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RESUMO 

Alves, Marco Antonio Comparative entre as normas brasileiras de Contabilidade e as 
normas lnternacionais de Contabilidade da IFRS - lnternacional Financial Reporting 
Standards. A dificuldade de comparabilidade entre os relat6rios contabeis das empresas 
nacionais e internacionais pode afetar a credibilidade das informayoes das empresas do 
Brasil, o presente estudo visa analisar as divergencias entre estas normas contabeis. 
A analise elaborada seguindo os criterios contabeis da Legislayao Societaria Brasileira - Lei 
n° 6.404/76 (BR GAAP} e das Normas lnternacionais de Contabilidade (IFRS}, evidencia os 
principais fatores causadores das distoryoes das demonstrayoes e da conciliayao entre os 
resultados apurados e, que as atuais demandas pela padronizayao e harmonizayao das 
praticas contabeis a nivel internacional esbarra em barreiras relacionadas as caracteristicas 
macroeconomicas inerentes a cada pais, relacionadas principalmente a equivalencia entre 
as bases monetarias. Mostra tambem a necessidade de que as empresas busquem se 
atualizarem aos padroes de convergencias destas normas para que as mesmas venham a 
usufruir dos beneficios de oferecer ayoes ao mercado e adquirir subsidios financeiros com 
menores taxas. 

Palavras-chave: Comparative. Normas. Convergencias. 
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1 INTRODUCAO 

Ao Iongo dos anos, a Contabilidade vern evoluindo e se adaptando as praticas 

economicas de cada sociedade. Par conseguinte, as principios contabeis variam de 

urn pais para outro, tendo em vista que cada pais e/ou conglomerado tern suas 

peculiaridades e atraves destas sao estabelecidos as padroes e normas a serem 

seguidos. 

Este sera o tema abordado neste trabalho, as diferen<;as entre as praticas 

contabeis Brasileira e as Normas lnternacionais de Contabilidade, conhecidas como 

IFRS- INTERNACIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS. 

A padroniza<;ao das praticas contabeis nas organiza<;oes internacionais tern 

se tornado uma realidade cada vez mais constante, frente ao cenario globalizado 

dos mercados e da inser<;ao cada vez maior de capital estrangeiro nos paises, para 

que se entenda as diversidades das rubricas contabeis utilizadas em cada pais, com 

culturas diferenciadas, costumes e operacionalizay<>es regionais. 

As institui<;oes internacionais (IASC, IOSCO, UE , SEC, dentre outras) vern 

buscando a padroniza<;ao das praticas contabeis como uma importante ferramenta 

para mensurar o fluxo de investimento global, oferecendo maior confiabilidade nas 

demonstra<;oes alem de possibilitar uma maior sinergia entre as mercados. 

Sabendo-se que e de extrema importancia a confiabilidade nos dados 

contabeis de uma empresa, podendo inclusive afetar as taxas de risco envolvidas 

em urn neg6cio, nao deve-se ignorar sabre o assunto da harmoniza<;ao das normas 

contabeis, considerando o cenario mundial atual. 

Em varios paises tornou-se prioridade a padronizayao das praticas contabeis, 

e o Brasil, devido ao crescimento de mercado nao deve ser diferente deste 

processo, participa das discussoes e aprova<;ao das normas internacionais, bern 

como da viabilidade de implementayao de tais normas no ambito nacional, ainda que 

de forma lenta e cautelosa. 

Para desenvolver os trabalhados de apresenta<;oes das demonstra<;oes 

contabeis e financeiras em consonancia com as determina<;oes da IFRS, devido a 

crescente demanda do mercado em busca de novos investidores estrangeiros, gera 

a necessidade de ser abordado de forma simples, objetiva e abrangente: 

• as tecnicas atualmente usadas pelas empresas; 
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• as diferen9as de conceitos e legisla9oes pertinentes as regras de 

apresenta98o destas demonstra96es e; 

• as necessidades de preparar os sistemas de informa9oes e as equipes 

envolvidas para melhor desempenho dos trabalhos das empresas. 

Sera analisado as formas e tratamento que as empresas adotam em sua 

contabilidade para lidar com as diferen98s entre o BRGAAP e IFRS, demonstrando 

os itens mais relevantes entre estas formas de apresenta9ao, sua importancia para a 

economia atual. 

Temos dois objetivos para este trabalho que sao: 

• OBJETIVO GERAL 

Comparar as diferen9as entre as Normas Brasileiras de Contabilidade e as 

Normas lnternacionais de Contabilidade da IFRS e a importancia destas no 

conte:xto economico atual. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Os objetivos especificos definidos para o projeto sao: 

a) Pesquisar na literatura pertinente as legisla9oes vigentes em 

30/04/2008; 

b) Fazer comparatives entre as praticas brasileiras e as da IFRS; 

c) Determinar os reflexos das diferen98s de normas regulamentares; 

d) Sugerir pontos a serem observados em rela9ao ao assunto tratado; 

Apesar do foco principal deste trabalho ser a compara9ao entre as normas 

nacionais de contabilidade BRGAAP com as normas internacionais de contabilidade 

IFRS, o mesmo servira como importante ferramenta na produ98o de conhecimento 

academico, fornecendo parametres e informa96es para os usuarios com a pretensao 

de conhecer essa area de mercado, seja empresas, profissionais, docentes e 

academicos, podendo auxiliar na tomada de decisoes para futuros investimentos, na 

aquisi9ao de a96es de outras empresas ou para ofertar as pr6prias a9oes no 

mercado. 

0 metoda de pesquisa sera atraves de analise das literaturas disponiveis no 

mercado, links da internet os quais possam apresentar estudos ja realizados por 

entidades e profissionais, consultas a 6rgaos governamentais ou nao ligados ao 
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assunto e a empresas de consultorias que possam auxiliar atraves de seus 

profissionais da area. 

A seguir serao levantadas algumas hip6teses para o andamento deste 

assunto, pois a obrigatoriedade de converter as demonstrac;oes contabeis em 

consonancia com as normas do I FRS tern como propos ito uma melhor compreensao 

por parte dos investidores em analisar a situac;ao das empresas no mercado. Porem 

para as empresas de capital aberto no Brasil ha algumas dificuldades para cumprir 

tais obrigac;oes: 

• desconhecimento: muitas empresas tern dificuldade em encontrar 

profissionais com os conhecimentos tecnicos necessarios para que 

possam desenvolver este trabalho internamente; 

• reestruturac;ao: adequar seus sistemas de informac;oes para que 

auxiliem as caletas de dados de forma a atender as normas vigentes; 

• avaliar a forma das empresas demonstrarem de forma mais atrativa 

para os investidores seu resultados nao ferindo as normas; 

Hip6tese 1 

As diferenc;as entre IFRS e BRGAAP trazem impactos relevantes para as 

empresas brasileiras. 

Hip6tese 2 

As diferenc;as entre IFRS e BRGAAP nao trazem impactos relevantes para as 

empresas brasileiras. 

Entao o presente trabalho tern como objeto de estudo identificar a legislac;ao 

vigente ate 30/04/2008 referente as normas brasileiras de contabilidade e das 

Normas lnternacionais de contabilidade - IFRS, bern como, pesquisar as forrnas de 

avaliac;ao praticada nas empresas no mercado brasileiro. 

Para elaborac;ao deste trabalho, a metodologia que sera seguida e a de 

pesquisas te6ricas em livros inerentes ao tema, em edic;oes que tratam das materias 

relacionadas, monografias e artigos que citam esses assuntos justificados bern 

como, possiveis visitas a empresas do ramo de consultorias e auditorias que 
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prestam servi9os de apoio as empresas obrigadas a seguir estas normas contabeis 

conforme a CVM determina. 
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2 LEVANTAMENTO DE LITERA TURA 

Ao abordar a questao das normas adotadas pelo Brasil e pelos paises para 

apresentayao das demonstrayoes financeiras das empresas de capital aberto, 

entende-se que deveriam ser analisados sobre suas origens, seus fundamentos e 

suas tecnicas (PEREZ JUNIOR; JOSE HERNANDEZ, 2005). 

Sera analisado a seguir cada urn destes aspectos. lniciara sempre 

apresentando, de forma breve, posicionamento dos autores sobre os aspectos 

acima mencionados, pautados pela literatura, o desenvolvimento da pratica contabil 

no Brasil e seu alinhamento aos padroes internacionais (CAVALCANTI ALMEIDA

DELOITTE; MARCELO, 2006). 

Havera a oportunidade de conhecer e, em alguns casos rever termos tecnicos 

e palavras de uso freqOente em neg6cios e documentos determinados pela 

legislayao (PINHO; MANOEL ORLANDO DE MORAIS, 2007). 

Segundo Franco (1999, p. 23), a globalizayao da economia e das relayoes de 

neg6cios internacionais determinara o progresso ou o retrocesso das nayaes, 

influindo nao somente na economia, mas tambem na propria cultura dos povos. 

Urn dos aspectos mais marcantes da evoluyao da economia internacional nos 

ultimos tempos tern sido a aglutinayao de parses em blocos ou super-blocos. 

Verifica-se uma tendencia acelerada de formayao de blocos comerciais regionais e 

bilaterais, diarias de livre comercio e de unioes aduaneiras (MELLO, apud BEUREN; 

BRANDAO, 2001, p. 19). 

a diversidade de padroes contabeis afeta a mensurayao das transayoes e a 

forma de divulgayao das informayaes das empresas, podendo dificultar o 

entendimento das demonstrayoes contabeis pelos usuarios localizados em outras 

culturas (CASTRO NETO, apudBEUREN; BRANDAO, 2001, p.1). 

as constantes mutayoes no mercado e a globalizayao trouxer~m urn novo 

desafio: exigem do contabilista urn perfil cada vez mais sincronizado com os tempos 

globais. Com a competitividade e a conseqOente reduyao de custos pelas 

organizayaes, os sistemas contabeis serao mais interativos e automaticos, 

requerendo do contador uma visao holistica da dinamica empresarial e de seus 

reflexos patrimoniais (JUNGBECK; WESCHENFELDER, 2001, p. 50). 
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Apesar do aumento da divulgagao voluntaria, Carvalho, Trapp e Chan (2004, 

p. 265) apontam que por conta dos recentes escandalos envolvendo grandes 

empresas, o relacionamento entre os investidores e as empresas tornou-se menos 

solido, dando Iugar a desconfianya. "ConseqOentemente, elevou-se a demanda por 

mais informagoes relevantes, o que aumenta ainda mais a importancia da 

transparemcia em demonstragoes contabeis". 

Para suprir essa demanda, os 6rgaos de regulamentayao tern empreendido 

esforgos no sentido de determinar as informagoes que devem ser divulgadas pelas 

companhias abertas. A divulgagao obrigat6ria passa a ser cada vez mais detalhada 

pelos 6rgaos reguladores, que no caso do Brasil e a CVM, procurando-se com isso, 

devolver a credibilidade das demonstragoes contabeis junto aos investidores. 

No entanto, essa credibilidade pode ainda ser atingida, em relayao ao 

mercado global, em razao das divergencias entre as normas contabeis 

internacionais, que podem causar assimetria de informagao entre o que e divulgado 

nos diferentes mercados. Para Carvalho e Lemes (2002, p. 62), a "confianya no 

sistema de informagoes contabeis e elemento essencial para assegurar que o 

mercado - domestico e global - esta alocando capital eficientemente". 



3 INFORMACOES IMPORT ANTES SOBRE AS NORMAS NACIONAIS (NCB) E 
INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE (FAS) 

3.1 Regulamenta<;oes 

Defini<;ao e Diferenciayao das Normas NCB /IASB 
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Basicamente, as principios contabeis geralmente aceitos no Brasil sao as 

mesmos dos Estados Unidos (US GAAP) e lnternacionais (IASIIFRS). As diferen<;as 

sao encontradas na aplica<;ao desses principios. Para melhor entendimento, sera 

apresentado abaixo as Principios Fundamentais de Contabilidade adotados no Brasil 

de acordo com as normas do lbracon - lnstituto Brasileiro de Contadores e da CVM 

- Comissao de Valores Mobiliarios. 

- Entidade - Reconhece o Patrimonio como objeto da Contabilidade e afirma 

a autonomia patrimonial, a necessidade da diferencia<;ao de urn Patrimonio 

particular no universo dos patrimonios existentes, independentemente de pertencer 

a uma pessoa, urn conjunto de pessoas, uma sociedade au institui<;ao de qualquer 

natureza au finalidade, com au sem fins lucrativos. Par conseqOencia, nesta 

acepyao, o patrimonio nao se confunde com aqueles dos seus s6cios au 

proprietarios, no caso de sociedade au institui<;ao; 

- Continuidade - A contabilidade pressupoe que a entidade e urn organismo 

com prazo de durayao indeterminado; 

- Oportunidade - Os fatos contabeis devem ser suportados par documentos 

au criterios objetivos; 

- Registro pelo valor original - Os componentes do Patrimonio devem ser 

registrados pelos valores originais das transa<;oes com o mundo exterior, expressos 

a valor presente rna moeda do Pais, que serao mantidos na avalia<;ao das varia<;oes 

patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agrega<;oes au 

decomposi<;oes no interior da entidade; 

- Atualiza<;ao Monetaria - Os efeitos da altera<;ao do poder aquisitivo da 

moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contabeis atraves do 

ajustamento da expressao formal dos valores dos componentes patrimoniais; 

- Competencia - As receitas e as despesas devem ser incluidas na apurayao 

do resultado do periodo em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se 

correlacionarem, independentemente de recebimento au pagamento; 
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- Prudencia - Tambem conhecido como Conservadorismo, determina a 

adoyao do menor valor para os componentes do Ativo e do maior para os do 

Passivo, sempre que se apresentarem alternativas igualmente validas para a 

quantificac;ao das mutac;oes patrimoniais que alterem o patrimOnio liquido. 

Na realidade, hoje existem apenas diferenyas de criterios que ao Iongo do 

tempo tendem a se igualar, uma vez que experiencias de urn passado ja distante 

mostram que podem haver perdas na essencia da norma entre a traduyao para o 

idioma nacional, a interpretayao e a aplicac;ao de tais normas. 

Para minimizar os impactos quando da conversao entre normas de diferentes 

paises, foram aprovadas pela IASB (International Accounting Standard Board) no 

ano de 2003, algumas melhorias num processo que exigiu revisao de todas as 

normas de forma a torna-las homogeneas e praticaveis para dar suporte as 

empresas dos pafses da Uniao Europeia que terao que aplicar o IASB ja em 2005. 

0 IASB e o orgao que esta mais proximo da finalizayao do processo de 

harmonizayao das normas contabeis, cujo objetivo e promover a convergencia das 

praticas contabeis adotadas por empresas e outras organizac;oes na preparac;ao de 

demonstrac;oes financeiras de ambito global. 

Destarte a clareza do problema identificado, a necessidade de harmonizac;ao 

da linguagem contabil com abrangencia mundial, as soluc;Qes consideradas 

adequadas pela maioria e os passos efetivos sendo dados, o processo de 

harmonizayao das normas contabeis ainda e Iento e depende do envolvimento de 

muitos e do poder coercitivo de alguns. Crises periodicas do mercado global, 

instabilidades politicas e econOmicas, culturas contabeis formando barreiras ao 

processo de harmonizac;ao e a propria ausencia de urn posicionamento do mercado 

de capitais podem ser apontadas como causas da lentidao deste processo. 

No aguardo de que a barreira da desarmonizac;ao na linguagem contabil seja 

ultrapassada ou as organizac;oes tenham, de outra forma, seus custos de 

convergencia de relatorios financeiros a outro conjunto de normas reduzidos, muitos 

estudos buscam contribuir promovendo estudos comparativos apontando 

similaridades e diferenc;as entre as normas. 

Uma conclusao a que se chegou foi a de que a escolha entre os padroes 

internacionais e os US GAAP(United Standard Generally Accepted Accounting 

Principles) parece ter consequencia insignificante para a assimetria da informayao e 

liquidez do mercado. 
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Juntando-se a esta analise as normas brasileiras, que como ja foi vista 

seguem as normas do US GAAP, pode-se afirmar que, apesar de estarem de acordo 

com as normas americanas, as empresas brasileiras sao mais conservadoras no 

sentido de antecipar prejuizos futuros, nunca Iueras. Por isso o fato de termos 

montantes menores de resultado e patrimonio liquido quando da conversao de uma 

demonstrac;ao de resultados de US GAAP para as normas brasileiras. 

Nestes modelos, paises em desenvolvimento como Brasil tendem a urn maior 

conservadorismo contabil, o que consequentemente resulta em menores Iueras ou 

maiores prejuizos. Os Estados Unidos, em contraposic;ao, sao classificados como 

urn pais em que a contabilidade tende a antecipar o reconhecimento de receitas e a 

postergar o reconhecimento de despesas, e consequentemente, a super-avaliar os 

Iueras, fruto, por vezes de urn mercado acionario atuante que exige resultados no 

curta prazo. 

Em cada pais as regulamentac;Qes locais regem em maior ou menor grau a 

emissao de demonstrac;oes contabeis, tais regulamentac;oes locais incluem normas 

de contabilidade promulgadas por organismos reguladores e/ou por organismos 

profissionais de contabilidade dos respectivos paises. 

Anteriormente a formac;ao do IASB existiam diferenc;as de forma e conteudo 

entre as publicac;oes de normas de contabilidade na maioria dos paises. 0 IASB 

toma conhecimento das minutas para comentarios ou das normas de contabilidade 

ja emitidas sabre cada assunto e a luz desse conhecimento, produz uma Norma 

lnternacional de Contabilidade para aceitac;ao mundial. Urn dos objetivos do IASB e 

de harmonizar, ate onde for possivel, as diversas normas de contabilidade 

atualmente em uso nos diferentes paises. 

Realizando esta tarefa de adaptac;ao das normas existentes e formulando 

Normas lnternacionais de Contabilidade sabre novas materias, o IASB se concentra 

em pontos essenciais: portanto, procura nao deixar as Normas lnternacionais de 

Contabilidade tao complexas que nao possam ser aplicadas mundialmente. As 

Normas lnternacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB sao constantemente 

revisadas para considerar as posic;Qes atuais e a necessidade de atualiza-las. 

As Normas lnternacionais de Contabilidade promulgadas pelo IASB nao 

prevalecem sabre as regulamentac;oes locais, as quais regem a emissao de 

demonstrac;Qes contabeis no pais correspondente. As obrigac;oes assumidas pelos 

membros do IASB preveem que quando as Normas lnternacionais de Contabilidade 
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se cumprem substancialmente, este fato deve ser divulgado. Quando regulamentos 

locais requerem desvios das Normas lnternacionais de Contabilidade, os membros 

locais do IASB devem procurar convencer as autoridades competentes dos 

beneficios da harmonizayao com as Normas lnternacionais de Contabilidade. 

Os membros do IASB acreditam que a adoyao em seus paises das Normas 

lnternacionais de Contabilidade, sua divulgayao e grau de cumprimento, terao urn 

impacto significativo ao Iongo dos anos. A qualidade das demonstrac;oes contabeis 

sera melhorada e havera urn crescente grau de comparabilidade. A credibilidade e, 

consequentemente a utilidade das demonstrac;oes contabeis sera aumentada no 

mundo. 
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3.2 COMPARATIVO ENTRE AS NORMAS 

Com o intuito comparar as normas aplicadas entre os metodos BRGAAP e 

I FRS, sera apresentado na sequencia itens escolhidos da apresentac;ao da KPMG. 

Estoques 

FAZ 02 -lAS 2, SIC 1 
lAS EUABR 
Os estoques sao apresentados ao menor entre o 
custo e valor liquido de realizayao, determinado 
para cada item individualmente. Quando a 
avaliayao individual nao for praticavel, os itens 
podem ser agrupados por linhas de produto para 
usos ou fins similares. 
Os estoques de metais preciosos e commodities 
usados para atividades de negocia9ao (trading) 
podem ser registrados ao valor de mercado 
(menos despesas de vendas}, mesmo que este 
exceda o custo. 
As provisoes para desvaloriza9ao dos estoques 
que deixem de ser necessarias devem ser 
revertidas de forma que o novo valor ajustado 
nao supere o valor de custo original ou o valor 
liquido realizavel. 
0 custo dos estoques compreende o custo de 
aquisi9ao, transforma9ao e outros custos 
incorridos para trazer os estoques a condiyao e 
local onde se encontram (incluindo as despesas 
indiretas atribuiveis). 
Os metodos preferidos sao PEPS e custo medio. 
A base UEPS e uma altemativa aceitavel, mas, 
se for adotada, tambem e necessario divulgar 
a diferen9a com: 

· n o uso do PEPS ou custo medio que nao deve 
superar o valor liquido realizavel; ou 
n o menor valor entre o custo corrente na data 
do balan9o e o valor liquido realizavel. 
0 mesmo tipo de formula de custeio deve ser 
utilizado para todos os itens do estoque, porem 
bases diferentes podem ser utilizadas para 
estoques de natureza e utilizac.fao distintas. 

Quadro 01 - Estoques 
Fonte: KPMG 28 ediyao- Maio 2001 

LEI 6.404n6, NPC 02 IBRACON, NBC-T -4 
As materias primas, mercadorias para revenda 
e outros materiais e seus componentes devem 
ser demonstrados pelo menor valor entre o custo 
de aquisiyao e o valor de mercado. Os produtos 
acabados e em processo devem ser 
demonstrados 
entre o menor valor entre o custo de aquisi9ao 
mais gastos de fabricayao e o seu valor de 
mercado. 
Os estoques de animais, produtos agricolas e 
de produtos minerais destinados a venda podem 
ser valorizados ao valor de mercado mediante 
as seguintes condi9oes: 
n o estoque esteja relacionado com a atividade 
tim 
da empresa; 
n o seu custo de produyao nao possa ser 
determinado com razoabilidade; e 
n exista urn mercado ativo que permita uma 
liquidez imediata dos estoques. 
Os estoques obsoletos ou nao utilizaveis devem 
ser demonstrados pelo seu valor liquido 
realizavel 
e os estoques nao utilizaveis devem ser 
baixados. 
As provisoes para desvalorizayao podem ser 
revertidas uma vez que nao sejam mais 
necessarias. 
Custo refere-se a soma de todos os gastos que 
direta ou indiretamente contribuam para trazer 
o estoque a sua condi9ao e localizayao atual. 
As despesas gerais e administrativas devem ser 
contabilizadas no resultado do periodo de sua 
ocorrencia, exceto pela parcela que possa ser 
claramente atribuida ao processo de produyao. 
A exclusao das despesas indiretas dos estoques 
nao e urn metodo contabil aceitavel. 
0 custo pode ser determinado com base no 
metodo PEPS, custo medio ou UEPS. 
Todavia, o UEPS nao e aceito para fins fiscais e, 
consequentemente, nao e urn metodo 
geralmente 
utilizado. 
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0 Objetivo da NIC 2 e estabelecer o tratamento contabil para as contas do 

grupo estoques, incluindo a determinac;ao dos seus custos, avaliac;ao e transferencia 

para custo das vendas na demonstragao do resultado do exercicio. 

Essa norma nao e aplicavel a obras em curso relacionadas com contratos de 

construc;ao a Iongo prazo (NIC 11 - Contratos de Construc;ao) e ativos biol6gicos 

atrelados com atividades agricolas (NIC 41 - Agricultura). 

Os Custos fixos indiretos deverao ser atribuidos aos produtos em elaboragao 

com base na capacidade normal de produgao da sociedade. 

Nas demonstrac;oes financeiras devem ser incluidas algumas informac;oes 

das politicas contabeis adotadas para valorizac;ao e avaliac;ao dos estoques, 

detalhamento de cada classe dos estoques (produtos acabados, produtos em 

processo, materias-primas, mercadorias, adiantamentos a fomecedores etc.), 

provisoes constituidas para baixar os estoques ao seu valor realizavel e eventuais 

reversoes destas provisoes. 

Contabilizac;ao da Depreciac;ao 

FAZ 04 - lAS 16, lAS 22, lAS 38 NBC-T -4, Pronunciamento VII do 
I BRA CON 

A depreciac;ao deve ser alocada A depreciac;ao deve ser alocada 
sistematicamente 
em cada periodo contabil, durante a vida util dos 
ativos. 
Nao e recomendado nenhum metoda de 
depreciac;ao espec!fico, em bora o metoda 
escolhido deva ser aplicado com uniformidade. 
0 tempo de vida util dos ativos deve ser revisto 
periodicamente e as taxas de depreciac;ao 
devem 
ser ajustadas. 
Qualquer mudanc;a no metoda de depreciac;ao 
e uma mudanc;a em uma estimativa contabil 
e, portanto, deve ser contabilizada 
prospectivamente. 

Quadro 02 - Contabilizac;ao da Deprectac;ao 
Fonte: KPMG 28 edic;ao - Maio 2001 

sistematicamente 
em cada periodo contabil durante a vida util dos 
ativos. 
Nenhum metoda especifico e recomendado, 
todavia, o metoda escolhido deve ser aplicado 
~ ' 

forma consistente. A vida util dos ativos deve ser 
revisada ·periodicamente e, se necessaria, as 
taxas . 
de depreciac;ao devem ser ajustadas. 0 metoda 
geralmente aplicado leva em considerac;ao as 
taxas fiscais, que sao dedutiveis e a depreciac;ao 
e registrada pelo metoda linear. 
Apesar de nao ser tratado claramente nas 
normas 
contabeis, as mudanc;as no metoda de 
depreciac;ao 
sao usualmente consideradas como uma 
mudanc;a 
nas estimativas contabeis. 



Custos de Pesquisas e Desenvolvimento 

FAS 09 -lAS 36, lAS 38 

Pesquisa e a investigayao original e planejada 
para obter novos conhecimentos. Os custos 
de pesquisa devem ser debitados ao resultado 
quando incorridos. 
Desenvolvimento e a aplica9ao de descobertas 
de pesquisas ou outros conhecimentos a urn 
plano 
ou projeto para a produyao de materiais, 
produtos 
substancialmente melhorados, etc. e nao inclui 
a manuten9ao ou aperfei9oamento das 
opera90es 
correntes. 
Os custos de desenvolvimento devem ser 
contabilizados como despesas. Somente podem 
ser capitalizados os custos incorridos em 
conexao 
com urn projeto que satisfa9a os seguintes 
criterios: 
a. o produto/processo e claramente definido e os 
custos a ele atribuidos podem ser identificados 
separadamente; 
b. a viabilidade tecnica do produto ja foi 
demonstrada; 
c. a administrayao indicou que pretende produzir 
o produto/processo e coloca-lo no mercado ou 
utiliza-lo; 
d. existe uma clara indica9ao de urn mercado 
futuro 
para o produto/processo ou, se o produto/ 
processo for destinado ao uso interno, sua 
utilidade foi claramente demonstrada; 
e. M ou havera recursos adequados para 
completar 
o projeto e colocar o produto/processo no 
mercado. 
Os custos de desenvolvimento diferidos devem 
ser limitados ao valor que a empresa pode 
razoavelmente recuperar com lucros futuros, 
considerando os custos de desenvolvimento 
futuros bern como os custos de produ9ao, 
vendas 
e respectiva administrayao. Os custos de 
desenvolvimento diferidos devem ser alocados 
aos periodos futuros em base sistematica, 
relacionada com a venda ou uso esperado para 
o produto/processo, ou sua vida util. 
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LEI 6.404/76, Pronunciamento VIII do 

IBRACON 

As despesas com pesquisas e desenvolvimento 
que irao contribuir na gerayao de receita por 
rna is 
de urn exercfcio podem ser capitalizadas como 
urn ativo diferido. 
As despesas com pesquisas e desenvolvimento 
devem ser avaliadas ao custo e deduzidas de 
amortiza9ao acumulada. 0 perfodo de 
amortiza9ao 
deve ser determinado pelo perfodo no qual os 
beneficios futuros serao gerados. 
Todavia, o periodo de amortizayao geralmente 
utilizado e baseado na legislayao fiscal que 
requer urn perfodo minimo de amortizayao 
de 5 anos e urn maximo de 10 anos pela 
legislayao 
societaria. 
Se em qualquer periodo houver duvidas sobre 
a viabilidade e recupera9ao das despesas de 
pesquisa e desenvolvimento diferidas, o valor 
lfquido das despesas com pesquisas e 
desenvolvimento devera ser baixado 
imediatamente. 

Quadro 03 - Custos de PesqUisas e Desenvolv1mento 

Fonte: KPMG 2a ediyao- Maio 2001 
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Ativo Fixo 

FAS 16 -lAS 16, lAS 20, lAS 23, lAS 36, NPC 24 IBRACON, Deliberacao CVM 

lAS 40, SIC 2 

0 ativo fixo deve ser registrado ao custo 
hist6rico {tratamento recomendado). 
Os custos de financiamento diretamente 
atribufveis a construc;;;ao do ativo fixo 
devem ser capitalizados. 
A reavaliac;;;ao de ativo fixo e permitida, como 
tratamento alternative. 0 ativo fixo deve ser 
reavaliado ao valor justa, que pode ser o valor 
de mercado e, se nao for disponfvel, pelo custo 
de reposic;;;ao depreciado. Se urn ativo fixo for 
reavaliado, toda a categoria deve ser reavaliada. 
A reavaliayao deve ser revisada regularmente. 
A reavaliac;;;ao positiva deve ser creditada contra 
uma reserva de avaliac;;;ao no patrimOnio, salvo 
se reverter urn deficit debitado no resultado 
anteriormente, caso em que sao creditados 
diretamente a demonstrayao de resultado ate 
o montante em que reverter o referido debito. 
A reavaliac;;;ao negativa deve ser registrada 
no resultado, salvo se reverter urn superavit de 
valor igual ou menor anteriormente gerado pelo 
mesmo ativo, caso em que sao diretamente 
levados a reserva de reavaliac;;;ao. 0 deficit 
e calculado item a item. 
Quando urn ativo reavaliado e baixado, o saldo 
da reserva de reavaliac;;;ao a ele relacionado e 
transferido para Iueras acumulados {lAS 16 e 
23). 
A depreciac;;;ao de urn ativo reavaliado se baseia 
no valor reavaliado, da mesma forma que os 
ganhos ou perdas na alienayao. 
A diferenc;;;a entre o valor contabil do ativo 
reavaliado e suas bases fiscais constitui-se 
em uma diferenc;;;a temporaria e fornece a base 
para contabilizac;;;ao de impasto de renda diferido 
ativo ou passive. 
A partir de 1° de janeiro de 2000, as seguintes 
regras se aplicam a propriedades para 
investimento. As propriedades para investimento 
sao definidas como os terrenos e predios 
mantidos para aluguel e ou uso pr6prio ou para 
venda no curso normal dos neg6cios. Excluem
se 
os im6veis mantidos sob arrendamentos 
operacionais. Podem ser avaliados como pelas 
regras de valorizac;;;ao normal aplicavel para ativo 
fixo ou pelo seu valor justa e nao depreciado, 
representando o seu valor de mercado, em que 
as mudanc;;;as de valor sao contabilizadas no 
resultado. 
Quadro 04 - AtiVO FIXO 

Fonte: KPMG 28 edic;;;ao- Maio 2001 

183/95, Pronunciamento VII do IBRACON 

0 ativo fixo deve ser registrado ao custo 
hist6rico. Os custos de financiamento 
diretamente atribufveis a construc;;;ao 
do ativo fixo devem ser capitalizados. 
A reavaliayao e permitida e quando _positiva deve 
ser registrada contra uma reserva de reavaliac;;;ao 
dentro do patrimOnio lfquido. 
Quando a reavaliac;;;ao for negativa, o valor do 
ativo deve ser reduzido na mesma extensao da 
reserva de reavaliac;;;ao positiva previamente 
registrada. 0 impasto de renda diferido tambem 
deve ser ajustado por esta reavaliayao negativa. 
Uma provisao para perdas deve ser registrada 
para a parcela do valor do imobilizado que 
superar o seu valor reavaliado e debitado em 
conta de despesas nao operacionais. 
Esta provisao somente pode ser contabilizada 
se a perda for considerada irrecuperavel. 
Uma reavaliac;;;ao negativa nao pode ser 
contabilizada se for a primeira vez que o ativo 
estiver sendo reavaliado ou quando nao houver 
saldo de reserva. Todavia, a empresa devera 
considerar se o seu valor residual contabilizado 
e recuperavel atraves das suas operac;;;oes 
futuras. 
Se o seu valor recuperavel for inferior ao seu 
valor residual contabilizado, e esta diferenc;;;a 
for irreversfvel, uma provisao para perdas deve 
ser contabilizada e debitada em despesas 
naooperacionais. 
A reavaliayao deve ser estornada no caso 
de venda ou baixa de urn ativo reavaliado 
descontinuado. 
Nao M regras contabeis especfficas para 
imobilizado de investimento. 0 usual e 
contabiliza-los pelo custo hist6rico deduzido 
de depreciayao. No caso de bens destinados 
a venda devera ser feita provisao para ajuste 
ao valor de realizac;;;ao, se este for menor. 
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A NIC 16 estabelece os princ1p1os para reconhecimento inicial e para 

contabiliza9ao posterior do imobilizado material. Os elementos deste imobilizado 

devem ser registrados como ativo quando e provavel que a empresa obtenha 

beneficios economicos derivados da utilizayao do ativo e o custo do ativo possa ser 

calculado com suficiente confiabilidade. 

Os custos de aquisi9ao incluem o pre9o de compra, impostos nao 

recuperaveis, frete e outros gastos necessarios para colocar o ativo em 

funcionamento. No caso de descontos comerciais devem ser considerados reduyao 

do custo de aquisi9ao do ativo. Ha certos casos que e permitido debitar encargos 

financeiros no ativo imobilizado. No caso de permuta ou de troca de ativos, o custo 

de aquisi9ao deve ser o valor de mercado do ativo recebido. 

A NIC 16 recomenda a divulga9ao (nao obriga) do valor de ativos que estao 

temporariamente fora de uso, de ativos que estao destinados a venda e do valor 

bruto de ativos 1 00% depreciados. 

Contabiliza9ao dos Arrendamentos (leasing) 

FAS 17 -lAS 17, lAS 39, SIC 15 PO CVM 15/87 

A distincao entre arrendamento operacional e Todos os arrendamentos sao considerados 
financeiro se baseia em principios conceituais, arrendamentos operacionais. A receita de vendas 
e nao em exigemcias detalhadas. em uma transacao de venda leaseback e registrada 
Arrendatario pelo valor nominal, independentemente das 
Urn arrendamento pode ser financeiro ou circunstancias. As regras existentes apenas requer 
operacional. Urn arrendamento operacional divulgacoes em notas explicativas sobre 
e contabilizado pelos pagamentos incluindo os contratos de arrendamento (prazo, valores, 
qualquer incentivo para entrar no arrendamento, presta~oes remanescentes, entre outras 
que sao debitados ao resultado pelo metodo informacoes). 
linear ou em outra base sistematica que seja 
mais representativa dos beneficios gerados 
pelo arrendamento. 
Chama-se "financeiro" o arrendamento que 
transfere substancialmente todos os riscos e 
recompensas incidentes a propriedade do ativo. 
As seguintes situa~oes normalmente indicariam 
urn arrendamento financeiro tanto para 
o arrendatario como para o arrendador: 
n a propriedade e transferida para 0 arrendatario; 
n existe uma opcao de compra por urn pre~o de 

. barganha; 
n 0 prazo do arrendamento e pela maior parte de 
sua vida util economica; 
no valor presente dos pagamentos minimos sob o 
arrendamento e praticamente igual ao valor justo 
do ativo arrendado; 
no ativo arrendado e especlfico, de modo Que 



seriam necessarias modifica¢es importantes 
para uso por outro arrendatario. 
Urn arrendamento financeiro deve ser refletido 
no balanco patrimonial do arrendatano pelo 
registro de urn ativo e urn passivo iguais no 
inicio do arrendamento, ao menor entre o valor 
justo do ativo arrendado ou o valor presente dos 
pagamentos minimos do contrato, descontados 
pela taxa de juros implicita do contrato. 
Os pagamentos feitos sobre o ativo arrendado 
devem ser divididos entre despesas financeiras 
e amortizacao do passivo em aberto. As despesas 
financeiras devem ser registradas pelo periodo 
do arrendamento, de modo que os juros sejam 
creditados sobre o saldo do passivo a uma taxa 
constante em cada periodo. 
Se nao for certo que o arrendatario ira adquirir 
o ativo no final do periodo do arrendamento, 
o ativo deve ser totalmente depreciado pelo 
menor periodo entre o prazo do contrato 
ou pela sua vida util. 
Arrendador 
As definicoes de arrendamento financeiro 
e operacional sao as mesmas para ·arrendador 
e arrendatario. 
0 ativo arrendado sob urn arrendamento 
financeiro deve ser registrado como conta 
a receber (nao como imobilizado) ao valor 
liquido do contrato de arrendamento. 
0 ativo arrendado sob urn arrendamento 
operacional deve ser registrado como imobilizado. 
A receita do arrendamento e registrada pelo 
metodo linear durante 0 prazo do contrato, 
ou de acordo com os termos do arrendamento, 
conforme apropriado. 
Transa~oos de venda e leaseback 
Ha regras especificas em retacao a transacoes de 
leaseback, dependendo do tipo do arrendamento 
(financeiro ou operacional), conforme segue. 
Se o leaseback for urn arrendamento financeiro 
qualquer lucro na venda deve ser diferido e 
amortizado pelo periodo do contrato. 
Se o leaseback for urn arrendamento operacional 
e estiver claro que a transacao foi realizada tendo 
por base o valor justo do ativo, o lucro ou prejuizo 
deve ser reconhecido de imediato. 
Se o valor de venda for inferior ao valor justo 
do ativo, o eventual lucro ou prejuizo deve ser 
reconhecido de imediato, exceto se o prejuizo for 
recuperado no futuro pelos pagamentos que 
estejam abaixo do valor de mercado, quando entao, 
o prejuizo podera ser diferido e amortizado em 
proporcao aos pagamentos do arrendamento pelo 
periodo no qual o ativo esteja em uso. 0 lucro 
apurado acima do valor justo do ativo, devera 
ser diferido e amortizado pelo periodo estimado 
de utilizacao do ativo. 

Quadro 05 - Contabilizayi!io dos Arrendamentos (Leasing) 

Fonte: KPMG 28 ediyi!io- Maio 2001 
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A SIC 15 estabelece que o arrendador e o arrendatario, nos contratos 

operacionais, devem reconhecer os incentivos como reduc;ao da receita e da 

despesa mensaJ, respectivamente, ao Iongo do periodo do contrato de 

arrendamento. 

A IFRC 4 fixa que os acordos que dependerem de urn ativo especifico ou que 

incluem o direito de controlar · urn ativo em especifico, geralmente sao 

arrendamentos e seguem a NIC 17. 

No caso da SIC 27 determina que se uma serie de transac;oes adota uma 

forma legal de arrendamento e somente pode ser entendida em relac;ao a uma serie 

em conjunto, a serie devera ser contabilizada como uma (mica operac;ao. 

Encargos Financeiros de Emprestimos 

FAS 23 -lAS 23 Art 187 da Lei 6.404/76 
A NIC 23 (Encargos Financeiros) em seu Menciona que as despesas financeiras devem 
paragrafo 29 exige as divulgagoes relacionadas constar na demonstragao do resultado trquidas 
com despesas financeiras capitalizadas das receitas financeiras. Nao exigem 
(debitadas em contas do ativo): (1) Politicas detalhamento dos itens que compoem as 
contabeis adotadas em relayao aos encargos despesas financeiras. No caso dos encargos 
financeiros. 2) 0 valor dos encargos financeiros financeiros capitalizados, a CVM faz as mesmas 
capitalizados durante o exercicio. (3) A taxa de exigemcias de divulgayao das normas 
juros de capitalizagao dos encargos financeiros internacionais de contabilidade. 
durante o exercfcio. . 
Quadro 06 - Encargos Fmance1ros de Emprestlmos 

Fonte: KPMG 28 edigao- Maio 2001 

A norma NIC 23 permite urn tratamento contabil alternativo em que certas 

circunstancias a sociedade capitalize encargos financeiros relacionado com ativo 

qualificavel. Considera-se ativo qualificavel quando requer urn periodo de tempo 

para ser colocado em utilizac;ao (como fabrica em construyao) ou para ser vendido, 

por exemplo, produtos que tern produc;ao com prazo prolongado. 

A medida que os recursos de emprestimos sao tornados para fins gerais e 

usados para obter urn ativo qualificavel, que os encargos financeiros a serem 

capitalizaveis devem ser determinados aplicando-se uma taxa de capitalizac;ao aos 

dispendios com o ativo 

Quando este ativo estiver pronto para utilizac;ao ou para venda a sociedade 

devera interromper a capitalizac;ao dos encargos. 
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Reduc;ao do Valor Recuperavel de Ativos 

FAS 36 -lAS 16, lAS 36, lAS 38, SIC 14 NPC 241BRACON, Delibera~io CVM 183/95 
0 lAS 36 cobre a analise de recupera98o de NPC 24 trata de reavalia98o de ativos tangiveis 
praticamente todOS OS atiVOS nao financeiros (COm do imobilizado, mas trata tambem da analise 
a exce98o, por exemplo, de estoques e impastos da recupera98o dos ativos. 
diferidOS), fundos de comercio e OS investimentos 0 imobilizado (urn item ou grupo de itens) deve 
em subsidiarias, associadas e joint ventures. ser periodicamente acompanhado com o objetivo 
Os demais tipos de investimentos nao sao de verificar se o valor de recupera98o esta 
abordados por esta norma. inferior ao valor liquido contabil, quer esteja 
0 teste de recupera98o do ativo e requerido avaliado pelo custo corrigido ou pelo mercado 
quando existem evidencias de uma possivel (reavalia98o). 
redu98o no seu valor, por exemplo, alteracaes A analise da recupera98o dos ativos deve levar 
adversas no ambiente empresarial ou regulat6rio em conta o grupo de itens do imobilizado que 
ou no seu desempenho. Alem disso, e exigido formam urn conjunto ou projeto e os demais ativos 
anualmente para fundo de comercio ou para ativos correspondentes, particularmente o ativo diferido. 
intangiveis com vidas uteis superiores a 20 anos A NPC 24 nao estabelece tratamento especifico 
e para quaisquer intangiveis ainda indisponiveis para fundo de comercio. 
para uso. Quando o valor recuperavel for menor do que 
Se a analise de recuperacao de valor de urn ativo o valor contabil, o valor liquido contabil deve 
se tomar necessaria, a vida util e o metodo de ser reduzido ao valor de recupera98o. Todavia, 
deprecia98o do ativo podem tambem ser revistos esta redu98o somente deve ocorrer se for 
e modificados. considerada permanente. Preferencialmente, 
Se o valor registrado do ativo for superior ao o valor de recupera98o deve estar baseado no fluxo 
seu valor de recupera98o estimado, uma provisao futuro de caixa descontado a valor presente, 
para ajuste ao valor de recupera98o deve ser considerando as operacaes da companhia 
estabelecida. como urn todo. 
Ao executar o teste de redu98o de valor, os ativos Nao ha orienta98o especifica para a aloca98o 
sao agrupados no menor grupo que gerar entradas da provisao. 
de caixa de uso continuo independente de outras Urn eventual aumento subseqOente no valor 
entradas de caixa de outros ativos ou grupos de de recupera98o desses ativos deve reverter baixas 
ativos. Esse grupo e chamado Unidade de anteriores. 
Geracao de Caixa (UGC). Nao ha orienta98o sobre a classifica98o 
0 fundo de comercio e alocado nas UGC's da provisao para recupera98o nos resultados. 
quando isso possa ser feito razoavelmente; quando 
nao puder, sao feitos dois testes de redu98o de 
valor, urn no nivel de UGC individual, sem fundo 
de comercio e o outro no agrupamento minimo 
de UGCs a qual possa ser alocado o fundo 
de comercio. 
A mensura98o do valor de recupera98o e 
determinada ap6s a determina98o que os fatores 
de incapacidade de recupera98o do ativo estejam 
presentes. A redu98o de valor e contabilizada 
na extensao em que o valor escritural de uma UGC 
exceder o valor recuperavel. 0 valor recuperavel 
e definido como o maior entre o valor em uso 
do ativo e o seu pre90 de venda. 
0 valor em uso e igual aos fluxos de caixa 
liquidos descontados (antes dos impostos) 
derivados do uso continuo da UGC. A taxa de 
desconto deve refletir urn premio de mercado 
apropriado para os riscos inerentes aos fluxos 
de caixa. 
As eventuais reducoes de valor sao alocadas 
primeiramente ao fundo de comercio e depois 
rateadas entre as UGC's e outros ativos 
(incluindo os intangiveis). 
Se urn valor recuperavel aumentar 
posteriormente, em alguns casos a desvaloriza98o 
sera revertida. A regra geral e que isso se faz 
quando o aumento nao for causado pelo desconto 
no valor em uso. No que tange ao fundo de 
comercio, existe urn teste adicional de que a 
redu98o de valor original tenha sido causada por 
urn evento externo, especifico e excepcional, que 
nao se espera que venha a ocorrer de novo e que 



foi revertido por um evento extemo subsequente. 
Em todos os casos, o valor maximo da reversao 
deve ser tal que restaure os ativos e as UGC's 
aos seus valores escriturais anteriores a reducao, 
menos a depreciacao subsequente. 
As reducoes de valor sao debitadas ao 
demonstrative de resultado embora nao 
se especifique conta alguma, exceto quando 
o ativo desvalorizado for um ativo reavaliado. 
Nesse caso, sera debitado diretamente a reserva 
de reavaliacao. na medida em que reverter um 
superavit de reavaliacao previo. 
Quadro 07 - Redu(_fao do Valor Recuperavel de Ativos 

Fonte: KPMG 28 edil_fao- Maio 2001 

Provisoes, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

FAS 37 -lAS 37 NBC-T -4, Pronunciamento XIII do IBRACON 
Provisoes devem ser reconhecidas quando: Uma perda contingente devera ser reconhecida nas 
n uma entidade tern uma obrigacao presente demonstra¢es financeiras quando a probabilidade 
(legal ou constituida) como resultado de ocorrencia e considerada provavel e o valor 
de um evento passado; possa ser razoavelmente estimado. 
n e provavel que uma sa ida de recursos Contingencias sao classificadas de acordo com seus 
envolvendo beneficios economicos seja riscos relacionados, como segue: 
requerida para liquidar a obrigacao; e n provavel: e esperado que ocorra 0 evento futuro; 
n uma estimativa segura pode ser efetuada n razoavelmente possivel: a chance de que 
em relacao ao montante da obrigacao. o evento futuro ocorra e mais do que remota 
Se estas condi¢es nao forem atendidas, nenhuma e menos do que provavel; 
provisao devera ser reconhecida. n remota: a chance de que o evento futuro 
Um passivo contingente e: ocorra e insignificante. 
n uma possivel obrigacao oriunda de eventos Divulga¢es adequadas sobre as perdas 
passados e cuja existencia sera confirmada contingentes reconhecidas deverao ser efetuadas 
pela ocorrencia ou nao de um ou mais nas notas explicativas as demonstracoes 
eventos futuros nao totalmente sob financeiras. 
o controle da entidade; ou Se o valor da contingencia nao puder ser 
n uma obrigacao presente oriunda de eventos razoavelmente estimado, divulgacoes 
passados mas que nao pode ser reconhecida adequadas sao requeridas. 
porque: Em geral, ativos contingentes nao devem ser 
i} nao e provavel que uma saida de recursos reconhecidos nas demonstra¢es financeiras, 
envolvendo beneficios economicos seja baseado no requerimento de que a receita 
requerida para liquidar a operacao; ou somente pode ser reconhecida quando realizada. 
ii) o montante da obrigacao nao pode ser E recomendada uma divulgacao adequada do 
mensurado com seguranca suficiente. ganho, incluindo a natureza e o valor do ganho 
Passives contingentes devem ser divulgados contingente (liquido de impasto de renda e 
nas demonstra¢es financeiras, a menos que qualquer outro custo relacionado). 
uma saida de recursos seja considerada remota. 
As divulga¢es incluem a natureza da contingencia 
e quando viavel, o efeito financeiro estimado, 
uma indicacao das incertezas e a possibilidade 
de qualquer desembolso. 
Ativos contingentes nao devem ser reconhecidos 
uma vez que isto pode resultar no reconhecimento 
de uma receita que pode nunca ser realizada. 
Entretanto, quando a realizacao da receita e 
liquida e certa, o ativo relacionado nao e um ativo 
contingente e seu reconhecimento e apropriado. 
Quando uma entrada de beneficios economicos 
e provavel a entidade devera divulgar uma breve 
descricao da natureza do ativo contingente 
na data do balance e, sepossivel, uma estimativa 
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dos efeitos financeiros, mensurados de acordo 
como IAS37. 
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Quadro 08 - Provisoes, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

Fonte: KPMG 28 edi9ao- Maio 2001 

No caso da NIC 37, entende-se que somente as obrigac;oes reais devem ser 

contabilizadas no passivo da sociedade. Nao devem ser incluidos gastos futuros 

previstos, nem incertezas e nem outros fatos ainda nao acontecidos. 0 valor 

registrado da provisao deve ser revisado a cada encerramento contabil, de modo a 

constituir a melhor estimativa possivel. Estas provisoes devem se limitar a utilizac;ao 

aos objetivos que foram originalmente constituidas. 

Devem ser informadas detalhadamente em notas explicativas as demonstrac;oes 

financeiras a natureza e os valores para cada tipo de provisao. 

Os ativos contingentes nao devem ser contabilizados no balanc;o patrimonial. No 

entanto quando a realizac;ao do ganho e certa, o ativo correspondente nao e de 

carater contingente, e portanto deve-se inclui-lo no balan<;o patrimonial. 

Com rela<;ao aos passivos contingentes, nao sao contabilizados e somente 

requerem divulga<;ao em notas explicativas as demonstrac;oes contabeis, a menos 

que a perda seja considerada como remota. As perdas provaveis sao registradas no 

passivo da sociedade. 

Ativos lntangiveis 

FAZ 38 -lAS 36, lAS 38, SIC 6 

Urn ativo intangivel e urn ativo nao monetario 
identificavel sem substancia fisica mantido para 
uso na produ~o. para o fomecimento de bens ou 
servicos, para aluguel para terceiros ou para 
prop6sitos administrativos. 
Como qualquer ativo, urn intangivel deve ser 
registrado ao custo se: 
n for provavel que OS beneficios economicos 
futuros a ele atribuiveis sejam gerados pela 
entidade; e 
no custo do ativo possa ser mensuravel com 
seguranca. 
Fundos de comercio, marcas e patentes, 
copyrights e lista de clientes que tenham sido 
gerados internamente nao podem ser considerados 
como ativos e consequentemente nao podem ser 
capitalizados. 
Assume-se que a vida util de urn ativo intangivel 
nao deve exceder 20 anos da data em que o ativo 
estava disponivel para uso. Todavia, se uma 
entidade decidir amortizar o ativo alem do 
periodo de 20 anos, o seu valor de recupera~o 
deve ser estimado para o teste de recupera~o 

LEI 6.404n6, Pronunciamento VIII do 
IBRACON 
A regra geral considera que os gastos que irao 
contribuir na gera~o de receitas por mais de urn 
exercicio podem ser classificados como ativo 
diferido. 
Alguns exemplos podem ser dados como: 
n despesas de organiza~o; 
n estudos e projetos; 
n despesas pre-operacionais; 
n pesquisa e desenvolvimento; e 
n despesas de reorganiza~o e reestrutura~o. 
Os valores classificados como ativo diferido 
devem estar ao custo e serem amortizados pelo 
periodo em que se espera obter os beneficios. 
Se em alguma situa~o houver duvidas em 
rela~o a recupera~o destes gastos em fun~o de 
resultados futuros, ou em rela~o a continuidade 
da entidade, os valores classificados como ativo 
devem ser imediatamente baixados. 
Esses ativos devem ser amortizados por urn prazo 
minimo de 5 anos, conforme legisla~o fiscal e 
maximo de 10 anos conforme requerido pela 
legisla~o societaria. 



pelo menos ao final de cada exercicio. 
0 valor de recuperacao dos ativos intangiveis 
deve ser obtido de acordo com o lAS 36 (veja 
item 25), e deve induir intangiveis ainda nao 
prontos para uso na data do balanc;:o. 
Quadro 09 - Ativos lntangiveis 

Fonte: KPMG 28 edi9ao- Maio 2001 
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Os ativos intangiveis com vida indefinida nao sao amortizados e devem ser 

submetidos a provas de deteriorayao do seu valor a cada fechamento de balanc;o. 

No caso da importancia a ser recuperavel for inferior ao seu valor contabil, deve-se 

reconhecer a perda por deteriorayao. A avaliac;ao deve tambem considerar se o 

ativo continua tendo uma vida util indefinida. 

0 custo de urn ativo intangivel com vida util definida em geral, amortiza ao 

Iongo do periodo, se este ativo tiver seu prec;o cotado em urn mercado ativo, se 

permite eleger uma pratica contabil baseada no modelo de reavaliayao. 

4 DIFERENCAS RELEVANTES 

Para melhor visualizac;ao do impacto entre o BRGAAP e IFRS encontra-se 

nas seguintes contas: 

4.1 Principais Diferenc;as no Ativo 

4.1.1 Estoques 
A diferenc;a basica entre BRGAAP e IFRS na apresentayao dos estoques e 

que a legislac;ao fiscal brasileira nao permite que as empresas adotem o criterio de 

avaliac;ao pelo UEPS. Ja no sistema internacional quando utilizado este metodo 

pelas empresas, as mesmas deverao divulgar a diferenc;a entre o metodo PEPS ou 

com o custo medio o qual nao deve superar o valor liquido realizavel, ou o menor 

valor entre o custo corrente na data do balanc;o e o valor liquido realizavel. 

Nas IFRS admite-se que quando nao ha possibilidade da avaliayao individual, 

os itens podem ser agrupados por linhas de produto para usos ou fins similares. 

Porem, no BRGAAP os estoques devem ser demonstrados cada item 

separadamente. 
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Na NIC 23 ( Encargos Financeiros ) estabelece as condic;oes em certas 

circunstancias, como por exemplo em produc;ao prolongada, em que as empresas 

pod em debitar gastos financeiros aos estoques. 

Nesta NIC 23 tambem especifica que no caso de desperdicios anormais de 

materiais na produc;ao deverao ser debitados no resultado do exercicio e nao 

adicionado nos custos dos estoques de produtos acabados como acontece no 

BRGAAP. 

4.1.2 Contabilizac;ao da Depreciac;ao 

.As IFRS determina que a depreciac;ao deve ser alocada em base sistematica 

em cada periodo contabil durante a vida util dos ativos. Escolhido urn determinado 

metodo de deprecia<;ao este deve ser aplicado consistentemente. No caso do 

BRGAAP adota-se na pratica os criterios definidos na legislac;ao tributaria. 

Outra pratica adotada na contabilidade internacional refere-se a avalia<;ao dos 

ativos onde pela legisla<;ao brasileira, urn bern ap6s a depreciac;ao total ficara com 

valor contabil nulo no balanc;o patrimonial ou seja aparecera o valor hist6rico ( - ) 

deprecia<;ao acumulada , ja na conversao devera adotar o lmpairmant que sempre 

determinara urn valor residual dos bens. 

4.1.3 Custos de Pesquisas e Desenvolvimento 

Nas normas internacionais IFRS os custos de pesquisas e desenvolvimento 

devem ser registrados como despesa, exceto quando: 

• 0 produto/processo esteja definido claramente e os custos atribuiveis a 

ele possam ser identificados separadamente; 

• A viabilidade tecnica do produto ja tenha sido demonstrada; 

• Exista uma indicac;ao clara de mercado futuro para o produto/processo; 

• Os custos de desenvolvimento diferidos devem ser limitados ao que se 

espera recuperar em termos razoaveis das receitas futuras. 

Admite-se nas normas brasileiras que sejam diferidas quase todas as 

despesas para as quais algum beneficia futuro possa ocorrer, porem , adota-se na 

pratica os criterios definidos na legisla<;ao tributaria. 
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4.1.4 Ativo Fixo 

Nas IFRS a partir de 1° de janeiro de 2000, as seguintes regras se aplicam a 

propriedades para investimento. As propriedades para investimento sao definidas 

como os terrenos e predios mantidos para aluguel e ou uso proprio ou para venda 

no curso normal dos neg6cios. Excluem-se os im6veis mantidos sob arrendamentos 

operacionais. Podem ser avaliados como pelas regras de valoriza~o normal 

aplicavel para ativo fixo ou pelo seu valor justo e nao depreciado, representando o 

seu valor de mercado, em que as mudanyas de valor sao contabilizadas no 

resultado. 

Conforme o BRGAAP, uma reavaliac;ao negativa nao pode ser contabilizada 

se for a primeira vez que o ativo estiver sendo reavaliado ou quando nao houver 

saldo de reserva. Todavia, a empresa devera considerar se o seu valor residual 

contabilizado e recuperavel atraves das suas operac;Qes futuras. 

No BRGAAP nao ha regras contabeis especificas para imobilizado de 

investimento. 0 usual e contabiliza-los pelo custo hist6rico deduzido de depreciagao. 

No caso de bens destinados a venda devera ser feita provisao para ajuste ao valor 

de realizagao, se este for menor. 

4.1.5 Reduc;ao do Valor Recuperavel de Ativos 

0 lAS cobre a analise de recuperagao de praticamente todos os ativos nao 

financeiros, com excegao dos estoques, impastos em subsidiarias, associadas e 

joint ventures. 

Com relac;ao ao fundo de comercio no lASe alocado nas UGC's (Unidade de 

Gerac;ao de Caixa) quando isso possa ser feito razoavelmente, quando nao puder, 

sao feitos dois testes de reduc;ao de valor, urn nivel de UGC individual, sem fundo de 

comercio eo outro no agrupamento minima de UGC's a qual possa ser alocado o 

fundo de comercio. 

Na NPC 24 ( Norma de Procedimento Contabil) no Brasil nao estabelece 

tratamento especifico para fundo de comercio. 

Nas normas brasileiras nao ha orientagao especifica para a aloca~o da 

provisao e tambem sobre a classificac;ao da provisao para recuperac;ao nos 

resultados. 
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4.1.6 Ativos lntangiveis 

No lAS 36 assume-se que a vida util de urn ativo intangivel nao deve exceder 

20 anos da data em que o ativo estava disponivel para uso. Todavia, se uma 

entidade decidir amortizar o ativo alem do periodo de 20 anos, o seu valor de 

recupera<;ao deve ser estimado para o teste de recupera<;ao pelo menos ao final de 

cada exercicio. 

Nas normas brasileiras a regra geral considera que os gastos que irao 

contribuir na gera9ao de receitas por mais de urn exercicio podem ser classificados 

como ativo diferido. Exemplos: 

Despesas de organiza9ao; 

Estudos e projetos; 

Despesas pre-operacionais; 

Pesquisa e desenvolvimento; e 

Despesas de reorganiza9ao e reestrutura<;ao. 

Estes ativos devem ser amortizados por urn prazo minima de 5 anos, 

conforme legisla9ao fiscal e maximo de 1 0 a no conforme requerido pela legisla9ao 

societaria. 

4.2 Principais Diferen98s no Passivo 

4.2.1 Contabiliza9ao dos Arrendamentos ( Leasing ) 

No lAS 17 chama-se financeiro o arrendamento que transfere 

substancialmente todos os riscos e recompensas incidentes a propriedade do ativo. 

As seguintes situa90es normalmente indicariam urn arrendamento financeiro 

tanto para o arrendatario como para o arrendador: 

- a propriedade e transferida para o arrendatario; 

- nao existe uma op9ao de compra por urn pre9o de barganha; 

- no prazo do arrendamento e pela maior parte de sua vida util economica; 

- o valor presente dos pagamentos minimos sob o arrendamento e 

praticamente igual ao valor justo do ativo arrendado; 
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- o ativo arrendado e especifico, de modo que seriam necessarias 

modifica~oes importantes para uso por outro arrendatario. 

Urn arrendamento financeiro devser refletido no balan~o patrimonial do 

arrendatario pelo registro de urn ativo e urn passivo iguais no inicio do 

arrendamento, ao menor entre o valor justo do ativo arrendado ou o valor presente 

dos pagamentos minimos do contrato, descontados pela taxa de juros impHcita no 

contrato. 

0 lAS deterrnina que se o leaseback for urn arrendamento ftnanceiro qualquer 

lucro na venda deve ser diferido e amortizado pelo periodo do contrato. No caso do 

leaseback for urn arrendamento operacional e estiver claro que a transa~ao foi 

realizada tendo por base o valor justo do ativo, o lucro ou prejuizo deve ser 

reconhecido de imediato. 

Conforrne determina o BRGAAP (PO CVM 15/87) , todos os arrendamentos 

sao considerados arrendamentos operacionais. A receita de vendas em uma 

transa~ao de venda leaseback e registrada pelo valor nominal, independente das 

circunstancias. As regras existentes apenas requer divulga~ em notas 

explicativas sobre os contratos de arrendamento (prazo, valores, presta~oes 

remanescentes, entre outras informa~oes). 

4.2.2 Encargos Ftnanceiros de Emprestimos 

A NIC 23 exige as divulga~oes relacionadas com despesas financeiras 

capitalizadas (debitadas em contas do ativo): 

1) Politicas contabeis adotadas em rela~o aos encargos financeiros. 

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

3) A taxa de juros de capitaliza~ao dos encargos financeiros durante o 

exercicio. 

No Brasil as norrnas contabeis menciona que as despesas financeiras devem 

constar na demonstra~ao do resultado liquidas das receitas financeiras. Nao exigem 

detalhamento dos itens que ·com poem as despesas financeiras, e no caso dos 

encargos financeiros capitalizados, as exigencias da CVM sao identicas as das 

normas intemacionais de contabilidade. 



26 

4.2.3 Provisoes, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

Na lAS 37 determina que as provisoes devem ser reconhecidas quando, uma 

entidade tern uma obrigayao presente {legal ou constituida) como resultado de um 

evento passado. No caso das normas brasileiras determina que uma perda 

contingente devera ser reconhecida nas demonstrac;oes financeiras quando a 

probabilidade de ocorrencia e considerada provavel { ou seja e esperado que ocorra 

o evento futuro) e o valor possa ser razoavelmente estimado. 

As provisoes pelo lAS sao reconhecidas como passivos contingentes e ativos 

contingentes. 

Quando uma entrada de beneflcios economicos e provavel a entidade devera 

divulgar uma breve descriyao da natureza do aUvo contingente na data do balanc;o e, 

se possivel, uma estimativa dos efeitos financeiros, mensurados de acordo com o 

IAS37. 

As normas brasileiras recomenda uma divulgac;ao adequada do ganho, 

incluindo a natureza e o valor do ganho contingente {liquido de impasto de renda e 

qualquer outro custo relacionado). 
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5 CONCLUSAO 

0 objetivo geral desta pesquisa foi analisar as divergencias observadas entre 

os criterios contabeis praticados base na Legislayao Societaria Brasileira (BR GAAP) 

e as Normas lnternacionais de Contabilidade (I FRS), para melhor compreensao dos 

impactos para as empresas brasileiras quando adotado a conversao das 

demonstrayoes contabeis com o intuito de gerar informayoes para investidores 

estrangeiros. 

0 metodo de pesquisa adotado foi urn estudo de bibliografias, seminarios, e 

busca de informayoes com empresas especializadas no ramo, no qual buscou-se 

fundamentar os temas abordados e suas relayoes com as praticas contabeis e os 

criterios de elaborayao de demonstrayoes financeiras segundo o BR GAAP e I FRS. 

No decorrer do trabalho conclui-se que ocorre distoryoes entre os resultados 

das demonstrayoes financeiras, as quais estao relacionadas as diferenyas entre as 

praticas contabeis adotadas pelo BR GAAP e IFRS. 

Apesar de nao ter sido apresentado exemplos praticos, e necessaria observar 

que os efeitos da conversao de moeda (de real para d61ar ou vice versa) em funyao 

das variayoes das taxas de cambio tambem e urn fator relevante nas conversoes. 

Aparentemente entre os resultados obtidos pelo BR GAAP e IFRS podem ser 

numericamente pequenas por mero acaso em determinadas demonstrayoes. lsto 

pode ocorrer quando da conciliayao entre os acrescimos e reduyoes nos resultados, 

que se equivalem, oriundos das diferenyas de praticas contabeis entre estas 

metodologias e das mensurayaes de valores a bases monetarias equivalentes. 

No estudo pode-se observar ainda conforme citado acima que, parte das 

distoryoes entre os resultados poderao estar associadas a conversao de moeda. Tal 

fato se deve ao reconhecimento de perdas e ganhos pelo BR GAAP nos resultados 

do exercicio, ao contrario dos criterios adotados pelas demais metodologias que 

atribuem estas diferenyas ao patrimonio liquido. 

A partir das conclusaes tiradas nas analises e interpretayoes das informayoes 

contabeis exigidas pelos dois metodos, foi possivel observar tambem que a grande 

questao a ser considerada para a evoluyao dos estudos em relayao a harmonizayao 

e padronizayao das normas contabeis a nivel intemacional e o efeito dos diferentes 

aspectos economicos de cada pais sobre a mensurayao de valores, o que torna 
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impassive! a aplicayao de alguns criterios contabeis de forma padronizada na 

economia de.muitos paises. 

0 resultado da pesquisa foi limitado ao conteudo das normas contabeis BR 

GAAP e IFRS referentes a legislacao publicada ate 30/04/2008. 

Devido ao fato de nao ser apresentado comparatives das demonstracoes 

contabeis, nao permitiu uma avaliayao e detalhamento mais minucioso dos fatos 

contabeis relacionados aos itens destacados na analise e interpretayao das 

informacoes. 

Diante destas informacoes encontradas, entendeu-se que a adoyao da 

contabilidade internacional para as empresas brasileiras terao impactos relevantes 

as demonstracoes contabeis e, que apesar do investimento necessaria em 

capacitacao pessoal e sistema de registro das informayaes, trara em contrapartida 

beneficios como padronizacao internacional destas demonstracoes onde a 

linguagem contabil global servira de base paras as negociacaes transnacionais, de 

forma imediata, trazendo assim urn aumento do fluxo de capitais para as empresas 

nacionais, como por exemplo tende-se a reduzir os juros em captayaes de recursos. 
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