business Combination (combina<_;;oes de neg6cios), tem crescido rapidamente, pois 

se constituem em uma op<_;;ao de crescimento atraves do investimento externo. 

Nesse contexto, surgem problemas relacionados ao tratamento contabil 

aplicavel a essas concentra<_;;oes de empresas, sendo necessaria identificar as 

principais semelhan<_;;as e diferen<_;;as de tratamentos contabeis das combina<_;;oes de 

neg6cios, a fim de harmonizar praticas contabeis adotadas pelos mais diversos paises 

que estao participando ativamente do atual mundo dos neg6cios, os quais podem ser 

compostos por grupos de empresas que atuam nas mais diversas partes do globo, 

bem como por companhias que angariam fundos nos mais distintos mercados de 

capita is. 
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Para Peters (2004) em sua obra "Controladoria lnternacional", as empresas no 

processo competitive, tendem a, ah3m do processo de inova~tao tecnol6gica , 

copiar ou se inspirar uma nas outras, levando em desenvolvimento de tecnicas 

administrativas. 0 objetivo da contabilidade e informar as transa!(6es 

incorridas pela entidade, seus efeitos economicos atuais, dando condi96es de 

visao dos efeitos economicos futuros. 

De acordo com Mard et al.(2002) apud Schmit, Santos e Fernandes (2004) a 

necessidade de regras contabeis que resultem em relat6rios consistentes no caso das 

opera96es de Business Combination tem crescido dramaticamente, pois consideram o 

impacto dessas opera!(6es na economia e nos relat6rios financeiros um assunto 

crltico. 

No Brasil, existe grande preocupa!(ao, por parte dos legisladores, decorrente 

dessa mudan!(a no cenario econ6mico. Prova disso eo anteprojeto de altera~tao da Lei 

das Sociedades por a!(6es que tem por objetivo criar condi96es para a harmoniza~tao 

da lei societaria brasileira com as melhores praticas contabeis internacionais, no intuito 

de eliminar as dificuldades de interpreta~tao e aceita~tao das informa~t6es financeiras 

emitidas por empresas brasileiras _no cenario internacional. 

Em nlvel internacional, existe a International Accounting Standards Board 

(IASB) 6rgao que emite pronunciamentos denominados International Accounting 

Standards (lAS), atualmente conhecidas como normas IFRS (International Financial 

Reporting Standards), utilizados como referencia em diversos palses. 

Segundo Schmit, Santos e Fernandes (2004), seus pronunciamentos sao 

aceitos como ferramenta de publica!(ao em quase todas as balsas de valores do 

mundo, para as empresas que nelas desejem ser cotadas, auxiliando dessa forma o 

acesso aos mercados de capitais mundiais e tornando as empresas que utilizam tais 

padroes capazes de ser ativamente participantes da atual economia globalizada. 

0 principal objetivo das demonstra~t6es financeiras em IFRS e dar informa~t6es 

sobre a posi~tao financeira, os resultados, e as mudan~tas na posi~tao financeira de 

uma entidade, que sejam uteis a um grande numero de usuarios (investidores, 

empregados, fornecedores, clientes, institui96es financeiras ou governamentais, 

agencias de nota~tao e publico) em suas tomadas de decisao. 

Na sua estrutura conceitual basica (no documento titulado Framework) o IASB 

define suas pr6prias palavras e melhor do que ninguem o sentido eo objetivo do I FRS: 
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"Demonstrac;oes financeiras sao preparadas e apresentadas para usuaries 

externos por muitas entidades ao redor do mundo. Embora tais demonstrac;oes 

financeiras possam parecer semelhantes de pais para pais, ha diferenc;as que 

provavelmente foram causadas por uma variedade de circunstancias sociais, 

econ6micas e legais e porque diferentes paises tiveram em mente as necessidades de 

diferentes usuaries ao definirem as normas nacionais. 

Estas diferentes circunstancias levaram a uma variedade de definic;oes dos 

elementos das demonstrac;oes financeira como, por exemplo, o que sao ativos, 

exigibilidades, patrim6nio liquido, receitas e despesas. Tais diferentes circunstancias 

tambem resultaram no uso de distintos criterios para o reconhecimento de itens nas 

demonstrac;oes financeiras e em uma preferencia por diferentes bases de mensurac;ao 

de tais itens. 

0 IASB esta comprometido em reduzir tais diferenc;as buscando harmonizar as 

regulamentac;oes, normas contabeis e procedimentos relatives a preparac;ao e 

apresentac;ao das demonstrac;oes financeiras. 0 IASB acredita que maior 

harmonizac;ao pode ser objetivada focando-se nas demonstrac;oes financeiras que sao 

preparadas para 0 prop6sito de prover informac;oes uteis na tomada de decisoes 

econ6micas." (Carvalho, Lemes e Costa, 2005 pag.16). 

1. 1 Normas Brasileiras 

segue: 

Atualmente as normas brasileiras de contabilidade estao formalizadas, como 

• Lei 6.404/76. Essa lei e aplicavel para as sociedades an6nimas. Foi 

modificada pela lei 11.638/07, com isso as demonstrac;oes financeiras 

exigidas pelo art.176 da Lei 6.404, referentes a 31.12.2008, emitidas 

pel as companhias abertas com exercicio social iniciados a partir de 1° de 

janeiro de 2008, deverao atender em todos os seus aspectos relevantes 

as disposic;oes da Lei n° 11.638/07. 

• Pronunciamentos emitidos pela CVM. Essas normas sao aplicaveis 

somente as companhias abertas. 



• Pronunciamentos emitidos pelo CFC. Essas normas sao aplicaveis para 

todas as entidades de uma forma geral. 
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• Pronunciamentos emitidos pelo IBRACON. Essas normas sao aplicaveis 

a todas as entidades de forma geral. 

• Pronunciamentos emitidos pelo BACEN. Essas normas sao aplicaveis 

somente as institui<_;;6es financeiras. 

• Pronunciamentos emitidos pelo SPC. Essas normas sao aplicaveis 

somente aos fundos de pensao. 

• Pronunciamentos emitidos pela SUSEP. Essas normas sao aplicaveis 

somente as seguradoras. 

1.1.1 Lei 11.638/07 - Mudan~a nas Praticas Contabeis do Brasil 

Segundo a Deloitte (2007), em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei n° 

11.638, que altera, revoga e introduz novos dispositivos a Lei das Sociedades por 

A<;6es, notadamente em rela<_;;ao ao capitulo XV, sobre materia contabil, que entra em 

vigor a partir do exercicio que se inicia em 1° de janeiro de 2008. Essa Lei teve, 

principalmente, o objetivo de atualizar a legisla<_;;ao societaria brasileira para possibilitar 

o processo de converg€mcia das praticas contabeis adotadas no Brasil com aquelas 

constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitir que novas 

normas e procedimentos contabeis sejam expedidos pela Comissao de Valores 

Mobiliarios - CVM em consonancia com os padr6es internacionais de contabilidade. 

As modifica<_;;6es na legisla<_;;ao societaria brasileira sao aplicaveis para todas as 

companhias constituidas na forma de sociedades anonimas, incluindo companhias de 

capital aberto, bem como estendem as sociedades de grande porte disposi<_;;6es 

relativas a elabora<_;;ao e divulga<_;;ao de demonstra<_;;6es financeiras. Conforme definido 

na Lei, considera-se de grande porte, para os fins exclusivos da referida Lei, a 

sociedade ou o conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercicio 

social anterior, ativo total superior a R$240 milh6es ou receita bruta anual superior a 

R$300 milh6es. 
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Adicionalmente, companhias de capital fechado poderao optar por observar as 

normas sabre demonstra<;6es financeiras expedidas pela CVM para as companhias 

abertas. 

Algumas altera<;6es devem ser aplicadas a partir do infcio do proximo exercfcio, 

enquanto outras dependem de regulamenta<;ao por parte dos 6rgaos reguladores. 

As principais modifica<;6es podem ser sumariadas como segue: 

• Substitui<;ao da demonstra<;ao das origens e aplica<;6es de recursos pela 

demonstra<;ao dos fluxos de caixa. 

• lnclusao da demonstra<;ao do valor adicionado, aplicavel para 

companhias de capital aberto, que demonstra o valor adicionado pela 

Companhia, bem como a composi<;ao da origem e aloca<;ao de tais 

val ores. 

• Possibilidade de manter separadamente a escritura<;ao das transa<;6es 

para atender a legisla<;ao tributaria e, na sequencia, os ajustes 

necessaries para adapta<;ao as praticas contabeis. 

• Cria<;ao de novo subgrupo de contas, intangfvel, que inclui agio, para fins 

de apresenta<;ao no balan<;o patrimonial. Essa conta registrara os direitos 

que tenham por objeto bens incorp6reos destinados a manuten<;ao da 

Companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de 

comercio adquirido. 

• Obrigatoriedade do registro no ativo imobilizado dos direitos que tenham 

por objeto bens corp6reos destinados a manuten<;ao das atividades da 

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

Companhia os beneffcios, os riscos e o controle dos bens (exemplo: 

"leasing" financeiro). 

• Modifica<;ao do conceito para valores registrados no diferido. Somente as 

despesas pre-operacionais e os gastos de reestrutura<;ao que 

contribuirao, efetivamente, para o aumento do resultado de mais de um 

exercfcio social e que nao configurem tao-somente uma redu<;ao de 

custos ou acrescimo na eficiencia operacional. 

• Obrigatoriedade de a Companhia analisar, periodicamente, a capacidade 

de recupera<;ao dos valores registrados no ativo imobilizado, intangfvel e 
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diferido, com o objetivo de assegurar que: (i) a perda por nao

recuperac;ao desses ativos e registrada como resultado de decis6es para 

descontinuar as atividades relativas a referidos ativos ou quando ha 

evidencia de que os resultados das operac;oes nao serao suficientes para 

assegurar a realizac;ao de referidos ativos; e (ii) o criteria utilizado para 

determinar a estimativa de vida util remanescente de tais ativos com o 

objetivo de registrar a depreciac;ao, amortizac;ao e exaustao e revisado e 

ajustado. 

• Requerimentos de que as aplicac;6es em instrumentos financeiros, 

inclusive derivatives, sejam registradas: (i) pelo seu valor de mercado ou 

valor equivalente, quando se tratar de aplicac;oes destinadas a 
negociac;ao ou disponiveis para venda; e (ii) pelo valor de custo de 

aquisic;ao ou valor de emissao, atualizado conforme disposic;6es legais ou 

contratuais, ajustado ao valor provavel de realizac;ao, quando este for 

inferior. 

• Criac;ao de um novo subgrupo de contas, ajustes de avaliac;ao 

patrimonial, no patrim6nio liquido, para permitir o registro de 

determinadas avaliac;6es de ativos a prec;os de mercado, principalmente 

instrumentos financeiros; o registro de variac;ao cambial sobre 

investimentos societarios no exterior avaliados pelo metodo de 

equivalencia patrimonial (ate 31 de dezembro de 2007 essa variac;ao 

cambial era registrada no resultado do exercicio); e os ajustes dos ativos 

e passivos a valor de mercado, em razao de fusao e incorporac;ao 

ocorrida entre partes nao relacionadas que estiverem vinculadas a efetiva 

transferencia de controle. 

• lntroduc;ao do conceito de ajuste a valor presente para as operac;6es 

ativas e passivas de Iongo prazo e para as relevantes de curto prazo. 

• Revogac;ao da possibilidade de registrar: (i) premio recebido na emissao 

de debentures; e (ii) doac;6es e subvenc;oes para investimento (incluindo 

incentivos fiscais) diretamente como reservas de capital. em conta de 

patrimonio liquido. lsso significa que as doac;6es e as subvenc;6es para 

investimento passarao a ser registradas no resultado do exercicio. Para 
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evitar a distribuigao como dividendos, o montante das doagoes e 

subvengoes podera ser destinado, ap6s transitar pelo resultado, para 

reserva de incentivos fiscais. 

• Eliminagao da reserva de reavaliagao. Os saldos existentes nas reservas 

de reavaliagao deverao ser mantidos ate sua efetiva realizagao ou 

estornados ate o fim do exercicio social em que a Lei entrar em vigor. 

1.1.2 Comissao de Valores Monetarios (CVM) 

A Comissao de Valores Mobiliarios foi criada em 1976, atraves da lei n° 

6.385/76. E uma entidade vinculada ao Ministerio da Fazenda, a qual entre suas 

atribuigoes previstas na referente lei, tem competencias para regulamentar as materias 

previstas nesta lei e na Lei das Sociedades por Agoes. Por delegagao legal expressa, 

tambem passou a emitir pareceres, instrugoes e deliberagoes, regulamentando a 

materia contabil para as sociedades anonimas de capital aberto. Juntamente com a Lei 

das Sociedades por Agoes, disciplina o funcionamento do mercado de valores 

mobiliarios e a atuagao das companhias abertas, dos intermediarios financeiros e 

investidores, alem de outras cuja atividade e relacionada a esse mercado. 

Esta sediada no Rio de Janeiro e e administrada por um presidents e quatro 

diretores nomeados pelo Presidents da Republica, sendo que o presidents e a diretoria 

constituem o colegiado, o qual define as politicas e define as praticas a serem 

implantadas e desenvolvidas pela instancia executiva da CVM, composta pelo corpo 

de superintendentes. 

Segundo Schmidt, Santos e Fernandes (2004), a CVM tem poderes para 

disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuagao dos diversos agentes integrantes do 

mercado. Seu poder normatizador abrange todas as materias referentes ao mercado 

de valores mobiliarios, que incluem: 

• Registro de companhias abertas; 

• Registro de distribuigoes de valores mobiliarios; 

• Credenciamento de auditores independentes e administradores de 

carteiras de valores mobiliarios; 

• Organizagao, funcionamento e operagoes das balsas de valores; 
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• Negociac;ao e intermediac;ao no mercado de valores mobiliarios; 

• Administrac;ao de carteiras e custodia de valores mobiliarios; 

• Suspensao ou cancelamento de registros, credenciamentos ou 

autorizac;oes; 

• Suspensao de emissao, distribuic;ao ou negociac;ao de determinado valor 

mobiliario ou decretac;ao de recesso de balsa de valores; 

0 sistema de registro busca fornecer informac;oes aos investidores, as quais sao 

fornecidas periodicamente por todas as companhias abertas, sejam elas financeiras, 

de natureza contabil ou ainda referente a fatos importantes das empresas (eventos 

que possam influenciar na decisao de um investidor quando negociando valores 

emitidos pela empresa). Possui ainda, uma estrutura destinada a prestar orientac;ao 

aos investidores ou acolher denuncias e sugest6es por eles formuladas. 

A CVM nao tem o papel de fiscalizador quando se tratando de qualquer 

informac;ao divulgada pelas companhias, ela apenas preocupa-se em normatiza-las e 

padroniza-las, ou seja, com sua regularidade e confiabilidade. Suas atividades de 

credenciamento sao realizadas com base em padroes pre-estabelecidos pela 

autarquia que permitem avaliar a capacidade de projetos a serem implantados. 

Alem disso, a CVM possui competencia para apurar, julgar e punir 

irregularidades eventualmente cometidas no mercado. Oeste modo, persegue seus 

objetivos atraves do direcionamento dos comportamentos, da auto-regulac;ao e da 

autodisciplina. 

Quando se tratando das definic;oes e politicas voltadas para o desenvolvimento 

dos neg6cios com valores mobiliarios, a CVM procura, junto a instituic;ao de mercado, 

de governo ou entidades de classe, suscitar a discussao de problemas, promover o 

estudo de alternativas e adotar iniciativas, de forma que qualquer alterac;ao nas 

praticas vigentes seja feita com suficiente embasamento tecnico. 

De acordo com a Lei n° 6.385/76 apud Schmidt, Santos e Fernandes (2004), a 

CVM exercera suas func;oes, a fim de: 

• Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de balsa e 

de balcao; 
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• Proteger os titulares de valores mobiliarios contra emissoes irregulares e 

atos ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias 

ou de administradores de carteira de valores mobiliarios; 

• Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipula<;ao destinadas a criar 

condi<;oes artificiais de demanda, oferta ou pre<;o de valores mobiliarios 

negociados no mercado; 

• Assegurar o acesso de publico a informa<;oes sabre valores mobiliarios 

negociados e companhias que os tenham emitido; 

• Assegurar a observancia de praticas comerciais eqOitativas no mercado 

de valores mobiliarios; 

• Estimular a formula<;ao de poupan<;a e sua aplica<;ao em valores 

mobiliarios; 

• Promover a expansao e o funcionamento eficiente e regular do mercado 

de a<;oes e estimular as aplica<;oes permanentes em a<;oes do capital 

social das companhias abertas. 

1.2 Normas lnternacionais 

1.2.1 International Accounting Standards (IASC) 

0 IASC - Comite de Padroes de Contabilidade lnternacional (International 

Accounting Standards Committee) - foi constituido no ano de 1973 atraves de um 

acordo feito entre organismos profissionais de Contabilidade da Australia, Canada, 

Fran<;a, Alemanha, Japao, Mexico, Paises Baixos, Reina Unido, lrlanda e Estados 

Unidos. Entre 1983 e 2001, os membros do IASC incluiram todas as entidades de 

profissionais contabeis que sao membros de Federa<_;;ao lnternacional de Contadores

IFAC. Em maio de 2000, uma nova constitui<;ao, em termos de estrutura 

organizacional, foi aprovada; nela o IASC foi estabelecido como uma entidade 

independente, comandada por 19 curadores. 

Com base nessa constitui<;ao, os objetivos do IASC sao: 

• Desenvolver, no interesse publico, um conjunto unico de normas 

contabeis globais de alta qualidade, que exigem informa<;oes 
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transparentes e comparaveis nas demonstrac;oes financeiras, para 

auxiliar os participantes nos mercados de capitais e outros usuaries na 

tomada de decisoes economicas; 

• Promover o uso e a aplicac;ao dessas normas; 

• Promover a convergencia entre as normas contabeis locais e as normas 

internacionais de contabilidade." (IASB,2001 :11 apud Schmidt, Santos e 

Fernandes, 2004). 

Uma nova constituic;ao estabelece que o IASC e gerenciado por 19 trustees 

(curados), espalhado por quase todo o mundo, os quais apontam os membros do 

Conselho de Padroes de Contabilidade lnternacional (IASB), do Comite Permanente 

de lnterpretac;oes (SIC) e do Conselho Consultive de Padroes (SAC). Com o intuito de 

manter o equilibria geografico foram apontados seis trustees na America do Norte, seis 

na Europa, quatro na Asia e tres em outras areas geograficas. 

1.2.2 Forma~ao do IASB- International Accounting Standards Board 

Segundo Hussey e Ong (2005), o International Accounting Standards Board 

(IASB) esta sediado em Londres e iniciou suas atividades formalmente em Abril de 

2001, porem muitos anos se passaram ate se chegar a este ponto. Embora o 

International Accounting Standards Comittee (IASC) contasse com suporte substancial, 

muitas organizac;oes buscavam uma aproximac;ao a uma internacionalizac;ao mais 

rapida e robusta. Discussoes sobre como as operac;oes do IASC poderiam ser 

melhoradas gradativamente levou a propostas que incluiam a estrutura e o 

financiamento do IASC. 

Em 1992, membros do Canada, Reino Unido e Estados Unidos se reuniram 

para discutir sobre aspectos contabeis de interesse de ambos. 0 problema principal 

era o tratamento contabil para as provisoes e estes tres paises concordaram em 

trabalhar juntos para solucionar o problema. Mais tarde a Australia e Nova Zelandia 

passaram a fazer parte deste grupo, que ap6s um convite ao IASC passa a ser 

intitulado de G4+ 1 . 
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0 G4+1 levantou inumeros aspectos contabeis de importantes conceitos e 

tambem esteve envolvido em discussoes sobre a estrutura e efetividade do IASC. Nas 

propostas que o grupo fez sobre o futuro do IASC, dava-se a impressao para muitos 

crlticos de que o G4+1 teria muita for<;a sobre as normas internacionais de 

contabilidade. 0 grupo negou que este era seu interesse, mas nao existe duvidas 

sobre sua influencia no modo como os padroes internacionais de contabilidade foram 

estabelecidos. Em janeiro de 2001, foi acordado que o grupo G4+1 seria extinguir visto 

que o IASB estava pronto para assumir o IASC. 0 G4+1 por sua vez cancelou suas 

atividades propostas para o futuro e encaminhou seu trabalho assim como projetos 

potenciais futuros para o IASB. 

As atividades do G4+1 encorajaram o IASC a refletir e rever sua posi<;ao. Em 

1998, o departamento de estrategias, criado pelo IASC, emitiu uma resolu<;ao. Ap6s 

uma extensiva consulta, o IASC aprovou a resolu<;ao e apoiou a nova estrutura. Uma 

organiza<;ao independente, a funda<;ao IASC (ISACF) seria criada e se tornaria 

responsavel por quatro corpos distintos: Os trustees (curadores), o IASB, o Standing 

Interpretations Committee (SIC- Comite Permanente de lnterpreta<;oes) eo Standards 

Advisory Council (SAC- Conselho Consultive de Padroes). 

A ISBS de acordo com a Delloite (2006) tern por objetivos: 

• desenvolver um conjunto de normas contabeis global, de facil 

entendimento e alta qualidade; 

• promover o uso e a aplica<;ao rigorosa destas normas; 

• transformar as convergencias entre a contabilidade nacional e a 

internacional em solu<;oes de alta qualidade. 

A funda<;ao IASC conta com 19 pessoas que sao apontados como trustees 

(curadores) e atuam dentro da constitui<;ao da funda<;ao. Devem mostrar um 

compromisso firme com a funda<;ao IASC e o IASB como um emissor de normas 

globais de alto nlvel, ser financeiramente esclarecido e ser capaz de assumir os prazos 

estabelecidos. 

E de responsabilidade dos trustees, apontar os membros do IASB, do SIC e do 

SAC. Alem disso, sao responsaveis por revisar eventos externos que afetem as 

normas de contabilidade e as estrategias do IASB assim como sua efetividade de 
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operac;ao. A fundac;ao tambem aprova o orc;amento anual do IASB e determina as 

bases de financiamento. 

Os recursos do IASB sao diferentes dos recursos do IASC. E de 

responsabilidade dos trustees garantir recursos suficientes para que o IASB possa 

operar com efici€mcia, levando em considerac;ao que o IASB tern urn orc;amento de 

aproximadamente 18 milhoes de d61ares por ano. 

1.2.3 Estrutura do IASB 

De acordo com Hussey e Ong (2005), a fundac;ao IASC e uma organizac;ao 

independente juntamente com os trustees eo IASB, assim como o SAC eo SIC. Dos 

dezenove trustees, existem seis da America do Norte, seis da Europa, quatro da Asia e 

tres de outras areas geograficas, com o intuito de manter o equilfbrio geografico. A 

Federac;ao lnternacional de Contadores (IFAC - International Federation of 

Accountants) sugere cinco dos candidates para preencher o quadro dos trustees e 

outras organizac;oes internacionais de academicos sugerem urn candidate para cada 

grupo. 

Em novembro de 2004, ap6s urn ano de revisoes, o IASC publicou urn 

documento propondo mudanc;as em sua constituic;ao. 0 documento nao alterava a 

estrutura basica da organizac;ao e o IASB se tornaria responsavel pelas emissoes de 

padroes da organizac;ao. 0 proposta principal estava relacionada com a composic;ao 

dos trustees e do IASB e algumas reformas minoritarias com o procedimentos 

operacionais do IASB. 

0 IASB atualmente conta com quatorze membros sendo que o board tern 

exclusividade na emissao de padroes contabeis. Para fazer parte do board, deve-se 

possuir vasto conhecimento tecnico. Os trustees praticam seus melhores julgamentos 

para assegurar que nenhum interesse regional ou constitucional particular exista no 

board. 

A nova constituic;ao tambem exige que no minima cinco membros do board 

tenham formac;ao e experiencia em auditoria; tres, no minimo, tenham experiencia na 

preparac;ao das demonstrac;oes financeiras; tres, no minimo, tenham experiencia como 

usuaries das demonstrac;oes financeiras; e urn no minimo tenha formac;ao academica. 
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Finalmente, a aprova9ao de um padrao, minuta de exposi9ao ou interpreta9ao final do 

SIC, requer a aprova9ao de, no minima oito dos quatorze membros do lASS. 

1.2.4 Conselho Consultive de Padroes (SAC -Standards Advisory Council) 

0 Conselho Consultive de Padroes e um organismo internacional, composto por 

trinta membros, todos pertencentes de regioes geograficas distintas, com 

especializa9ao tecnica que possibilite contribuir para a formula9ao de normas 

contabeis. 0 SAC tem como intuito, auxiliar os grupos e individuos que advem de 

areas onde nao estao estabelecidos curadores do lASS, a fazerem recomenda96es e 

aconselharem o lASS. Este conselho que deve reunir-se pelo menos duas vezes par 

ano, deve ser consultado pelo lASS sabre todos os principais projetos, alem disso, 

suas assembleias devem ser publicas. 

Segundo Schmidt, Santos e Fernandes(2005), o SAC tem como objetivos: 

• Recomendar as prioridades de trabalho do lASS; 

• lnformar o lASS a respeito das implica96es de normas propostas aos 

usuaries e elaboradores das demonstra96es financeiras; 

• Fazer outras recomenda96es pertinentes ao lASS; 

1.2.5 Comite Permanente de lnterpreta~oes (SIC -Standing Interpretation 
Commitee) 

Criado em 1997, o Comite Permanente de lnterpreta96es, tendo em vista a 

necessidade de considerar algumas questoes contabeis que possam receber 

tratamento contabil divergente ou inaceitavel, devido a falta de orienta9ao oficial no 

local. Este comite, consulta entidades similares em todo o mundo para o 

desenvolvimento de suas atividades e trata de questoes abrangentes e nao das 

exce96es. Conta com um grupo de ate doze votantes, incluindo profissionais de 

contabilidade, elaboradores e usuaries das demonstra96es financeiras,originarios de 

varies paises. Alem disso, a International Organization of Securities Commissions 

(IOSCO) e a Comissao Europeia sao observadores sem direito a voto. 
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Segundo Schmidt, Santos e Fernandes (2005), estas interpretac;oes abrangem 

assuntos relacionados: 

• Pronunciamentos ja emitidos (areas nas quais a pratica contabil e 
insatisfat6ria em relac;ao as normas internacionais); 

• Pronunciamentos nao emitidos (t6picos novas, que nao existiam quando 

a norma foi desenvolvida). 
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2 BALANCO PATRIMONIAL 

0 que se apresenta a seguir e um balan<;o patrimonial de uma empresa ficticia. 

Tem-se como intuito, mostrar neste capitulo, um breve comparative entre as normas 

internacionais de contabilidade e as regras brasileiras de contabilidade, aplicadas no 

balan<;o patrimonial de uma empresa. 

ATIVOS 

ATIVOS NAO CIRCULANTES 
Atives imebilizades 
Atives intangfveis 
lnvestimentes em Asseciadas 
Aplicayoes lmebiliarias 
lmpestes Diferides 
Atives Financeires 

lnstrumentes Financeires Derivatives 

ATIVOS CIRCULANTES 
Esteques 
Centas a Receber 
Atives Financeires 
lnstrumentes Financeires Derivatives 

Caixa e Equivalentes de Caixa 

T eta I des Atives 

PATRIMONIO LiQUIDO E PASSIVOS 

PATRIMQNIO LfOUIDO 
Capital Social 
Reservas 

Lucres Acumulades 
Patrimonio des Acienistas da Seciedade 

lnteresses Minoritaries 

PASSIVOS NAO CIRCULANTES 
Emprestimes Bancaries 
Dfvidas de Arrendamento Mercantil 
Obrigayoes de Beneffcies de Apesentaderia 
lmpestos Diferides 
lnstrumentes Financeiros Derivatives 

2005 
R$ 000 

315.634 
10.258 
26.970 
16.662 
44.990 

314.657 

340 

729.511 

143.533 
158.029 
226.124 

1.387 

523.910 

1.052.983 

1.782.494 

120.600 
75.332 

615.451 
811.383 

39.594 

850.977 

319.335 
60.801 

233.258 
34.095 

290 

2004 
R$ 000 

310.590 
10.892 
23.100 
14.581 
39.070 

313.748 

313 

712.294 

138.446 
149.694 
222.725 

1.179 

94.446 

606.490 

1.318.784 

108.900 
77.591 

292.342 
478.833 

22.710 

501.543 

209.406 
58.354 

231.126 
35.723 

245 



Provisoes 

PASSIVOS CIRCULANTES 
Fornecedores e outras contas a pagar 
Dfvidas de impostos correntes 
Obriga9oes com pessoal 
Obriga9oes de beneffcios de aposentadoria 
Emprestimos Bancarios 
Dfvidas de arrendamento mercantil 
lnstrumentos financeiros derivatives 

Provisoes 

Total do Patrim6nio Uquido e do Passive 
Figura 1 : Balan<;o Patrimonial 
Fonte: Deloitte, 2006. 

12.456 

660.235 

57.091 
68.720 

7.408 
25.876 
78.500 
12.415 

373 

20.899 

271.282 

1.782.494 
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10.300 

545.154 

52.008 
33.704 
6.894 

25.431 
120.131 

11.423 
329 

22.167 

272.087 

1.318.784 

0 balanc;o apresentado acima serve apenas como um exemplo e foi criado de 

acordo com as Normas lnternacionais de Contabilidade, tendo como objetivo mostrar a 

sua estrutura. 

As principais diferenc;as existentes quando se comparando o balanc;o patrimonial 

de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e as normas internacionais de 

contabilidade estao detalhadas como segue: 

2. 1 Normas lnternacionais de Contabilidade 

1. 0 balanc;o patrimonial esta dividido em cinco grupos de contas: ativo nao 

circulante, ativo circulante, patrimonio lfquido, passivo nao circulante e passivo 

circulante. 

2. Os ativos sao classificados por ordem crescente de liquidez. 

3. 0 patrimonio lfquido e os passivos sao classificados por ordem crescente de 

exigibilidade. 

4. As contas do balanc;o patrimonial devem ter referencias cruzadas para as notas 

explicativas. 
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De acordo com a norma internacional de contabilidade 1, a qual trata da 

apresentac;ao das demonstrac;oes financeira, os seguintes pontos valem ser 

ressaltados, segundo Deloitte (2006): 

1. Segundo seus paragrafos 51 e 52 , as sociedades mostrarao os ativos 

circulantes e nao circulantes, e os passives circulantes e nao circulantes 

como categorias separadas dentro do balanc;o patrimonial, exceto quando a 

apresentac;ao baseada no grau de liquidez proporcionar informac;ao relevante 

que seja mais confiavel. Neste caso todos os ativos e passives serc:io 

apresentados em geral, de acordo como grau de liquidez. 

2. 0 seu paragrafo 57 salienta que o ativo sera classificado como circulante 

quando satisfizer algum dos criterios a seguir: 

(a) Caso pretenda-se realiza-lo, vende-lo ou consumi-lo no transcurso do 

ciclo operacional normal da empresa. 

(b) Caso o ativo seja mantido com fins de negociac;oes. 

(c) Caso pretenda-se realiza-lo no perfodo de 12 meses ap6s a data de 

levantamento do balanc;o. 

(d) Caso tal ativo se tratar de caixa ou equivalentes de caixa. 

(e) Todos os outros ativos serao classificados como nao circulantes (inclusive 

os ativos materiais, intangfveis e financeiros que sao de Iongo prazo). 

3. Os seus paragrafos 60 a 67 definem os passives circulantes. Segundo estes 

paragrafos, o passive sera classificado como circulante quando satisfazer 

algum dos criterios a seguir: 

(a) Caso o passive seja liquidado no ciclo normal operacional da entidade. 

(b) Caso o ativo seja mantido com fins de negociac;oes. 

(c) Caso pretenda-se liquida-lo no perfodo de 12 meses ap6s a data de 

levantamento do balanc;o. 

(d) A entidade nao tem o direito de postergar o pagamento do passive ap6s 

12 meses seguidos ao encerramento do balanc;o patrimonial. 

(e) Todos os demais passives serao classificados como nao circulantes. 

4. Segundo os paragrafos 68 a 73, as contas de balanc;o patrimonial devem ser: 

(a) Ativos lmobilizados. 

(b) Aplicac;oes imobiliarias. 

(c) Ativos intangfveis. 



(d) Ativos financeiros (exclufdos os mencionados nos itens e, he i a seguir) 

(e) lnvestimentos contabilizados pelo metoda de equivalencia patrimonial. 

(f) Ativos biol6gicos. 

(g) Estoques. 

(h) Contas a receber de clientes e outras contas a receber. 

(i) Caixa e equivalente de caixa. 

U) Fornecedores e outras contas a pagar. 

(k) Provisoes. 
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(I) Passives financeiros (excluidos os mencionados nos itens e k 

anteriores). 

(m) Passives e ativos de impastos correntes, segundo definidos na Norma 

lnternacional de contabilidade lAS 12 (Impastos sabre o Iuera). 

(n) Passives e ativos de impastos diferidos, segundo definido na Norma 

internacional de contabilidade lAS 12. 

(o) lnteresses minoritarios, apresentados dentro do patrimonio liquido. 

(p) Capital social emitido e reservas atribuiveis aos mantenedores de 

instrumentos de patrim6nio liquido da sociedade controladora. 

5. Os paragrafos 74 a 77 relatam que a entidade deve divulgar o detalhamento 

das contas. 0 nivel de informa<;ao sera diferente para cada conta, par 

exemplo: 

(a) 0 ativo imobilizado sera desmembrado par classe, de acordo com a 

Norma lnternacional de Contabilidade lAS 16, a qual relata sabre o 

imobilizado material. 

(b) As contas a receber serao desmembradas em fun<;ao da procedencia dos 

clientes. 

(c) Os estoques se classificam de acordo com a Norma lnternacional de 

contabilidade lAS 2 (Estoques), em mercadorias, materias-primas, 

materiais, produtos em processo e produtos acabados. 

(d) As provisoes sao abertas, de forma a apresentarem separadamente as 

provisoes para beneficios a empregados e as demais provisoes. 

(e) 0 capital social e as reservas sao desmembrados em varias classes, tais 

como capital aportado, agio na emissao de a<;oes e reservas. 
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2.2 Normas Brasileiras de Contabi/idade 

1. 0 balan<;:o patrimonial e dividido em sete grandes grupos de contas: ativo 

circulante, ativo realizavel a Iongo prazo, ativo permanente (desmembrado 

em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido), passivo circulante, 

passivo exigivel a Iongo prazo, resultados de exercicios futuros e 

patrimonio liquido. 

2. Os ativos sao classificados por ordem decrescente de liquidez. 

3. Os passivos e o patrimonio liquido sao classificados por ordem 

decrescente de exigibilidade. 

4. 0 balan<;:o patrimonial consolidado deve estar acompanhado do balan<;:o 

patrimonial da sociedade controladora. 

5. 0 intangivel de acordo com a lei societaria e classificado dentro do ativo 

imobilizado, porem de acordo com a delibera<;:ao CVM n° 488, de outubro 

de 2005, em seu paragrafo 54, os ativos intangiveis devem ser 

apresentados em contas especificas do balan<;:o. 
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3 Ativo 

0 que se apresenta a seguir e urn comparative entre as normas internacionais de 

contabilidade e as regras brasileiras de contabilidade, aplicadas nas principais contas 

do ativo. 

3.1 Ativo lmobilizado 

De acordo com as regras brasileiras de contabilidade, nao e exigido que as 

sociedades divulguem as muta<;oes ocorridas durante o exercfcio nas contas do ativo 

imobilizado, alem disso, tambem inexiste previsao para a constitui<;ao de provisao para 

deteriora<;ao do valor de bens do ativo imobilizado. Os saldos das principais classes de 

bens do ativo imobilizado sao divulgados com destaque para o custo, a reavalia<;ao e a 

deprecia<;ao acumulada. 

Quando se tratando das normas internacionais de contabilidade, merece 

destaque a Norma lAS 16 (lmobilizado Material), a qual exige que as sociedades 

divulguem as movimenta<;oes ocorridas nas contas do ativo imobilizado. 

De acordo com a Norma lnternacional de Contabilidade lAS 36 (Deteriora<;ao do 

Valor dos Ativos), a provisao para deteriora<;ao do valor representa o excesso do valor 

contabil do ativo em rela<;ao ao seu valor recuperavel. 

Outros pontos que merecem destaque nas classes de ativo imobilizado, segundo 

Deloitte (2006) sao: 

1. Adi<;oes pela aquisi<;ao de controlada, as quais representam ativos 

imobilizados de controladas consolidadas, cujas participa<;oes societarias 

foram adquiridas durante o exercfcio, assim como as baixas pela venda de 

controladas, as quais representam ativos imobilizados de controladas 

consolidadas, cujas participa<;oes societarias foram vendidas durante o 

exercfcio. 

2. A diferen<;a cambial, a qual representa a varia<;ao cambial apurada na 

tradu<;ao para reais (moeda de apresenta<;ao) de ativos imobilizados de 

controladas no exterior. 
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A seguir, estao apresentados dais exemplos de ativos imobilizados, que atendem 

os objetivos da Norma lnternacional de Contabilidade lAS 16 (Ativo lmobilizado). 

Terrenos e 
Maquinas 

M6veis e 
Total Edificios Utensilios 

R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 000 

Custo ou reavaliacao 

Saldos em 1° de Janeiro de 2004 240.700 36.500 33.200 310.400 
Compras 31.600 13.300 6.600 51.500 
Baixas (1.200) (700) (1.900) 
Diferenc;a Cambial 1.750 270 310 2.330 
Acrescimo de reavaliac;ao 7.200 7.200 
Saldos em 1 o de Janeiro de 2005 281.250 48.870 39.410 369.530 
Compras 9.095 14.450 9.794 33.339 
Adit;6es pela aquisic;ao de controlada 8.320 8.320 
Baixas pela venda de controlada (8.840) (4.834) (13.674) 
Diferenc;a Cambial (933) (112) (141) (1.186) 

Decrescimo de reavaliac;ao (3.215) (3.215) 

Saldos em 31 de dezembro de 2005 294.517 54.368 44.229 393.114 

Depreciacao acumulada e provisao 
para deterioracao do valor 
Saldos em 1 o de Janeiro de 2004 24.200 7.200 6.600 38.000 
Encargo de depreciac;ao 10.910 3.980 3.940 18.830 
Provisao para deteriorac;ao do valor 2.200 2.200 
Baixas (240) (140) (380) 

Diferenc;a Cambial 175 54 61 290 

Saldos em 1 o de Janeiro de 2005 35.285 13.194 10.461 58.940 

Encargo de depreciac;ao 9.870 3.900 3.450 17.220 

Adic;ao por aquisic;ao de controlada 430 430 
Provisao para deteriorac;ao do valor 1.250 1.250 
Baixas pela venda de controlada (160) (58) (218) 

Diferenc;a Cambial (93) (22) (27) (142) 

Saldos em 31 de Dezembro de 2005 45.492 18.162 13.826 77.480 

Valor Liquido do Ativo lmobilizado 

Em 31 de Dezembro de 2005 249.025 36.206 30.403 315.634 

Em 31 de Dezembro de 2004 245.965 35.676 28.949 310.590 

Figura 2: Ativo lmobilizado 
Fonte: Deloitte, 2006. 
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Outro exemplo de apresentac;ao: 

Terrenos e 
Maquinas 

M6veis e 
Total Edificios Utensilios 

R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 000 

Saldos em 1° de Janeiro de 2004 

Custo ou reavalia9ao 240.700 36.500 33.200 310.400 

Deprecia9ao acumulada e provisao 
para deteriora9ao do valor (24.200) (7.200) (6.600) (38.000) 
Valor liquido nos livros 216.500 29.300 26.600 272.400 

Movimentacao em 2004 
Compras 31.600 13.300 6.600 51.500 
Baixas (960) (560) (1.520) 
Diferen9a Cambial 1.575 216 249 2.040 
Acrescimo de reavalia9ao 7.200 7.200 
Encargo de depreciac;:ao (10.910) (3.980) (3.940) (18.830) 

Provisao para deteriorac;:ao do valor (2.200} (2.200} 
Valor Lfquido no final de 2004 245.965 35.676 28.949 310.590 

Saldos em 31 de Dezembro de 2004 

Custo ou reavaliac;:ao 281.250 48.870 39.410 369.530 

Depreciac;:ao acumulada ou provisao 
para deteriorac;:ao do valor (35.285) (13.194) (1 0.461) (58.940) 
Valor liquido nos livros 245.965 35.676 28.949 310.590 

Movimentacao em 2005 

Compras 9.095 14.450 9.794 33.339 
Adic;:oes pela aquisic;:ao de controlada 7.890 7.890 
Baixas pela venda de controlada (8.680) (4.776) (13.456) 

Diferenc;:a cambial (840) (90) (114) (1.044) 
Decrescimo de reavaliac;:ao (3.215) (3.215) 

Encargo de depreciac;:ao (9.870) (3.900) (3.450) (17.220) 

Provisao para deteriorac;:ao do valor (1.250) (1.250} 

Valor liquido no final de 2005 249.025 36.206 30.403 315.634 

Saldos em 31 de dezembro de 2005 

Custo ou reavaliac;:ao 294.517 54.368 44.229 393.114 

Depreciac;:ao acumulada e provisao 
para perda do valor (45.492) (18.162} (13.826} (77.480} 

Valor liquido nos livros 249.025 36.206 30.403 315.634 

Figura 3: Ativo lmobilizado 
Fonte: Deloitte,2006. 
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3.2 Ativos lntangiveis 

De acordo com as Normas Brasileiras de contabilidade nao e exigido que a 

sociedade divulgue as muta<_;:oes ocorridas durante o exercicio dentro das contas dos 

ativos intangfveis vista que os mesmos sao classificados dentro do ativo imobilizado. Os 

saldos das principais classes desses ativos sao divulgados em conjunto com os demais 

bens do ativo imobilizado, com destaque para o custo e amortiza<_;:ao acumulada. 

Outro ponto relevante diz respeito ao fundo de comercio, o qual nao e apurado 

pelas normas contabeis brasileiras. Neste caso, quando da aquisi<_;:ao de participa<_;:ao 

acionaria avaliada pelo metoda de equivalencia patrimonial, a sociedade controladora 

geralmente incorre em agio ou desagio, os quais representam a diferen<_;:a entre o valor 

pago pela participa<_;:ao acionaria e o percentual de participa<_;:ao adquirido aplicado 

sabre o patrimonio lfquido contabil da sociedade investida. 

Quando se tratando das normas internacionais de contabilidade, merece 

destaque a norma lAS 38 (Ativos intangfveis), a qual exige que as sociedades 

divulguem as movimenta<_;:oes ocorridas nas contas do ativo intangivel e a norma 

internacional de contabilidade lAS 36 (Deteriora<_;:ao do Valor dos Ativos), a qual relata 

que 0 agio e submetido periodicamente a verifica<_;:ao da deteriora<_;:ao do seu valor. 0 

agio nao e amortizado. Alem disso, esta mesma regra cita que a provisao para 

deteriora<_;:ao do valor, representa o excesso de valor contabil do ativo em rela<_;:ao ao 

seu valor recuperavel. 

Outros pontos que merecem destaque segundo Delloite (2006),sao: 

1. As adi<_;:oes representam os gastos ocorridos nas aquisi<_;:oes de marcas e 

patentes tanto pela sociedade controladora como por suas sociedades 

controladas consolidadas, assim como o agio apurado na aquisi<_;:ao de 

participa<_;:ao acionaria. Este por sua vez, significa a diferen<_;:a a maior 

entre o valor pago e o montante dos ativos lfquidos da sociedade investida 

avaliados a valor de mercado. 

2. As aquisi<_;:oes de controladas representam o agio e outros ativos 

intangfveis de sociedade controlada adquirida durante o exercfcio, ou 

seja, ativos intangfveis de sociedade controlada que estaria sendo 

consolidada pela primeira vez. 
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3. Ja as baixas de controladas representam as baixas em ativos intangiveis 

em func;ao da venda das ac;oes do capital social de sociedade controlada. 

Vale ressaltar que os ativos liquidos da sociedade controlada vendida 

durante o exercicio nao sao consolidados no balanc;o patrimonial 

consolidado no final do exercicio. Apenas serao consolidadas as receitas 

e as despesas da sociedade controlada vendida, apuradas ate a data da 

alienac;ao da participac;ao acionaria. 

4. A traduc;ao para reais de ativos intangiveis de controladas no exterior 

representa a diferenc;a cambial. 

A seguir encontram-se dais exemplos de apresentac;ao dos ativos intangiveis de 

acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

Custo 
Saldos em 1 o de Janeiro de 2004 

Adi<;:6es 
Diferen<;:a Cambial 
Saldos em 1° de Janeiro de 2005 
Adi<;:6es 
Baixa pela Venda de Controlada 
Agio na compra de controlada 
Agio de controlada vendida 

Diferen<;:a Cambial 
Saldos em 31 de Dezembro de 2005 

Amortizac;ao acumulada e provisao 
para deteriorizac;ao do valor 

Saldos em 1° de Janeiro de 2004 
Encargos e Amortiza<;:ao 
Provisao para deteriora<;:ao do valor 

Diferen<;:a Cambial 
Saldos em 1° de Janeiro de 2005 
Encargos de Amortiza<;:ao 
Provisao para deteriora<;:ao do valor 

Diferen<;:a Cambial 
Saldos em 31 de Dezembro de 2005 

Valor Liquido do lntangivel 
Em 31 de Dezembro de 2005 
Em 31 de Dezembro de 2004 
Figura 4: Ativos lntangiveis 

Agio 

R$ 000 

7.200 
1.100 

130 
8.430 

2.065 
(1.997) 

(179) 

8.319 

1.310 

140 

(672} 

778 

208 

(1 0) 

976 

7.343 
7.652 

Marcas e 
Patentes 

R$ 000 

3.500 
1.600 

240 
5.340 
1.605 
(890) 

(181} 
5.874 

1.050 
1.013 

37 
2.100 

925 

(66} 

2.959 

2.915 
3.240 

Total 

R$ 000 

10.700 
2.700 

370 
13.770 
1.605 

(890) 
2.065 
(1.997) 

(360} 

14.193 

2.360 
1.013 

140 

(635} 
2.878 

925 
208 

(76} 

3.935 

10.258 
10.892 
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Outro exemplo de apresentac;ao: 

Agio 
Marcas e 

Total 
Patentes 

R$ 000 R$ 000 R$ 000 

Saldos em 1° de Janeiro de 2004 

Custo 7.200 3.500 10.700 
Amortizac;;ao acumulada e provisao 
para deteriorac;;ao do valor (1.31 0} (1.050} (2.360} 
Valor Lfquido nos livros 5.890 2.450 8.340 

Movimentat;ao em 2004 

Adic;;6es 1.100 1.600 2.700 

Encargo de Amortizac;;ao (1.013) (1.013) 
Provisao para deteriorac;;ao do valor (140) (140) 

Diferenc;;a Cambial 802 203 1.005 
Valor Lfquido no final de 2004 7.652 3.240 10.892 

Saldos em 31 de Dezembro de 2004 

Custo 8.430 5.340 13.770 
Amortizac;;ao acumulada e provisao 
para deteriorac;;ao do valor (778} (2.1 00} (2.878) 

Valor Lfquido nos livros 7.652 3.240 10.892 

Movimentat;ao em 2005 

Adic;;6es 1.605 1.605 

Baixa pela venda de controlada (890) (890) 
Agio na compra de controlada 2.065 2.065 
Agio na venda de controlada (1.997) (1.997) 
Encargo de amortizac;;ao (925) (925) 

Provisao para deteriorac;;ao do valor (208) (208) 

Diferenc;;a Cambial (169} (115} (284) 

Valor lfquido no final de 2005 7.343 2.915 10.258 

Saldos em 31 de dezembro de 2005 

Custo 8.319 5.874 14.193 
Amortizac;;ao acumulada e provisao 
para deteriorac;;ao do valor (976} (2.959} (3.935) 

Valor Lfquido nos livros 7.343 2.915 10.258 

Figura 5: Ativos lntangiveis 
Fonte: Deloitte,2006. 
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3.3 Impastos Diferidos 

De acordo com as normas brasileiras de contabilidade, as entidades nao sao 

obrigadas a divulgar as muta<;:oes ocorridas na contas de impastos diferidos durante o 

exercicio que estao sendo apresentados, assim como a natureza das pnnc1pais 

transa<;:oes (provisao para perdas de ativos, provisao para contingencias, etc) que 

geram os impastos diferidos. 

Segunda a Deloitte (2006), a Delibera<;:ao da CVM n° 273, de 20 de agosto de 

1998, exige que as companhias abertas divulguem: 

a) Montante dos impastos correntes e diferidos registrados no resultado, 

patrimonio liquido, ativo e passive. 

b) Natureza, fundamento e expectativa de prazo para realiza<;:ao de cada 

ativo e obriga<;:oes fiscais diferidos. 

c) Efeitos no ativo, passive, resultado e patrimonio liquido decorrentes de 

ajustes por altera<;:oes de aliquotas ou por mudan<;:as na expectativa de 

realiza<;:ao ou liquida<;:ao dos ativos ou passives diferidos. 

d) Montante das diferen<;:as temporarias e dos prejuizos fiscais nao 

utilizados, que para as quais nao se reconhece contabilmente ativo fiscal 

diferido, com indica<;:ao do valor dos tributes que nao se qualificam para 

esse reconhecimento. 

e) Concilia<;:ao entre o valor debitado ou creditado ao resultado de Impasto 

de Renda e contribui<;:ao social e o produto do resultado contabil antes do 

Impasto de Renda multiplicado pelas aliquotas aplicaveis, divulgando-se 

tambem tais aliquotas e suas bases de calculo. 

f) Natureza e montante dos ativos cuja base fiscal seja inferior ao seu valor 

contabil. 

De acordo com a lnstru<;:ao da CVM n° 371, de 27 de junho de 2002, citado pela 

Deloitte (2006), tambem e exigido que as companhias de capital aberto divulguem: 

a) Estimativa das parcelas de realiza<;:ao do ativo fiscal diferido, 

discriminadas ano a ano para os primeiros cinco anos e, a partir dai, 

agrupadas em periodos maximos de tres anos, inclusive para a parcela do 
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ativo fiscal diferido nao registrada que ultrapassar o prazo de realizac;:ao 

de dez anos. 

b) Efeitos decorrentes de eventual alterac;:ao na expectativa de realizac;:ao do 

ativo fiscal diferido e respectivos fundamentos. 

c) No caso de companhia recem-constituida, ou em processo de 

reestruturac;:ao operacional ou de reorganizac;:ao societaria, descric;:ao das 

ac;:oes administrativas que contribuirao para a realizac;:ao futura do ativo 

fiscal diferido. 

A norma internacional de contabilidade lAS 12 (Impastos sobre o Lucro) exige 

que a entidade divulgue a movimentac;:ao das contas patrimoniais do imposto diferido, 

destacando as principais transac;:oes, tais como as contrapartidas com contas de 

resultado e as contrapartidas com as contas do patrimonio liquido. 

Ainda se tratando das normas internacionais de contabilidade, alguns pontos 

devem ser observados segundo Deloitte (2006), conforme a seguir: 

1. A reavaliagao de ativos representa o lmposto de Renda diferido credor, 

classificado no passivo nao circulante e calculado sobre o valor da reserva 

de reavaliac;:ao (patrimonio liquido) de ativos imobilizados. 

2. A provisao para perdas representa o lmposto de Renda diferido devedor, 

classificado no ativo nao circulante e calculado sobre provisoes para 

perdas com ativos (provisao para devedores duvidosos, provisao para 

reduzir estoques a valor de mercado, etc), na hip6tese de serem 

temporariamente indedutiveis, como eo caso atualmente no Brasil. 

3. A provisao para contingencias representa o lmposto de Renda diferido 

devedor, classificado no ativo nao circulante e calculado sobre provisoes 

para contingencias (tributarias, trabalhistas, civeis, etc) na hip6tese de 

serem temporariamente indedutiveis, como eo caso no Brasil. 

4. Os prejuizos fiscais e bases negativas de contribuic;:ao social, geram 

creditos fiscais de impastos diferidos. 

A seguir, encontra se um exemplo de demonstrative do imposto diferido, de 

acordo com as normas internacionais de contabilidade. Neste caso, o grupo 
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reconheceu impastos diferidos, relacionados com o Impasto de Renda e Contribuiyao 

Social. 

Ativo de Impastos Diferidos 

Passivo de Impasto Diferidos 
Valor Uquido 
Figura 6: Impastos Diferidos 
Fonte: Deloitte,2006. 

31/12/2005 31/12/2004 
R$ 000 R$ 000 

(44.990) 

34.095 
(10.895) 

(39.070) 

35.723 
(3.347) 

A movimentactao dos impastos diferidos em 2005 e em 2004, foi a seguinte: 

Saldo em 1 o de Janeiro de 2004 
Registrado no patrimonio 
Registrado no resultado 
Diferen<;:a cambia 
Sal do em 1 o de Janeiro de 2005 
Registrado no patrimonio 
Registrado no resultado 
Venda de controlada 

Diferen<;:a de cambia 
Saldo em 31 de Dezembro de 2005 
Figura 7: Impastos Diferidos 
Fonte: Deloitte,2006. 

3.4 Estoques 

Reservas no p . _ p . _ 
p t . • . rov1sao rov1sao T t 1 al_ru~donlo para perdas Contingencias 0 a 

lqUI 0 

R$ 000 

33.227 
2.816 

(320) 

R$ 000 R$ 000 

(20.895) (10.870) 

(5.1 00) (2. 070) 

------------~<1~4~2) ------~7 
35.723 
(1.204) 

(424) 

(26.137) (12.933) 

(4.074) (2.065) 
240 

_______ ___.(-'-11.!.L) --~(-'-'1 O:.J.) 

34.095 (29.982) (15.008) 

R$ 000 

1.462 
2.816 

(7.490) 
(135) 

(3.347) 
(1.204) 
(6.563) 

240 

(21) 
(10.895) 

As regras brasileiras de valorizactao, avaliactao e divulgayao sao semelhantes as 

normas internacionais de contabilidade. 0 unico ponto de diferen9a entre ambos e que 

de acordo com as regras brasileiras de contabilidade, as materias-primas sao 

apresentadas como o ultimo item do grupo de estoques no balancto patrimonial, vista 

que o mesmo e classificado por ordem decrescente de liquidez, ja nas normas 

internacionais de contabilidade, as materias-primas sao apresentadas como o primeiro 

item de estoques, vista que os ativos sao classificados por grau crescente de liquidez. 
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Para urn melhor entendimento das normas internacionais de contabilidade, 

apresenta-se a seguir, algumas notas importantes da norma internacional de 

contabilidade lAS 2, a qual trata os estoques. 

1. Quanto a valoriza(_(ao, em seu paragrafo 9, fica estabelecido que os 

estoques sao valorizados pela importancia menor entre valor de custo e 

valor liquido realizavel. 0 paragrafo 10, determina que o custo dos 

estoques sera compreendido por todos os custos derivados da aquisi9ao 

e da transforma(_(ao dos mesmos, assim como outros custos incorridos 

para coloca-los em condi96es de utiliza(_(ao. 0 paragrafo 11, relata que o 

custo de aquisi9ao e formado pelo pre9o de compra, os gastos com 

importa9ao e impastos (que nao sejam recuperaveis posteriormente das 

autoridades governamentais), alem dos transportes e outros custos 

diretamente atribuiveis a aquisi9ao das mercadorias, dos materiais ou dos 

servi9os. Os descontos comerciais e outros similares serao deduzidos 

para fins de determina9ao do custo de aquisi9ao. 

2. 0 paragrafo 12 informa que os custos de transforma(_(ao dos estoques 

serao compreendidos por aqueles custos diretamente relacionados com 

as unidades produzidas, como a mao de obra direta. Alem disso, tambem 

sao compreendidos uma parte, calculada de forma sistematica, dos 

custos indiretos, fixos e variaveis, e os demais custos incorridos para 

transformar as materias-primas em produtos acabados. 

3. 0 paragrafo 13 salienta que o processo de distribui9ao dos custos 

indiretos fixos aos custos de transforma9ao sera baseado na capacidade 

normal de produ9ao. Sendo que a capacidade normal de produ9ao pode 

ser entendida como a produ9ao que se espera atingir em circunstancias 

normais, considerando o que ja ocorreu no passado e levando em 

considera9ao a perda por parte das paradas de manuten9ao previstas. 

4. 0 paragrafo 14 menciona que o processo de produ9ao pode contemplar a 

fabrica9ao simultanea de mais de urn produto, por exemplo, a produ9ao 

de produtos principais e de subprodutos. Quando os custos de 

transforma9ao nao sao identificaveis para cada tipo de produto 

separadamente, deve-se utilizar bases uniformes e racionais para a sua 
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distribuic;ao entre os produtos, como par exemplo, a base no valor de 

mercado de cada produto. 

5. 0 paragrafo 15 relata sabre outros gastos que possam ser considerados 

nos custos dos estoques, gastos estes que sejam necessaries para que 

os estoques sejam colocados em condic;oes de venda aos clientes, como 

exemplo disto, pode ser considerado alguns custos indiretos nao 

derivados da produc;ao ou os custos de desenhos para clientes especiais. 

A norma internacional de contabilidade lAS 23, a qual relata sabre os 

encargos financeiros, estabelece condic;oes em certas circunstancias em 

que uma entidade pode debitar gastos financeiros aos estoques. 

6. 0 paragrafo 21, relata sabre os sistemas de valorizac;ao dos estoques. De 

acordo com este paragrafo, os sistemas de determinac;ao dos custos dos 

estoques, como o metoda do custo padrao e o metoda do prec;o de 

venda, poderao ser utilizados sempre que o resultado se aproxime do 

custo. 0 custo padrao e estabelecido a partir de niveis normais de 

consumo. 

7. Os paragrafos 23 e 24 determinam que certos tipos de estoques deverao 

ser valorizados utilizando a metodologia de identificac;ao especifica. 

Neste caso enquadram-se os produtos que nao sao habitualmente 

misturados com outros produtos, assim como bens produzidos e 

segregados para um projeto especifico. 

8. Os paragrafos 25 a 27 relatam sabre o metoda do custo media e do 

PEPS. Determina que para os estoques que nao forem contemplados na 

metodologia de identificac;ao especifica, devera ser utilizado o metoda do 

custo media ou o metoda PEPS (primeiro que entra e o primeiro que sai). 

Vale ressaltar que a sociedade utilizara o mesmo metoda para todos os 

estoques que tenham a mesma natureza e usa similares, ja para os 

estoques que tenham natureza ou usa diferente, podera ser utilizada 

forma de valorizac;ao tambem diferente. 0 metoda UEPS (ultimo que 

entra e o primeiro que sai), nao e permitido pelas normas internacionais 

de contabilidade. 

9. 0 paragrafo 36 exige a divulgac;ao das seguintes informac;oes 

relacionadas com estoques: A) Politicas contabeis adotadas para 
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valorizac;ao dos estoques, incluindo a formula de valorizac;ao dos custos 

que tenha sido utilizada. B) Detalhamento das classes de estoques 

(materias-primas, produtos em processo, produtos acabados, etc). C) 

Estoques que estao contabilizados pelo valor llquido realizavel. D) 

Estoques reconhecidos como gasto durante o exercfcio. E) Valor de 

provisao constitufda durante o exercfcio para realizac;ao dos estoques. F) 

Valor de reversao da provisao para realizac;ao, contabilizado durante o 

exercfcio. G) As circunstancias ou os eventos que justificaram a reversao, 

total ou parcial, da provisao para realizac;ao. H) Valor dos estoques dados 

em garantia de dfvidas. 

A seguir encontra-se urn demonstrative de abertura da conta de estoques, de 

uma empresa fictfcia, de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

31/12/2005 31/12/2004 
R$ 000 R$ 000 

Materias-primas 21.315 19.567 
Produtos em processo 8.438 7.789 

Produtos acabados 113.780 111.090 
Total 143.533 138.446 
Figura 8: Estoques 
Fonte:Deloitte, 2006. 

3.5 Contas a receber 

As regras brasileiras de contabilidade sao muito semelhantes as normas 

internacionais de contabilidade, a unica diferenc;a existente e o fato de que de acordo 

com as regras brasileiras de contabilidade, nao existe exigencia de as contas a receber 

serem contabilizadas pelo seu valor justo. Vale ressaltar que na maioria dos casos nao 

deve haver diferenc;a expressiva entre o valor justo das contas a receber e o seu valor 

nominal (valor da nota fiscal). Este fato se da principalmente em func;ao do prazo 

reduzido das vendas a prazo assim como devido ao baixo fndice de inflac;ao. 

As normas internacionais de contabilidade segundo Deloitte (2006), classificam 

as contas a receber como urn instrumento ativo nao derivativo, ou seja, geralmente esta 



36 

atrelado a uma variagao de indice, de prego de urn ativo, etc., deste modo nao requer 

urn investimento significativo e o contrato vence em data futura. As contas a receber 

devem ser contabilizadas inicialmente pelo valor justo (valor nominal), ou seja, valor que 

consta na nota fiscal de venda do bern ou do servigo, descontado o valor presente pela 

taxa efetiva de juros (taxa embutida pela sociedade na venda a prazo ao cliente). 

Em relagao a provisao para perda por deterioragao, tambem conhecida como 

provisao para devedores duvidosos, deve ser apenas divulgado o valor da perda que foi 

computado na demonstragao do resultado. 

A seguir encontra-se urn demonstrativo do contas a receber, de uma empresa 

ficticia, de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

31/12/2005 31/12/2004 
R$ 000 R$ 000 

Clientes pelas vendas de produtos 87.567 
Clientes pelas vendas de mercadorias 65.312 
Clientes pelas vendas de servi9os 6.780 
Provisao para perda por deteriora9ao 
das contas a receber (2.345) 

Cliente- valor lfquido 157.314 

Outras contas a receber 715 
Total 158.029 
Figura 9: Contas a Receber 
Fonte: Deloitte,2006. 

3. 6 Caixa e Equivalentes de Caixa 

81.675 
63.909 
5.541 

(2.121) 
149.004 

690 
149.694 

A regra contabil brasileira e semelhante as normas internacionais de 

contabilidade, no entanto se utiliza a terminologia disponivel (artigo n° 179, da lei n° 

6.404 de 1976). 

Nas normas internacionais de contabilidade, segundo Deloitte (2006), sao 

classificados no caixa e equivalentes de caixa, os recursos em caixa, em contas 

correntes bancarias e em depositos bancarios com prazo de vencimento de ate tres 

meses. Os rendimentos dos depositos deverao ser reconhecidos como receita 

financeira no resultado do exercicio com base no regime de competencia e utilizando a 

taxa efetiva de juros. 
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4 Passivo 

0 que se apresenta a seguir e urn comparative entre as normas internacionais de 

contabilidade e as regras brasileiras de contabilidade, aplicadas nas principais contas 

do passive. 

4. 1 Provisoes 

As regras brasileiras quando se tratando de Provisoes, Passives, Contingencias 

Passivas e Contingencias Ativas, sao semelhantes a norma internacional de 

contabilidade lAS 37 (Provisoes, Ativos Contingentes e Passives Contingentes). Estas 

semelhanc;as ficaram explicitas ap6s a CVM emitir em 3 de outubro de 2005, a 

Deliberac;ao n° 489, com vigencia para os periodos que comec;am a partir de 1 de 

janeiro de 2006. 

Em relac;ao a norma internacional de contabilidade lAS 37, que trata das 

provisoes, ativos contingentes e passives contingentes, merecessem destaque os 

seguintes paragrafos, segundo Deloitte (2006): 

1. 0 paragrafo 1 O,define provisao como urn passive, do qual nao se tern 

certeza de seu valor e de seu vencimento. Este paragrafo ainda define 

uma obrigac;ao legal como aquela que deriva de: A) Urn contrato. B) Uma 

legislac;ao. C) Outra causa do tipo legal. 

2. Em seu paragrafo 14, fica determinado que uma empresa so deve 

reconhecer uma provisao somente quando ocorrerem as seguintes 

circunstancias: A) A empresa tern uma obrigac;ao presente (carater legal 

ou implicita). B) E. provavel que a empresa tera que entregar recursos 

para liquidar a obrigac;ao. C) 0 valor da provisao pode ser estimado de 

maneira confiavel. 

3. 0 paragrafo 27 determina que a empresa nao deve proceder ao 

reconhecimento na contabilidade de nenhum passive contingente. 

4. 0 paragrafo 63 menciona que as perdas futuras derivadas da explorac;ao 

de neg6cios nao devem ser registradas no passive da empresa. 
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5. 0 paragrafo 66 cementa que as obrigagoes derivadas de contratos 

onerosos devem ser reconhecidas e valorizadas nas demonstragoes 

financeiras como provisao. 

6. 0 paragrafo 70 enumera os seguintes eventos como exemplos de 

reestruturagao: A) Venda ou liquidagao de uma linha de atividade. B) 

Fechamento de neg6cios em um pais ou regiao, ou realocagao de 

atividades de um pais ou de uma regiao para outro pais ou para outra 

regiao. C) Mudangas na estrutura administrativa, como, par exemplo, a 

eliminagao de um nivel de gerencia. D) Reorganizagoes importantes que 

tenham efeito significative sabre a natureza e o enfoque das atividades da 

empresa. 

7. 0 paragrafo 84 estabelece que a empresa deve divulgar as seguintes 

informagoes sabre cada tipo de provisao em nota explicativa as 

demonstragoes financeiras: A) 0 valor pelos registros da contabilidade no 

infcio e no final do exercicio. B) Constituigoes efetuadas no exercicio, 

incluindo aumentos nas provisoes ja existentes. C) Valores utilizados (isto 

e, aplicados ou debitados contra a provisao) durante o exercicio. D) 

lmportancias nao utilizadas que tenham sido objeto de reversao durante o 

exercfcio. E) Aumento durante o exercicio dos saldos objeto de desconto, 

em fungao do passar do tempo, assim como o efeito relacionado com 

mudanga na taxa de desconto. Nao e precise apresentar a informagao 

comparativa. Em outras palavras, a norma exige a divulgagao da 

movimentagao das provisoes durante o ultimo exercicio. 

A seguir encontra-se um demonstrative das provisoes, de uma empresa ficticia, 

de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

Processes Processes Garantias Total 
Tributaries Trabalhistas 

R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 000 

Movimentayao 
Saldos em 01/01/2004 21.455 6.990 4.555 33.000 

Constituiy6es efetuadas 2.702 1.890 1.990 6.582 



Reversoes efetuadas 
Variar;ao Cambial 

Pagamentos Realizados 
Saldos em 31/12/2004 
Constituir;6es efetuadas 
Revers6es efetuadas 
Adir;oes - controlada comprada 
Baixas - controlada vendida 
Variar;ao Cambial 

Pagamentos Realizados 
Saldos em 31/12/2005 

Classificar;ao 

Passive nao circulante 
Passive Circulante 
Total 

Figura 10: Provisoes 
Fonte: Deloitte,2006. 

(1.344) (320) 
13 7 

(2.790} (713} 
20.036 7.854 
4.567 2.020 
(1.766) (376) 

390 
(140) 

6 3 

(3.520} (785} 
19.573 8.716 

31/12/2005 31/12/2004 
R$ 000 R$ 000 

12.456 
20.899 
33.355 

10.300 
22.167 
32.467 

4. 2 Fornecedores e Outras Contas a Pagar 
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(213) (1.877) 
1 21 

(1.756} (5.259) 
4.577 32.467 
2.556 9.143 

(259) (2.401) 
390 
(140) 

2 11 

(1.810} (6.115} 
5.066 33.355 

As regras brasileiras de contabilidade sao muito parecidas com as normas 

internacionais de contabilidade quando se tratando da contabilizagao de dfvidas com 

fornecedores, entretanto inexiste nas regras brasileiras de contabilidade previsao para 

divulgagao de informagoes sobre as dfvidas com fornecedores. 

De acordo com a norma internacional de contabilidade 32, a qual trata das 

apresentagoes e informagoes a revelar nos instrumentos financeiros, estabelece que a 

empresa deve informar para cada classe de passivo financeiro a natureza e o alcance 

do instrumento financeiro, incluindo prazos e condigoes significativas que podem afetar 

os valores e prazos, bern como as prcHicas contabeis e as metodologias adotadas, 

incluindo o criterio para reconhecimento e mensuragao dos passives financeiros. 

No paragrafo 86 da mesma norma, fica determinado que a empresa deve revelar 

o valor justo ou de mercado para cada classe de passivo financeiro, de forma que se 

permita realizar as comparagoes como os correspondentes valores pelos registros da 

contabilidade. 
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A seguir encontra-se um demonstrative das provisoes, de uma empresa ficticia, 

de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

4.3 Capital Social 

31/12/2005 31/12/2004 
R$ 000 R$ 000 

Fornecedores de estoques 34.478 31.200 
Fornecedores de imobilizados 12.341 11.999 
Fornecedores de Servi<;:os 9. 560 8. 190 

Contas a pagar 712 619 
Total 57.091 52.008 
Figura 11: Fornecedores e outros contas a pagar 
Fonte: Deloitte,2006. 

Segundo Deloitte (2006), a lei n° 6.404 de 1976, em seu paragrafo 5° do artigo n° 

176, estabelece que a sociedade deve divulgar em nota explicativa as demonstra<;oes 

financeiras o numero, especies e classes das a<;oes de capital social, alem de 

estabelecer que a sociedade revelara as op<;oes de compras de a<;oes outorgadas e 

exercidas no exercicio. Em suma, as sociedades brasileiras divulgam as mesmas 

informa<;oes sobre o capital social exigidas pelas normas internacionais de 

contabilidade, com exce<;ao da movimenta<;ao fisica da quantidade de a<;oes durante o 

exercicio social. 

De acordo com a Norma lnternacional de Contabilidade lAS 1, em seu paragrafo 

76, de acordo com a Deloitte (2006), fica estabelecido que a sociedade deve divulgar 

em nota explicativa as demonstra<;oes financeiras as seguintes informa<;oes para cada 

uma das classes de a<;oes de capital social. 

1. 0 numero de a<;oes autorizadas para sua emissao. 

2. 0 numero de a<;oes emitidas e totalmente integralizadas (pagas) e o 

numero de a<;oes emitidas e ainda nao integralizadas (pagas) na sua 

totalidade. 

3. 0 valor nominal da a<;ao, ou o fato de que a a<;ao nao tem valor nominal. 

4. Uma concilia<;ao entre o numero de a<;oes em circula<;ao no inicio e no 

final do exercicio. 
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5. Os direitos, privilegios e restri<;oes correspondentes a cada classe de 

a<;ao, incluindo os que se referem as restri<;oes que afetam o recebimento 

de dividendos e o reembolso do capital social. 

6. A<;6es de emissao da sociedade que estao em seu poder ou em poder de 

suas sociedades controladas e coligadas. 

7. A<;oes com emissao reservada para op<;6es ou para contratos de venda 

de a<;oes, descrevendo as condi<;oes e as importancias correspondentes. 

A seguir encontra-se um demonstrativo da abertura das a<;6es, de uma empresa 

ficticia, de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

Ar;oes ordinaries autorizadas 

Ar;oes ordinaries emitidas e realizadas 
Saldo no inicio do ano 
Aumento de capital em dinheiro 
Aumento de capital com exercfcios de opr;oes de a<;oes 
Saldo no final do ano 
Figura 12 : Capital Social 
Fonte: Deloitte, 2006. 

31/12/2005 31/12/2004 
Quantidade Quantidade 

70.000 70.000 

2005 2004 
Quantidade Quantidade 

0 0 
54.200 50.000 
4.800 3.000 
1.900 1.200 

60.900 54.200 
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5 DEMONSTRACAO DO RESULTADO 

0 que se apresenta a seguir sao as demonstrac;;oes do resultado de uma 

empresa ficticia. Tem-se como intuito, mostrar neste capitulo, um breve comparativo 

entre as normas internacionais de contabilidade e as regras brasileiras de contabilidade 

em relac;;ao as demonstrac;;oes de resultado. 

0 exemplo abaixo, apresenta as demonstrac;;oes do resultado consolidada de um 

grupo hipotetico, utilizando o formato das despesas classificadas por natureza. 

2005 2004 

R$ 000 R$ 000 

Receita Bruta Operacional 1.215.351 1.111.310 
Variac;:oes nos estoques de produtos acabados e em processo 21.315 18.118 
Materias-primas, materiais e servic;:os consumidos (552.559) (502.225) 
Gastos com pessoal (121.310) (1 01.400) 
Despesas com depreciac;:ao e com amortizac;:ao (41.793) (37.411) 

Outras despesas operacionais (11.000} (9.556} 
Lucro operacional 510.004 478.836 
Equivalencia patrimonial 4.700 3.700 

Receitas financeiras 101.161 93.286 
Despesas financeiras (21.796) (9.215) 

Outros ganhos e perdas 7.215 4.216 

Resultado antes dos impostos sobre o lucro 601.284 570.823 

lmpostos sobre o lucro (191.035} (181.500} 

Lucro das operac;:oes continuadas 410.249 389.323 

Lucro (prejufzo) com operac;:oes descontinuadas 27.234 (7.333} 

Lucro liquido do exercfcio 437.483 381.990 

Atribufvel para 
Sociedade controladora 415.699 362.891 

Acionistas minoritarios 21.784 19.099 

Total 437.483 381.990 

Lucro por ac;:ao: 
Das operac;:oes continuadas e descontinuadas: 
Basico R$ 7,40 R$ 7,09 

Dilufdo R$ 7,33 R$ 7,02 

Das operac;:oes continuadas: 
Basico R$ 6,91 R$ 7,23 

Dilufdo R$ 6,85 R$ 7,16 

Figura 13: Demonstrac;;ao do Resultado 
Fonte: Deloitte,2006.$ 
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A seguir, o que se apresenta e a demonstra<;ao do resultado consolidada de um 

grupo hipotetico, utilizando o formato das despesas classificadas por fun<;ao. 

Receita bruta operacional 

Dedu<;:6es de vendas 
Receita liquida operacional 

Custos de vendas 
Lucro bruto 
Despesas de vendas 
Despesas Administrativas 

Outras Despesas Operacionais - Uquidas 
Lucro operacional 
Equivalencia patrimonial 
Receitas financeiras 
Despesas financeiras 

Outros ganhos e perdas 
Resultado antes do imposto sobre o lucro 

lmposto sobre o lucro 
Lucro das operacoes continuadas 

Lucro (prejufzo) das opera<;:oes descontinuadas 
Lucro lfquido do exercfcio 
Atribufvel para: 
Sociedade Controladora 

Acionistas minoritarios 
Total 
Lucro por a<;:ao: 
Das opera<;:6es continuadas e descontinuadas: 
Basico 
Dilufdo 
Das opera<;:6es continuadas: 
Basico 
Dilufdo 

Figura 14: Demonstra<;ao do Resultado 
Fonte: Deloitte, 2006. 

5. 1 Normas lnternacionais de Contabilidade 

2005 
R$ 000 

1.215.351 

(31.215) 
1.184.136 

(566.933) 
617.203 
(44.909) 
(51.290) 

(11.000) 

510.004 
4.700 

101.161 
(21.796) 

7.215 
601.284 

(191.035) 
410.249 

27.234 
437.483 

415.699 

21.784 
437.483 

R$ 7,40 
R$ 7,33 

R$ 6,91 
R$ 6,85 

2004 
R$ 000 

1.111.310 

(27.114) 
1.084.196 

(510.018) 
574.178 
(38.220) 
(47.566) 

(9.556) 
478.836 

3.700 
93.286 
(9.215) 

4.216 
570.823 

(181.500) 
389.323 

(7.333) 
381.990 

362.891 

19.099 
381.990 

R$ 7,09 
R$ 7,02 

R$ 7,23 
R$ 7,16 

De acordo com a Deloitte (2006), as demonstra<;6es de resultado podem ser 

apresentadas de duas maneiras,como se pode perceber acima, sendo que no primeiro 

exemplo, as despesas sao apresentadas segundo a sua natureza, ja no segundo 

exemplo, as despesas sao apresentadas segundo sua fun<;ao. A empresa tem a 
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liberdade de escolher qual dos dois formatos ira utilizar. Vale ressaltar que na 

comparac;ao dos dois formatos de apresentac;ao, as alterac;oes sao processadas 

apenas nas linhas entre a receita bruta operacional e o lucro operacional. 

Outro ponto que merece ser observado, e que existem tres grandes aberturas do 

lucro sendo o lucro operacional, lucro das operac;oes continuadas e lucro liquido do 

exercicio, porem na apresentac;ao das despesas classificadas por natureza, nao se tem 

o lucro bruto. 

A equivalencia patrimonial, somente aplicada em sociedades coligadas ou 

associadas, visto que das controladas ela e eliminada na consolidac;ao de 

demonstrac;oes financeiras, as receitas e as despesas financeiras, outros ganhos e 

perdas, e impastos sobre o lucro sao computados para transformar o lucro operacional 

em lucro das operac;oes continuadas. A diferenga entre o lucro das operac;oes 

continuadas e o lucro liquido do exercicio representa o resultado das operac;oes 

descontinuadas. 

Segundo a Deloitte (2006), uma operagao descontinuada e um segmento de 

neg6cios que foi interrompido, ou seja, componentes de uma classe de neg6cios com 

identificac;ao separada de ativos, passivos, receitas e despesas. Estes segmentos de 

neg6cios poderao ser baixados por uma serie de motivos, como por exemplo, venda, 

abandono, cisao, etc. A linha de resultado de operagoes descontinuadas, classifica na 

demonstrac;ao do resultado do exercicio, e geralmente composta de dois componentes: 

A) Lucro ou prejuizo durante o ano das atividades do segmento de neg6cios. B) Ganho 

ou perda na baixa do segmento. 

0 lucro liquido do exercicio diz respeito a entidade consolidada, a qual inclui os 

acionistas minoritarios. Vale ressaltar que no balango patrimonial consolidado o valor de 

participagao dos acionistas minoritarios no patrimonio liquido de controladas 

consolidadas e classificado dentro do patrimonio liquido da entidade consolidada. 

0 lucro por agao sera calculado com base no resultado atribuivel a sociedade 

controladora. 

De acordo com a norma internacional de contabilidade lAS 1, a qual trata da 

apresentagao das demonstragoes financeiras, em seu paragrafo 78, fica determinado 

que todas as receitas e despesas reconhecidas no exercfcio serao computadas na 

demonstrac;ao do resultado. 
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Em seu paragrafo 81, comenta-se que as contas de resultado incluirao no 

minima rubricas especificas com valores correspondentes das seguintes transa<;6es: 

1. Receitas Operacionais. 

2. Despesas Financeiras. 

3. Resultado de equivalencia patrimonial de sociedades coligadas ou 

associadas e de neg6cios conjuntos que se contabilizam pelo metoda de 

equivalencia patrimonial. 

4. Impastos sabre o resultado, que no caso do Brasil, representa o Impasto 

de Renda e a Contribui<;ao Social. 

5. Um unico valor que corresponda ao total de: A)Resultado depois dos 

impastos. B)Resultado das atividades interrompidas ou descontinuadas. 

6. Resultado do exercicio. 

Ainda em rela<;ao a mesma norma lnternacional de Contabilidade, em seu 

paragrafo 82, informa-se que as seguintes transa<;6es abaixo devem ser reveladas 

como distribui<;ao do resultado do exercicio: 

1. Resultado do exercicio atribuido aos interesses minoritarios (acionistas 

minoritarios de controladas consolidadas). 

2. Resultado do exercicio atribuivel aos mantenedores de instrumentos de 

patrim6nio liquido da sociedade controladora. 

Em seu paragrafo 85, informa-se que a entidade nao tera necessidade de 

apresentar nem na demonstra<;ao do resultado nem em nota explicativa as 

demonstra<;6es financeiras qualquer receita ou despesa considerada como transa<;ao 

extraordinaria. 

0 paragrafo 86 relata que, quando certa receita ou despesa e material ou tem 

importancia relativa, sua natureza e seu valor serao revelados separadamente na 

demonstra<;ao do resultado. 

0 paragrafo 88 comenta que a entidade divulgara os gastos com base em sua 

natureza ou com base em sua fun<;ao.Recomenda-se que a entidade apresente essa 

divulga<;ao na demonstra<;ao do resultado. 
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5.2 Regras Brasileiras de Contabilidade 

De acordo com Deloitte (2006), a regra brasileira de contabilidade exige que a 

demonstrac;ao do resultado da sociedade controladora tambem seja apresentada. 

De acordo com a legislac;ao societaria brasileira, a demonstrac;ao do resultado 

deve ser preparada em um unico formato, que se assemelha ao formato das despesas 

classificadas por func;ao. 

As normas contabeis brasileiras segregam apenas o lucro operacional do lucro 

nao operacional, para compor o lucro liquido do exerclcio. 0 lucro nao operacional esta 

relacionado com operac;oes nao previstas no objeto social da sociedade, como, por 

exemplo, venda de bens do ativo imobilizado. Alem disso, as normas contabeis 

brasileiras nao incluem conceitos sobre segmentos de neg6cios nem sobre resultados 

de operac;oes descontinuadas. 

Urn ponto que merece destaque quando se tratando as regras brasileiras de 

contabilidade, e o que se trata do valor do lucro por ac;ao, o qual representa o lucro ou 

prejulzo do exerclcio dividido pela quantidade de ac;oes. A lei societaria brasileira nao 

determina como calcular a quantidade de ac;oes. Certas sociedades utilizam o numero 

de ac;oes no final do exerc!cio social, outras utilizam a quantidade media de ac;oes em 

circulac;ao durante o exerclcio social. Vale ressaltar que inexistem conceitos de lucro 

basico por ac;ao e lucro diluido por ac;ao. 

5.3 Gastos por Natureza 

Como ja citado anteriormente, as regras contabeis brasileiras determinam a 

apresentac;ao das demonstrac;oes do resultado em formato semelhante ao de func;ao, e 

nao e exigida a divulgac;ao das despesas de acordo com sua natureza. 

De acordo com o paragrafo 93 da Norma lnternacional de Contabilidade- lAS 1, 

as entidades que classifiquem os gastos por func;ao na demonstrac;ao do resultado 

deverao revelar informac;ao adicional sobre a natureza desses gastos em nota 

explicativa as demonstrac;oes financeiras, incluindo pelo menos valores dos gastos com 

depreciac;ao/amortizac;ao e dos gastos com empregados. 
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Como ja citado anteriormente, a sociedade podera optar por apresentar a 

demonstra<;ao do resultado pelo formato da fun<;ao ou da natureza. No caso da 

empresa optar pelo formato da fun<;ao, ela ainda devera divulgar as informa<;6es 

incluidas nessa nota explicativa. 

A seguir apresenta-se um demonstrative dos gastos de uma sociedade ficticia, 

de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

Varia<;:6es em estoques de produtos acabados e em processo 
Materia-primas, materiais e servi<;:os consumidos 

Gastos com pessoal 

Despesas com deprecia<;:ao e amortiza<;:ao 

Total 
Figura 15: Gastos por Natureza 
Fonte: Deloitte, 2006. 

5.4 Receitas Financeiras 

2005 

R$ 000 

(21.315) 
576.207 

121.310 

18.145 

694.347 

2004 

R$ 000 

(18.118) 

520.493 

101.400 

19.143 

622.918 

De acordo com a Lei n° 6.404 de 1976, em seu artigo 187, as despesas 

financeiras deverao ser apresentadas na demonstra<;ao do resultado liquidas das 

receitas financeiras. 0 detalhamento das receitas financeiras em nota explicativas nao 

e exigido pelas regras contabeis brasileiras. 

A Norma lnternacional de Contabilidade- lAS 18, a qual relata sobre as receitas, 

estabelece que a entidade deve divulgar em nota explicativa as demonstra<;6es 

financeiras a quantia de cada categoria significativa das suas receitas operacionais, 

com indica<;ao expressa dos ganhos oriundos principalmente de: 

a) Vendas de bens. 

b) Presta<;ao de servi<;os. 

c) Juros. 

d) Royalties. 

e) Dividendos. 

0 que se apresenta a seguir, e um demonstrative das receitas financeiras, de 

uma empresa ficticia, de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 



Rendimento oriundos de ativos financeiros 
Dividendos de participac;;ao societaria 
Total 
Figura 16: Receitas Financeiras 

Fonte: Deloitte, 2006. 

5.5 Despesas Financeiras 

2005 
R$ 000 

98.743 
2.418 

101.161 

2004 
R$ 000 

91.167 
2.119 

93.286 
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De acordo com a lei societaria brasileira, em seu artigo 187 da Lei 6.404 de 

1976, as despesas financeiras devem constar na demonstrac;ao do resultado, Hquidas 

das receitas financeiras. Nao e exigido detalhamento dos itens que compoem as 

despesas financeiras. No que se trata dos encargos financeiros capitalizados, de 

acordo com a CVM, as regras brasileiras sao as mesmas das normas internacionais de 

contabilidade. 

No que tange as Norm as lnternacionais de Contabilidade, a lAS 1, determina 

que a entidade deve divulgar em linha especifica da demonstrac;ao do resultado as 

suas despesas financeiras. 

A Norma lnternacional de Contabilidade- lAS 32, estabelece que as transac;oes 

relevantes de gastos financeiros, relacionados com passivos financeiros do balanc;o 

patrimonial, devem ser divulgadas pelas entidades em nota explicativa as 

demonstrac;oes financeiras. 

0 paragrafo 29 da Norma lnternacional de Contabilidade- lAS 23, exige que as 

seguintes divulgac;oes relacionadas com despesas financeiras capitalizadas (debitadas 

em conta do ativo): 

1. PoHticas contabeis adotadas em relac;ao aos encargos financeiros. 

2. 0 valor dos encargos financeiros capitalizados durante o exercicio. 

3. A taxa de juros de capitalizac;ao dos encargos financeiros durante o 

exercicio. 

A seguir apresenta-se urn demonstrative das despesas financeiras de uma 

empresa ficticia, de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 



Encargos financeiros com instrumentos financeiros passives 

Varia96es cambiais e monetarias com instrumentos financeiros passives 

Juros capitalizados no ativo imobilizado 
Total 

Figura 17: Despesas Financeiras 
Fonte: Deloitte, 2006. 

5.6 Outros Ganhos e Perdas 

2005 

R$ 000 
16.311 
6.567 

(1.082) 

21.796 
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2004 
R$ 000 

7.555 
2.475 

(815) 
9.215 

De acordo com as regra contabil brasileira, nao e exigida a divulga<;ao do 

detalhamento de outros ganhos e perdas. As baixas do ativo imobilizado, assim como 

de investimentos, sao classificadas no resultado nao operacional. As entidades 

normalmente divulgam informa<;oes em notas explicativas as demonstra<;6es 

financeiras quando os valores sao relevantes do grupo de contas de Outras Receitas e 

Despesas Operacionais, e Resultado nao Operacional. 

Embora este item de agrupamento de contas nao estar claramente definido pela 

Norma lnternacional de Contabilidade - lAS 1, em sua parte na qual e tratado as 

demonstra<;oes do resultado, o paragrafo 83 desta norma, permite que a entidade 

apresente contas adicionais na demonstra<;ao do resultado, no caso de esta 

apresenta<;ao for relevante para que os usuarios das demonstra<;6es financeiras 

compreendam o desempenho da entidade. 

A Norma lnternacional de Contabilidade - lAS 32, estabelece que a entidade 

deve divulgar, em nota explicativa as demonstra<;6es financeiras, o valor transferido do 

patrim6nio liquido para o resultado do exercicio decorrente da realiza<;ao de ganho ou 

perda com instrumento financeiro derivativo de cobertura de fluxo de caixa. 

A seguir apresenta-se um demonstrative dos outros ganhos e perdas de uma 

empresa fictfcia, de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 
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2005 2004 
R$ 000 R$ 000 

Ganho com derivative de fluxo de caixa transferido do patrimonio lfquido 
Ajuste a valor de mercado de aplicac;:oes imobiliarias 

303 
1.009 
(912) 

6.543 

321 
856 

(1.520) 
4.346 

213 

Perda na baixa de ativos imobilizados 
Ganho na venda de ativos imobilizados 

Outros itens 272 
7.215 Total 4.216 

Figura 18: Outros Ganhos e Perdas 

Fonte: Deloitte, 2006. 

5. 7 Impasto sobre o /ucro 

De acordo com a CVM, atraves de sua Deliberac;;ao n° 273 de 1998, exige que as 

entidades divulguem em suas demonstrac;;oes financeiras as seguintes informac;;oes 

sabre os impastos sabre o Iuera: 

1. Montante dos impastos correntes e diferidos registrados no resultado, no 

patrimonio liquido, no ativo e passive. 

2. Natureza, fundamento e expectativa de prazos para realizac;;ao de cada 

ativo e obrigac;;ao fiscais diferidos. 

3. Efeitos no ativo, passive, resultado e patrim6nio liquido, decorrentes de 

ajustes de alterac;;oes aliquotas ou de mudanc;;a de expectativa de 

realizac;;ao ou de liquidac;;ao dos ativos ou passives diferidos. 

4. Montante das diferenc;;as temporiuias e dos prejuizos fiscais nao 

utilizados, para os quais nao se reconheceu contabilmente ativo fiscal 

diferido, com indicac;;ao dos valores dos tributes que nao se qualificaram 

para esse reconhecimento. 

5. Conciliac;;ao do valor debitado ou creditado ao resultado do Impasto de 

Renda e Contribuic;;ao Social e o produto do resultado contabil antes do 

Impasto de Renda multiplicado pelas aliquotas aplicaveis, divulgando-se 

tambem tais aliquotas e suas bases de calculo. 

6. Natureza e montante de ativos cuja base fiscal seja inferior ao seu valor 

contabil. 

Vale ressaltar que no Brasil os impastos sabre o Iuera sao o Impasto de Renda e 

a Contribuic;;ao Social. 
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Quanto as Normas lnternacionais de Contabilidade, a Norma - lAS 12, a qual 

trata dos impostos sobre o lucro, estabelece que a entidade deve divulgar os principais 

componentes dos impostos sobre o lucro, os quais sao geralmente, os impostos 

correntes e os impostos diferidos que foram computados na demonstra<;:ao do 

resultado. 

Ainda em rela<;:ao a mesma norma, determina-se que a entidade deve revelar 

valor total dos impostos, correntes e diferidos, relativos a transa<;:oes debitadas ou 

creditadas diretamente no patrim6nio liquido durante o exercicio. Alem disso, a mesma 

norma exige que a entidade divulgue explica<;:ao da rela<;:ao entre a despesa 

(receita/beneficio) de impostos sobre o lucro e o resultado contabil. 

A seguir apresenta-se um demonstrativo dos impostos sobre o lucro de uma 

empresa ficticia, de acordo com as normas internacionais de contabilidade. 

lmpostos correntes 

lmpostos diferidos 
Total de impostos computados no resultado 
Figura 19: lmposto sobre o lucro 
Fonte: Deloitte, 2006. 

2005 
R$ 000 

198.525 

(7.490) 

191 035 

2004 
R$ 000 

188.063 

(6.563) 

181.500 

Reconcilia<;:ao da despesa computada no resultado com o lucro contabil: 

Resultado antes dos impostos sobre o lucro 
Allquota de impostos sobre o lucro 
lmpostos sobre o lucro contabil de acordo com aliquota 
Diferen<;:as permanentes - despesas nao dedutiveis 

Diferen<;:as permanentes - receitas nao tributaveis 
Total do resultado 
Figura 20: lmposto sobre o lucro 
Fonte: Deloitte, 2006. 

2005 
R$ 000 

601.284 
34% 

204.436 
1.778 

(15.179) 
191.035 

2004 
R$ 000 

570.823 
34% 

194.080 
1.456 

(14.036) 
181.500 
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6 CONCLUSAO 

Ap6s as devidas analises das normas internacionais de contabilidade, no que 

tange as inumeras bibliografias especlficas sobre os padroes aplicados pela 

International Accounting Standards Board (IASB), assim como da estrutura dos orgaos 

regulamentadores destas normas, como o Comite de Padroes de Contabilidade 

lnternacional (International Accounting Standards Committee - IASC), Conselho 

Consultive de Padroes (SAC) e do Comite Permanente de lnterpretac;oes (SIC), pode

se ter um entendimento mais generalizado destas normas. 

As mesmas analises foram aplicadas em relac;ao as regras brasileiras de 

contabilidade, tanto no que se refere as bibliografias que a fundamentam, assim como 

em relac;ao aos 6rgaos que a regulamentam. 

Ap6s estas devidas analises pode-se trac;ar um comparative entre os principais 

pontos de destaque em relac;ao as regras brasileiras de contabilidade. Foi estabelecido 

uma analise, que foi dividida entre balanc;o patrimonial, as principais contas do ativo e 

do passivo, assim como em relac;ao as demonstrac;oes do resultado. 

Nota-se que existem varios pontos que sao classificados de formas diferentes 

em ambas as normas, como exemplo, a estrutura do balanc;o patrimonial e das 

demonstrac;oes do resultado. Porem, alguns pontos sao classificados da mesma 

maneira entre as duas normas, como e o caso do caixa e equivalentes de caixa. 

Com a conclusao deste trabalho, fica evidente os principais pontos de 

divergencia entre ambos os padroes de contabilidade, que certamente e de extrema 

valia para profissionais das areas contabil, financeira e economica. 
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