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RESUMO 

De Sa, M.V. Convergencia das Normas Brasileiras de Contabilidade aos 
Padroes das Normas lntemacionais de Contabilidade - lAS n2 2. Essa 
monografia apresenta a hist6ria da contabilidade no Brasil e sua evolu~o ate a 
adaptac;ao das normas aos padroes intemacionais. Apresenta-se, no contexte 
hist6rico, fatos importantes que marcaram o inicio da contabilidade no Brasil, assim 
como quais fatos e quando esses fatos ocorreram que trouxeram a evoluc;ao da 
contabilidade no Pais. Apresenta-se tambem as principais alterac;oes que a lei 
11.638/2007 introduziu na contabilidade brasileira. No capitulo referente aos 
estoques, apresentam-se conceitos, normas e as diferenc;as entre os padroes 
intemacionais e os padroes brasileiros. 

Palavras chave: Lei 11.638/2007, Contabilidade, !FRS, BRGAAP, Harmonizagao 
Contabil, Estoques. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 CONTEXTUALIZACAO DO PROBLEMA 

A classe contabil, antes conhecida como "guarda livros", tern passado por 

uma revoluc;ao em sua retina. Os debitos e creditos antes feitos de forma automatica 

precisaram ser revisados. Com as Normas lnternacionais de Contabilidade, vieram 

as barreiras para sua implantac;ao. 

A situac;ao economica do Brasil deixa o pais mais favoravel a participac;ao de 

empresas no mercado internacional. Para tanto, a transparencia por parte da 

administragao das empresas e visando a permanencia destas no mercado, a 

adequac;ao a Contabilidade lntemacional se tomou indispensavel. 

A lei 11.638/2007, com efeitos a partir de Janeiro de 2.008, trouxe 

modificac;oes relevantes as praticas contabeis brasileiras, pois nao s6 corrigiram 

distorc;oes existentes na compreensao, como tambem trouxe consenso aos 

principais agentes reguladores. 

0 principal impacto dessa lei deu-se, principa!mente, em empresas de medic 

e pequeno porte, que passaram a ser obrigadas a adaptac;ao. A falta de preparo 

dessas empresas para a modificac;ao nas praticas contabeis foi, sem duvida, a maior 

dificuldade no processo de mudam;a. 

Nessa monografia, serao analisadas as principais modificac;oes ocorridas na 

forma de contabilizac;ao e mensurac;ao do estoque devido a Lei 11.638/2007. 
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1.2 PROBLEMA DA PESQUISA 

Como o Brasil esta se adaptando ao processo de converg€mcia das atuais 

normas contabeis as Normas lnternacionais de Contabilidade e mensurac;ao e 

contabilizac;ao dos estoques, segundo as novas normas? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar o hist6rico, processo e posicionamento do Brasil na adaptac;ao em 

relac;ao as alterac;oes trazidas pelas Normas lnternacionais de Contabilidade, 

atraves da Lei 11.638/2007. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPEClFICOS 

a) Apresentar breve hist6rico da Contabilidade no Brasil e sua evoluc;ao; 

b) Apresentar t6picos e passos importantes na aplica<;ao das Normas 

lnternacionais de Contabilidade; 

c) Analisar a mudanc;a ocorrida nos lanc;amentos referentes a estoques, 

segundo a lAS n°, CPC no 16 e NBC T 19.20; 

d) Apontar diferenc;as entre a forma de contabiliza<;ao e mensura<;ao dos 

estoques entre o BRGAAP e as Normas lntemacionais. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

0 tema dessa monografia foi escolhido devido a importancia, nao s6 devido a 

obrigatoriedade pela legisla<;ao, mas tambem pela transparencia e melhor 

compreensao das demonstra<;Qes, da aplicac;ao correta das Normas lnternacionais 

de Contabilidade. As informac;oes contidas nesse trabalho poderao ser utilizadas 

pelos profissionais que buscam urn conhecimento inicial a respeito do assunto. Essa 

monografia visa contribuir com a forma<;ao do conhecimento a respeito do assunto 

escolhido. 
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1.5 METODOLOGIA 

Para a realizac;ao desse trabalho, sera utilizado o metodo de pesquisa 

bibliografica e de analise documental sabre o que ja foi escrito sabre o tema. Essa 

pesquisa e qualitativa, em relagao a abordagem, e descritiva, quanto aos seus 

objetivos. 

2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 HISTORIA DA CONTABILIDADE NO BRASIL 

A contabilidade no Brasil iniciou-se na epoca Colonial, devido a evolugao da 

sociedade. As alfandegas que surgiram em 1530 necessitavam de urn controle mais 

rlgido para o seu desenvolvimento. 0 primeiro contador do Brasil, Gaspar Lamego, 

foi nomeado por Portugal. Ele foi designado a atuar na area publica e tinha o nome 

de Contador Geral das Terras do Brasil. 

Segundo consta na hist6ria brasileira, a Carta Regia, que foi emitida em 1.679, 

criou a Casa dos Contos, que era responsavel por processar e fiscalizar as receitas 

e despesas do Estado. Com a chegada da familia real no Brasil, a contabilidade foi 

ganhando mais importancia e mais autonomia. 

Em 1.808 tomou-se obrigat6rio e oficial a escrituragao e relat6rios contabeis. 

lsso, devido a uma carta elaborada pelo Principe Regente D. Joao VI, conforme 

texto: 

Para o metodo de escrituraqao e formulas de 

Contabilidade de minha real fazenda nao fique 

arbitrario a maneira de pensar de cada um dos 

contadores gerais, que sou servido criarem para o 

referido Erarido: - ordeno que a escrituraqao seja 

mercantil por partidas, por ser a (mica seguida 

pelas naqoes mais civilizadas, assim pela sua 

brevidade, para manejo de grandes somas como 

por ser mais clara e a que menos Iugar da a erros 

e subterft1gios, onde se esconde a malicia e a 

traude dos prevaricadores. 

A escrituragao s6 poderia ser feita por profissionais que estudassem aulas de 

comercio, que preparavam os empregados do comercio para o exame na Junta 

Comercial. No Brasil, atraves do Alvara de 15 de Julho de 1.809, as Aulas de 
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Comercio no Brasil foram oficializadas. 0 professor nomeado, que foi o primeiro 

professor de contabilidade no Brasil, foi o Sr. Jose Antonio Lisboa, que mais tarde 

ficou conhecido como Visconde de Cairu. 

0 C6digo Comercial Brasileiro, estabelecido em 1.850 pelo !mperador D. 

Pedro II, foi criado com o intuito de regulamentar os procedimentos contabeis, 

impondo as empresas a fazer escriturac;ao dos livros, mostrando os fatos 

patrimoniais. 0 C6digo Comercial Brasileiro sofreu alteragoes atraves da Lei 1.083. 

Dentre as alteragees, esta a obrigatoriedade de publicar e enviar ao governo, os 

balan<;Os e demonstra¢es contabeis. 

A contabilidade no Brasil, ate a primeira metade do seculo XX, sofreu 

influencia do pais considerado como o bergo da Contabilidade, a ltalia, Iugar onde se 

deu origem ao metoda das partidas dobradas. Foi Ia que se originou a Escola 

Patrimonialista, que afirmava que, apesar da contabilidade relacionar-se com varias 

ciencias, como o direito, a administrac;ao, a matematica e economia, tinha requisites 

pr6prios para firmar-se como ciencia. Lopes de Sa (1998), relata: 

"A contabilidade como citmcia, s6 considera os 

instrumentos de informaqao como meios que 

levam ao conhecimento dos fenomenos 

patrimoniais: tais instrumentos servem, de fato 

para co/her, c/assificar, ordenar e representar os 

dados que elaborados, sao depois utilizados para 

administraqao do capital das empresas ou do 

patrim6nio das entidades". 

Segundo Sa (1998), a Teoria Patrimonialista classifica as contas em: 

a) Contas Patrimoniais: Contas do Ativo, Passivo 

e Patrimonio Uquido; 

b) Contas de Resultado: Despesa e Receita. 

0 Patrimonialismo, segundo Martins e Silva (2007, p.83 e 84), obteve grande 

aceitagao no Brasil, predominando ate hoje. 

Depois da decada de 50, com a vinda de industrias dos Estados Unidos ao 

Brasil, a influencia italiana foi dando Iugar a influencia norte-americana e ocorrendo 

uma evolugao dos conhecimentos contabeis. Essa evolugao trouxe a lei 6.404/1976. 

A lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1.976 foi criada com o intuito de normalizar 

os principios contabeis no Brasil e disciplinar as companhias abertas. Segundo a 

Lei, o objetivo era: 
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" ... criar estrutura jurfdica necessaria ao 

fortalecimento do mercado de capitais de risco no 

Pais, imprescindfvef a sobrevivencia da empresa 

privada na fase atual da economia brasileira. A 

mobilizagao da poupanc;a popular e seu 

encaminhamento voluntario para o setor 

empresarial exigem, contudo, o estabelecimento 

de uma sistematica que assegure ao acionista 

minoritario o respeito a regras definidas e 

eqiiitativas, as quais, sem imobilizar o empresario 

em suas iniciativas, ofereqam atrativos suficientes 

de seguranga e rentabilidaden. (Lei das S.A., 1976, 

p. 20) 

A Lei foi criada sob forte influencia norte-americana, mas com contribuictoes 

brasileiras, como a correctao monetaria e reserva de lucros a realizar. A Lei das 

S.A's trouxe beneficios como: separactao entre a contabilidade comercial e fiscal, 

aperteictoamento da classificactao das contas do balanCfO e do mecanismo de 

correctao monetaria, implantactao da reavaliactao a valor de mercado e do metodo de 

equivalencia patrimonial e origem da reserva de lucros. Com o decreta-lei n°. 1.598, 

a lei deixou de valer somente para as companhias abertas e passou a ser obrigat6ria 

para todas as entidades. 

Durante os anos, algumas altera<;oes foram feitas na. Lei 6.404/76: 

I -A Lei 9.457/1997, modificou: 

a) exclusao do inciso I do artigo 16, que versa sobre conversibilidade de 

a96es ordinarias de companhias fechadas; 

b) alteract5es na reda~o do artigo 17 e de seus incisos, que versam sobre as 

preferencias ou vantagens das a¢es preferenciais das companhias abertas e 

fechadas; 

c) altera96es na redactao dos incisos IX, X e XI do artigo 24, que versa sobre 

as declaract5es contidas nos certificados de actoes; 

II- Em 31 de Outubro de 2.001, foi sancionada a Lei no 10.303, que alterou 

diversos artigos da lei societaria brasileira e inclui varios outros, como, por exemplo: 

a) o artigo 4°, que define o que sao companhia abertas e fechadas, teve seu 

caput e seu primeiro paragrafo alterados, alem disso, foram incluidos cinco 

paragrafos e urn anexo com mais quatro paragrafos. 0 artigo, que trazia 

uma defini9ao simples, passou a trazer detalhes sobre o registro de 



13 

companhias na Comissao de Valores Mobiliarios, condigoes para o 

cancelamento desse registro, situa¢es em que os acionistas 

controladores serao obrigados a fazer oferta publica, etc. 

b) 0 paragrafo 2° do artigo 15, que estabelecia urn limite de dais tergos do 

total de a96es emitidas pela companhia para as ag5es preferenciais sem 

direito a voto, teve sua redagao alterada e o limite passou a ser de 50%. 

Em 28 de Dezembro de 2.007, foi emitida a Lei 11.638, que introduziu 

mudangas na contabilidade brasileira. Ela teve como base as normas intemacionais 

de contabilidade com a finalidade de harmonizar a contabilidade do Brasil com a 

contabilidade intemacional. AIE~m de modificar o modo de alguns langamentos 

contabeis e suas interpretagoes, a lei tambem modificou a estrutura e forma de 

apresenta9ao das demonstra¢es contabeis. 

Segundo Antonio Esgoti, as principais alteragoes ocorridas atraves da Lei 

11.638/2.007: 

a) Classifica<;ao do Ativo e do Passivo em Circulante e Nao Circulante: 

A nova reda<;ao dada pela Lei n° 11.941/09, estabelece a seguinte 

classifica9ao do Ativo e Passivo: 

a) Ativo Circulante 

b) Ativo nao Circulante, 

c) Passivo Circulante; e 

d) Passivo Nao Circulante. 

Com a nova reda<;ao, o Patrimonio Uquido e dividido em Capital Social, 

Reservas de Capital, Ajustes de Avalia9ao Patrimonial, Reservas de Lueras, A96es 

em T esouraria e Prejuizos Acumulados. 

b) Extingao do Grupo Ativo Permanente 

0 grupo Ativo Permanente foi extinto e criado o grupo Ativo Nao Circulante, 

que e composto pelo ativo realizavel a Iongo prazo, investimentos, imobilizado e 

intangivel. 

c) Restri9ao ao Iongo do exercicio de 2008 e extin<;ao, na data de 05112/08, 

do subgrupo "Ativo Diferido": 

A Lei n°. 11.638/2007 restringiu o conceito do Ativo Diferido. A Lei n° 

11.941/09 extinguiu esse subgrupo. Dessa forma, na data de transigao (01/01/2008), 
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as entidades deveriam analisar o saldo existente nesse subgrupo e, se for o caso, 

reclassificar: 

a) Para o ativo imobilizado aqueles gastos vinculados ao processo de 

prepara<;ao e colocac;.ao em operagao de maquinas e equipamentos. Tais gastos 

incluem todos os custos vinculados a sua aquisi<;ao ou constru<;8o e todos os 

demais necessaries a coloca-los em condi<;5es de funcionamento (transporte, 

seguro, tributos nao recuperaveis, montagem, testes, etc.); 

b) Para os intangiveis aqueles gastos que se enquadrem nesse conceito, em 

conformidade com a NBC T 19.8 

c) Para o resultado do periodo para os demais gastos pre operacionais de 

treinamento de pessoal administrative ou de pessoal de vendas ou outros que nao 

se classifiquem nas alineas a e b. 

Ap6s as reclassifica<;Qes tratadas nas allneas a e b, as entidades tern a op<;ao 

de manter os saldos contabilizados ate 31/12/2007 dos gastos pre operacionais 

como ativo diferido, ate a sua total amortizagao, ou de ajustar o referido saldo a 
conta Lucros ou Prejuizos Acumulados. Se a entidade optar pela manuten<;ao do 

diferido como ativo, deve manter o subgrupo Ativo Diferido no grupo Ativo Nao 

Circulante e dar seguimento ao processo de amortizagao. 

A partir de 05/12/2008, os gastos pre operacionais devem ser registrados no 

resultado despesa do periodo. 

d) Criagao do subgrupo "lntangivel" no grupo do Ativo Nao Circulante 

Nesse subgrupo, devem ser classificados os valores que estavam em outras 

contas do Ativo Permanente, em conformidade com a legislagao anterior, bern como 

as novas transayaes que representem bens incorp6reos, como marcas, patentes, 

direitos de concessao, direitos de explora<;8o, direitos de franquia, direitos autorais, 

gastos com desenvolvimento de novos produtos, agio pago por expectativa de 

resultado futuro. 

e) Proibi<;ao da pratica da reavaliayao espontanea de ativos 

A Lei 11.638/07 vedou a realiza<;8o de qualquer tipo de reavalia<;ao 

espontanea de bens. Os saldos existentes nas reservas devem ser mantidos ate sua 

efetiva realizagao ou deveriam ter sido estomados ate a data de 31/12/2008. 

- Criagao, no Patrimonio Uquido, da conta "Ajustes de Avaliagao Patrimonial" 



15 

Devem ser classificadas como Ajustes de Avaliac;ao Patrimonial as 

contrapartidas de aumentos ou diminuic;oes de valor atribufdo a elementos do ativo e 

do passivo, em decorremcia da sua avaliac;ao a pre<;os de mercado. 

- Destinac;ao do saldo de Iueras acumulados 

A nova legisla<;ao societaria vedou as sociedades por ac;oes apresentarem 

saldo de Iueras sem destinac;ao, nao sendo mais permitido, para esse tipo de 

sociedade, apresentar nas suas demonstrac;oes, a partir de 31/12/208, saldo positive 

na conta Lueras ou Prejufzos Acumulados. Apesar disso, a conta deve permanecer 

no Plano de Contas de todas as entidades. 

- Extin<;ao da classifica<;ao das receitas e despesas em operacionais e nao 

operacionais 

As receitas e despesas que estavam sendo classificadas como nao 

operacionais devem ser denominadas de Outras Receitas e Outras Despesas. 0 

tratamento fiscal dos resultados operacionais e nao - operacionais, para fins de 

apura<;ao e compensa<;ao de prejuizos fiscais, permanece o mesmo. 

- Substitui<;ao da demonstrac;ao das origens e aplica¢es de recursos (doar) 

pela demonstrac;ao dos fluxos de caixa (dfc) no conjunto das demonstrac;oes 

contabeis obrigat6rias; 

A Demonstra<;ao das Origens e Aplicac;ao de Recursos (DOAR) foi substituida 

pela Demonstrac;ao dos Fluxos de Caixa (DFC). A DFC deve ser elaborada pelas 

sociedades por a<;ao de capital fechado com Patrimonio Uquido superior a R$ 

2.000.000,00, sociedades de capital aberto e sociedades de grande porte. A DFC 

deve ser elaborada pelo metoda indireto. 

- Obrigatoriedade da elaborac;ao da demonstra<;ao do valor adicionado (dva) 

pelas companhias abertas 

A demonstrac;ao do Valor Adicionado e obrigat6ria apenas para as 

companhias abertas e esta regulamentada pela NBC T 3.7. Ela evidencia a riqueza 

criada e sua distribuic;ao. 

A evoluc;ao da Contabilidade, desde a sua cria<;ao no Brasil ate o momenta 

atual, de mudanc;as e adapta¢es, tern como objetivo aproximar a contabilidade 

brasileira da contabilidade internacional, facilitando a comunicac;ao entre empresas, 

empresarios e funcionarios. Tambem objetiva a transparencia nas demonstrac;oes e 

sua interpreta<;ao, minimizando duvidas que eram causadas pelas normas diferentes 

de cada Pais. 
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2.2 REGULAMENTACAO DA PROFISSAO CONTABlL 

0 Decreto-Lei 9.295 de 27 de Maio de 1.946 criou os Conselhos Federal e 

Regionais de Contabilidade, com o intuito de fiscalizar e reger a profissao contabil. 

Definiu-se que contadores eram os graduados em cursos universitarios de Ciencias 

Contabeis e tecnicos de contabilidade eram os de nivel medic. 

0 Conselho Federal de Contabilidade e o responsavel pela emissao dos 

Principios Fundamentais da Contabilidade. A primeira versao foi emitida em 1.981, 

atraves da Resoluc;ao CFC n°. 530, que foi atualizada pela Resoluc;ao n°. 750/1993. 

Segundo 0 Conselho Federal de Contabilidade: 

"os princfpios fundamentais das Contabilidade 

representam a essencia das doutrinas e teorias 

relatives a Ciencia da Contabilidade, consoante o 

entendimento predominante nos universos 

cientffico e profissional de nosso pafs. Concernem, 

pois, a Contabilidade no seu sentido mais amplo 

de cif§ncia social cujo objeto e o patrim6nio das 

entidades". 

Segundo a Resolu<;ao 750/1.993, os principios sao: 

a) Princfpio da Entidade: 0 principia da entidade reconhece o Patrimonio como 

objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da 

diferenciac;ao de urn Patrimonio Particular no universe dos Patrimonies 

existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, urn conjunto de 

pessoas, uma sociedade ou instituic;ao de qualquer natureza ou finalidade, 

com ou sem fins lucrativos. Par conseqOencia, nesta acepc;8o, o Patrimonio 

nao se confunde com aqueles dos seus s6cios ou proprietaries, no caso de 

sociedade ou instituic;ao 

Paragrafo unico: o Patrimonio pertence a Entidade, mas a reciproca nao e 

verdadeira. A soma ou agregac;ao contabil de patrimonies autonomos nao 

resulta em nova entidade, mas numa unidade de natureza economico 

contabil. 

b) Principia da Continuidade: A continuidade ou nao da entidade, bern como sua 

vida definida ou provavel, devem ser consideradas quando da classificac;ao e 

avalia<;ao das mutac;oes patrimoniais, quantitativas e qualitativas. A 
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continuidade influencia o valor econOmico dos ativos e, em muitos casos, o 

valor ou o vencimento dos passives, especialmente quando a extingao da 

entidade tern prazo determinado, previsto ou previslvel. A observancia do 

Principia da Continuidade e indispensavel a correta aplicac;§o do Principia da 

Competencia, por efeito de se relacionar diretamente a quantificagao dos 

componentes patrimoniais e a formagao do resultado, e de constituir dado 

importante para aferir a capacidade futura de geragao de resultado. 

c) Princlpio da Oportunidade: 0 Princfpio da Oportunidade refere-se, 

simultaneamente, a tempestividade e a integridade do registro do patrimOnio 

e das suas mutagoes, determinando que este seja feito de imediato e com a 

extensao correta, independentemente das causas que a originaram. Como 

resultado da observancia do Principia da Oportunidade: 

I - desde que tecnicamente estimavel, o registro das variagees patrimoniais 

deve ser feito mesmo na hip6tese de existir razoavel certeza de sua 

ocorrencia; 

II - o registro compreende os elementos quantitativos e qualitativos, 

contemplando os aspectos ffsicos e monetarios; 

Ill - o registro deve ensejar o reconhecimento universal das variagoes 

ocorridas no patrimOnio da entidade, em urn periodo de tempo determinado, 

base necessaria para gerar informagoes uteis ao processo decis6rio de 

gestao. 

d) Principia do Registro Pelo Valor Original: Os componentes do patrimOnio 

devem ser registrados pelos valores originals das transagoes com o mundo 

exterior, expresses a valor presente na moeda do Pals, que sera mantidos na 

avaliagao das variagoes patrimoniais posteriores, inclusive quando 

configurarem agregagees ou decomposigees no interior da entidade. Do 

Princlpio do Registro Pelo Valor Original, resulta: 

I - a avaliagao dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos 

valores de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso 

com os agentes externos ou da imposigao destes; 

II - uma vez integrado no patrimOnio, o bern, direito ou obrigac;ao nao poderao 

ter alterados seus valores intrinsecos, admitindo-se tao somente, sua 

decomposigao em elementos e/ou sua agregayao, parcial ou integral, a outros 

elementos patrimoniais; 
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Ill - o valor original sera mantido enquanto o components permanecer com 

parte do patrimonio, inclusive quando da salda deste; 

IV- os principios da Atualiza<;ao Monetaria e do Registro Pelo Valor Original 

sao compatlveis entre si e complementares, dado que o primeiro apenas 

atualiza e mantem atualizado o valor de entrada; 

V - o uso da moeda do Pais na traduc;ao do valor dos componentes 

patrimoniais constitui imperativo de homogeneizagao quantitativa dos 

mesmos. 

e) Principia da Atualizac;ao Monetaria: Os efeitos da alterac;ao do poder 

aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contabeis 

atraves do ajustamento da expressao formal dos valores dos componentes 

patrimoniais. Sao resultantes da adoc;ao do Principia da Atualizayao 

Monetaria: 

I - a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, nao 

representa unidade constante em termos do poder aquisitivo; 

II - para que a avalia<;§o do patrimonio possa manter os valores das 

transac;oes originais, e necessaria atualizar sua expressao formal em moeda 

nacional, a fim de que permanec;am substantivamente corretos os valores dos 

componentes patrimoniais e, par conseqOencia, o do patrimonio Hquido. 

Ill - a atualizac;Bo monetaria nao representa nova avaliac;Bo, mas, tao 

somente, o ajustamento dos valores originais para determinada data, 

mediante a aplicac;Bo de indexadores, ou outros elementos aptos a traduzir a 

variac;ao do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado periodo. 

f) Principio da Competencia: As receitas e despesas devem ser incluidas na 

apurac;ao do resultado do perfodo em que ocorrerem, sempre 

simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de 

recebimento ou pagamento. 0 Principia da Competencia determina quando 

as alterac;oes no ativo ou no passivo resultam em aumento ou diminuic;ao no 

patrimonio liquido, estabelecendo diretrizes para classificayao das mutac;oes 

patrimoniais, resultantes da observancia do Principio da Oportunidade. 0 

reconhecimento simultaneo das receitas e despesas, quando correlatas, e 

conseqoencia natural do respeito ao periodo em que ocorrer sua gerac;ao. As 

receitas consideram-se realizadas: 
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I - nas transagoes com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou 

assumirem compromisso firme de efetiva-lo, quer pela investidura na 

propriedade de bens anteriorrnente pertencentes a entidade, quer pela fruigao 

de servigos por esta prestados; 

II - quando da extingao, parcial ou total, de urn passive, qualquer que seja o 

motive, sem o desaparecirnento concornitante de urn ativo de valor igual ou 

maior; 

Ill- pela geragao natural de novos ativos independentemente da intervengao 

de terceiros; 

IV - no recebimento efetivo de doagoes e subven<;Qes. 

Consideram-se incorridas as despesas: 

I- quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferencia de 

sua propriedade para terceiros; 

II - pela diminuigao ou extingao do valor economico de urn ativo; 

Ill- pelo surgimento de urn passivo, sern o correspondente ativo. 

g) Princlpio da Prudencia: 0 princlpio da Prudrmcia determina a adogao do 

menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os do 

passive, sernpre que se apresentern alternativas igualrnente validas para a 

quantificagao das muta<;Qes patrimoniais que alterem o patrimonio liquido. 0 

Princlpio da Prudencia impoe a escolha da hip6tese de que resulte menor 

patrirnonio liquido, quando se apresentarem op¢es igualrnente aceitaveis 

diante dos demais Princlpios Fundamentais de Contabilidade. Observado o 

disposto no art. 7°, o Principia da Prudencia somente se aplica as mutagoes 

posteriores, constituindo-se ordenarnento indispensavel a correta aplicagao 

do Princlpio da Competencia. A aplicagao do Principia da Prudencia ganha 

enfase quando, para definigao dos vafores relatives as variagoes patrimoniais, 

devem ser feitas estimativas que envolvem incertezas de grau variavel. 

0 CFC, na Resolugao 751/1993, deliberou sobre as Normas Brasileiras de 

Contabilidade. Segundo essa resoluc;ao: 

"As normas brasileiras de contabilidade 

estabelecem regras de conduta profissional e 

procedimentos tecnicos a serem observados 

quando da realizagao dos trabalhos previstos na 
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Resolur;ao CFC n° 560183, em consonancia com 

os Principios Fundamentais da Contabilidade". 

As normas classificam-se em Profissionais e Tecnicas. As normas 

profissionais - NBC P - estabelecem regras de exercicio profissional. A estrutura 

das normas profissionais e: 

NBC P 1 - Normas Profissionais de Auditor lndependente 

NBC P 2- Normas Profissionais de Perito Contabil 

NBC P 3 - Normas Profissionais de Auditor Interne 

NBC P 4- Normas Para a Educa9ao Profissional Continuada 

NBC P 5- Normas Para o Exame de Qualifica9ao Tecnica. 

Atualmente, somam-se 5 NBC P's e 19 NBC rs. 

As Normas Tecnicas- NBC T -, estabelecem conceitos doutrinarios, regras e 

procedimentos aplicados a Contabilidade. Segundo a Resolu9ao CFC 751/1993, As 

NBCT's sao: 

NBC T 1 - Das caracteristicas da lnforma9ao Contabil; 

NBC T 2- Da Escritura98o Contabil; 

NBC T 3 - Conceito, Conteudo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstra96es 

Contabeis; 

NBC T 4- Da Avalia98o Patrimonial; 

NBC T 5- Da Atualiza9ao Monetaria; 

NBC T 6- Da Divulga9ao das Demonstra¢es Contabeis; 

NBC T 7 - Conversao da Moeda Estrangeira nas Demonstra96es Contabeis; 

NBC T 8- Das Demonstra¢es Contabeis Consolidadas; 

NBC T 9 - Da Fusao, lncorpora9ao, Cisao, Transforma9ao e Liquida9ao de 

Entidades; 

NBC T 10- Dos Aspectos Contabeis Especificos em Entidades Diversas 

NBC T 11- Normas de Auditoria lndependente das Demonstra96es Contabeis; 

NBC T 12 - Auditoria lntema; 

NBC T 13- Da Peri cia Contabil; 

NBC T 14- Revisao Externa de Qualidade Pelos Pares; 

NBC T 15 - lnforma96es de Natureza Social e Ambiental; 

NBC T 16- Aspectos Contabeis Especfficos da Gestae Governamental; 

NBC T 17- Partes Relacionadas; 
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NBC T 19- Aspectos Contabeis Especificos; 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, "as demonstrac;oes contabeis 

sao preparadas e apresentadas para usuaries externos em geral, tendo em vista 

suas final ida des distintas e necessidades diversas". 

Levando em consideragao o objetivo das demonstragoes contabeis acima 

citados, as NBC rs foram sendo modificadas ou criadas de acordo com a evolugao 

e adaptagao as novas normas internacionais. Para a demonstragao contabil atingir o 

objetivo de atender as necessidades de seus usuarios, alterac;Oes na legislagao 

foram necessarias para que alguns langamentos contabeis e suas interpretagoes 

fossem modificados a fim se adaptar as novas normas e para que as demonstragoes 

pudessem continuar suprindo ass necessidades de quem as utiliza. 

2.3 CVM- COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 

Criada com a Lei n°. 6.385 de 07 de Dezembro de 1.976, a CVM tern poderes 

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

mercado. Cabe a CVM, entre outras, disciplinar as seguintes materias: 

- registro de companhias abertas; 

- registro de distribuir;oes de valores mobi/iarios; 

- credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores mobi/iarios; 

- organizar;ao, funcionamento e operar;oes das bo/sas de valores; 

- negociar;ao e intermedia(}8o no mercado de valores mobiliarios; 

- administrar;ao de carteiras e a custodia de valores mobi/iarios; 

- suspensao ou cancelamento de registros, credenciamentos ou autorizar;oes; 

- suspensao de emissao, distribuir;ao ou negociagao de determinado valor mobi/iario ou decretar 

recesso de balsa de vafores. 

De acordo com a Lei que a criou, a CVM tern como objetivos: 

- assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de balsa e de balcao; 

- proteger os titulares de valores mobiliarios contra emissi5es irregulares e atos ilegais de 

administradores e acionistas contra/adores de companhias ou de administradores de carteira de 

valores mobiliarios; 

- evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulat;ao destinadas a criar condit;Oes artificiais de 

demanda, oferta ou prego de valores mobiliarios negociados no mercado; 

- assegurar o acesso do publico a informa¢es sobre valores mobiliarios negociados e as companhias 

que os tenham emitido; 

- assegurar a observancia de praticas comerciais equitativas no mercado de val ores mobiliarios; 
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- estimular a formagao de poupanga e sua aplicagao em valores mobiliarios; 

- promover a expansao e o funcionamento eficiente e regular do mercado de agoes e estimu/ar as 

aplicayaes permanentes em agoos do capital social das companhias abertas. 

A CVM regulamente e fiscaliza as companhias abertas, estabelecendo 

criterios sobre relat6rios e pareceres de auditoria. A CVM pode aplicar multa, 

advertencia, suspensao ou incapacita<;ao do profissional para exercicio do cargo ou 

anular o seu registro. 

A Comissao de Valores Mobiliarios tern sede na cidade do Rio de Janeiro e e 

administrada por urn Presidente e quatro Diretores nomeados pelo Presidente da 

Republica. 0 Presidente e a Diretoria constituem o colegiado que define polfticas e 

estabelece praticas a serem implantadas e desenvolvidas pelo corpo de 

Superintendencia. 

0 Superintendente Geral acompanha e coordena as atividades executivas da 

comissao auxiliado pelos demais Superintendentes, pelos Gerentes a eles 

subordinados e pelo Corpo Funcional. Esses trabalhos sao orientados, 

especificamente, para atividades relacionadas a empresas, aos intermediaries 

financeiros, aos investidores, a fiscaliza9ao extema, a normatiza9ao contabil e 

auditoria, aos assuntos juridicos, ao desenvolvimento de mercado, a 
intemacionaliza9a0, a informatica e a administra9a0. 

0 colegiado conta ainda com o suporte direto da Chefia de Gabinete, de 

Assessoria Economica e da Auditoria lnterna. 

A estrutura executiva da CVM e completada pelas Superintendencias 

Regionais de Sao Paulo e Brasilia. 

2.4 IBRACON - lNSTITUTO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DO BRASIL 

0 IBRACOM foi fundado em 13 de Dezembro de 1.971 e teve novas regras a 

partir de 01 de Julho de 1.982. Ele surgiu com o objetivo de "concentrar em um unico 

6rgao a representatividade dos profissionais auditores, contadores com atuagao em todas as areas e 

estudantes de Cit?mcias Contabeis." Este 6rgao auxilia na criagao e divulga98o das Normas 

e Procedimentos de Auditoria e Contabilidade, que sao sancionados pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, Comissao de Valores Mobiliarios e Banco Central do 

Brasil. 
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0 IBRACOM e quem representa o Brasil no IASC (International Accounting 

Standards Commitee), IFAC (International Federation of Accountants) e AIC 

(Associa<;ao lnteramericano de Contabilidade). 

2.5 NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABIUDADE- HISTORICO 

As normas conhecidas como IFRS (International Financial Reporting 

Standards) sao princlpios de contabilidade emitidos pelo IASB (International 

Accounting Standards Board). Essas normas sao tidas como padrao internacional de 

contabilidade. 

A adoc;ao das Normas lntemacionais Contabilidade teve inicio na Europa. A 

comissao europeia decidiu adotar as lAS (normas internacionais de contabilidade) 

para uma melhor prepara<;ao das demonstrac;oes financeiras das empresas abertas 

do continente. lsso aconteceu no anode 2.001, ano em que as lAS eram emitidas 

pelo IASC, que logo foi substituido pelo IASB. 

Depois de criado e estruturado, o IASB passou a revisar e emitir normas 

contabeis, as IFRS (International Financial Reporting Standards), como objetivo de 

padronizar as demonstra<;Qes das companhias abertas, visando facilitar o 

entendimento destas. A padroniza98o teve uma repercussao positiva, fazendo com 

que a comunidade europeia fixasse o ano de 2005 como o perlodo em que se 

iniciaria a ado<;ao das normas do IASB. 

Obviamente, as normas adotadas na Europa obtiveram boa repercussao em 

varies outros palses, como Australia, Canada, China, Suecia e Hong Kong, fazendo 

com que eles tambem passassem a adotar as normas intemacionais de 

contabilidade. 

No Brasil, as Normas lntemacionais chegaram ao final do ano de 2.007, 

quando foi aprovada a Lei n°. 11638. As mudanc;as trazidas por essa lei 

aproximaram as normas brasileiras as internacionais e foram aplicadas a partir de 

Janeiro de 2.008. 

A distinc;ao de sistemas contabeis existente afetava nos padroes contabeis e, 

consequentemente, na forma de apresentar as demonstra<;Oes contabeis e 

financeiras. Para os usuaries dessas demonstrac;oes, que podem ser os 

investidores, empregados, credores, fornecedores e governo, a padronizac;ao 
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proporcionou harmonizac;ao das informac;oes dos Ativos, Passives, Patrim6nio 

Uquido, Receitas e Despesas. As necessidades dos usuaries das demonstrac;oes, 

que podem ser: determinar pollticas tributarias, determinar distribui<;ao de Iueras e 

dividendos, avaliar a capacidade da entidade de pagar seus empregados, 

informac;oes sobre a evoluc;ao do desempenho da entidade, entre outras, foram 

supridas de uma forma mais eficiente e eficaz com a harmonizac;ao das normas. 

Segundo Nabil Ahmad Mourad e Alexandre Paraskevopoulos, (201 0) os 

pontos positives para adoc;ao do IFRS sao: 

- maior transparencia para investidores; 

- facilidade de captaqao de credito em mercado; 

- empresas que possuem /FRS transparecem mais consistencia e modernidade; 

- com o /FRS, caso a empresa ja tenha capital aberto no pais onde esta estabelecida e queira abrir 

capital em outras economias, o processo se torna mais faci/ e menos oneroso; 

- comparabilidade com empresas do mesmo segmento em outros pafses; 

- as grandes economias do mundo estao adotando o /FRS como uma (mica contabilidade no mundo. 

A transparencia est a se tomando muito importante; 

- tecnicas mais modemas e complexas terao um acesso mais facil com a padronizaqao da 

contabilidade; 

- treinamento dos funciom3rios que, em Iongo prazo, representam reduqao de custo para a empresa; 

- com os relat6rios por segmento, que sao um elemento novo para muitos pafses, e com o aumento 

das divulgaqoes mini mas, o mercado tera muitas informaqoes re!evantes para ana/ises; 

-a preparaqao de demonstraqoes contabeis camp/etas e consolidadas em conformidade como IRFS 

marcara o tim dos pacotes ~simplificados" que as matrizes geralmente enviam para as subsidiarias 

em outros pafses, porque sao geralmente preparados sem um alto grau de detalhe na identificaqao 

de todos os ajustes e rec/assificar;Oes necessarias para apficaqao do !FRS na sua integra; 

- abertura de oportunidades de trabalho para os funcionarios brasileiros em outros pafses que ja 

adotam o /FRS; 

- maior cantata com a lingua inglesa, a nfvel tecnico, para a interpretaqao da aplicar;ao do /FRS para 

a entidade. 

As empresas que hoje utilizam as normas internacionais de contabilidade tern 

maior credibilidade no mercado, tanto naciona! quanta intemacional. 0 fato de a 

contabilidade estar adequada as normas intemacionais passa seguranc;a ao 

investidor, devido a transparencia e confiabilidade nas informac;oes. 

Os funcionarios das empresas que aplicas o IFRS tambem foram valorizados. 

A reciclagem que tiveram que fazer para se atualizarem trouxe maior confianc;a na 

aplica<;ao das novas normas e tambem maior seguranc;a na realiza<;ao de tarefas 
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antigas. 0 investimento na mao de obra especializada faz com que as colaboradores 

dessas empresas se tomem mais seguros com a realiza~o do trabalho e, 

consequentemente, mais produtivos. 0 investimento sabre essa mao de obra e 
compensado pela credibilidade e confian9<3 adquirida no mercado em geral. 

2.6 PRINCIPAlS ORGAOS EMISSORES DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE 

CONTABILIDADE 

No Brasil, as normas contabeis, que eram anteriormente emitidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade e pela Comissao de Valores Mobiliarios, 

passaram a ser emitidas pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC). 

Mundialmente, as principais emissores de normas sao: 

- IASB (International Accounting Standards Board) - 6rgao privado localizado na 

Gra Bretanha que estuda de padroes contabeis. Esse 6rgao substitui o IASC 

(International Accounting Standards Committee). 0 IASB e constitufdo par 

representantes de todo o mundo. Ele tern como objetivo desenvolver normas 

contabeis para que as demonstra¢es contabeis sejam transparentes e com 

informac;oes de alta qualidade;, 

- AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)- Eo 6rgao americana 

regulamentador da profissao contabil. E equivalents ao Conselho Federal de 

Contabilidade no Brasil; 

- FASB (Financial Accounting Standard Board)- Esse 6rgao publica as normas do 

USGAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles). E similar ao 

Comite de Pronunciamentos Contabeis no Brasil. 

2.7 PRONUNCIAMENTOS DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

Os 6rgaos regulamentadores emitem regras para que as padroes 

internacionais sejam mantidos. No Brasil, as normas a serem seguidas sao os 

CPC' s, As principais regras intemacionais, conhecidas como pronunciamentos, sao: 



26 

- lAS (International Accounting Standards) /IRFS (International Financial Reporting 

Standards)- Esses pronunciamentos sao emitidos pelo FASB. Sao procedimentos 

padrao para a contabilidade internacional; 

- SFAS (Statements of Financial Accounting Standards) - Sao pronunciamentos 

referents aos princlpios contabeis norte americanos. Os principais emissores desses 

pronunciamentos sao o FASB eo AICPA; 

2.8 ADOCAO DA CONTABIUDADE INTERNACIONAL NO BRASIL 

A contabilidade internacional come90u a ser inserida no Brasil de forma lenta 

e discreta, ha alguns anos. Alguns acontecimentos marcaram o processo de 

convergencia para I FRS no Brasil, como por exemplo: 

- A criagao de uma regulamenta<;ao de goveman~ corporativa pela Bolsa de 

Valores de Sao Paulo (Bovespa), que requeria que companhias listadas no Nfvelll e 

no Novo Mercado apresentassem suas demonstra¢es financeiras reconciliadas 

com o IRFS ou com os Generally Accepted Accounting Principles in the United 

States (US GAAP), princfpios contabeis geralmente aceitos nos Estados Unidos; 

- A Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), atraves da instruc;ao no 457/2007, 

determinou que as companhias abertas deveriam, a partir do exercicio findo em 

2010, apresentar suas demonstragoes financeiras consolidadas adotando o padrao 

contabil internacional; 

- 0 Banco Central do Brasil (BC) emitiu o Comunicado 14.256/06, exigindo que as 

demonstragoes financeiras fossem preparadas com base no !FRS a partir de 2.010; 

- Em Novembro/2007, a United States Securities and Exchange Commission (SEC), 

6rgao equivalente a CVM no Brasil, aprovou a eliminayao da exigencia de empresas 

estrangeiras listadas nas bolsas norte-americanas que preparavam demonstrac;oes 

financeiras em IFRS fazerem a reconciliayao com os US Gaap. 0 regulamento 

entrou em vigor para os anos fiscais com termino ap6s 15 de novembro de 2.007. 

No anode 2.008, a Deloitte afirmou que "movimento de convergencia para as 

normas intemacionais como pratica contabil geralmente aceita no ambito global esta 
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acelerado". Atualmente, quase que todos os palses adotaram o IFRS como padrao 

contabil. 

Diante da obrigatoriedade de padronizagao das demonstra¢es financeiras, a 

classe contabil passou por uma fase de "reciclagem de conhecimentos". Muitos ja 

concordavam que a contabilidade brasileira estava defasada, precisando de uma 

revolugao para conseguir chegar aos nlveis das praticas contabeis de paises 

estrangeiros. Apesar de as companhias multinacionais instaladas no Brasil ja 

possufrem uma equipe preparada para essa conversao de valores, essas empresas 

sao minoria no nosso territ6rio. 

Juntamente com a mudan<;a, vern as dificuldades e barreiras. E houve muitas 

para a implanta<;ao dessas normas nas entidades brasileiras. No processo de 

ado<;ao do !FRS, foi necessaria urn planejamento par parte dos diretores, 

administradores e lideres. 0 planejamento incluia: 

- avaliagao da situac;ao da empresa em relac;ao ao I FRS; 

- avaliayao do custo-beneffcio da adoyao do IFRS; 

- avaliayao de relat6rios com base no I FRS e seu impacto na organizagao, tendo em 

vista aspectos culturais, fiscais e relatives a elaboragao das demonstragoes; 

- desenvolvimento de um plano de implementayao do IFRS de uma forma efetiva e 

eficaz. 

A transigao para o !FRS impacta em toda a organizagao. Segundo a Deloitte: 

~ela tem impacto em toda a organizayao, incluindo 

os sistemas de informaqao para preparaqao das 

demonstraqi5es financeiras, controles infernos, 

impastos, tesouraria, gerenciamento de caixa, 

jurfdica, etc". 

Deve-se levar em consideragao que a Lei 11.638/2007 obrigou nao somente 

as companhias de capital aberto, mas tambem as de capital fechado e as 

companhias limitadas, abrangendo uma quantia ainda maier de empresas. 

Atualmente, atraves de resolu¢es do CFC, todas as empresas devem possuir 

contabilidade baseada nas normas intemacionais de contabilidade. 0 que difere sao 

as obrigagoes acess6rias (como divulga<;§o do balango) dependendo do faturamento 

da entidade. 
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2.9 ESTRUTURA DA CONTABILIDADE NO BRASIL- BR GAAP 

Ate o ano de 2.007, as demonstragoes financeiras brasileiras seguiam o 

padrao da lei 6.404/1976, ate entao conhecida como Lei das Sociedades Anonimas. 

Em 2. 000 foi apresentado a Camara dos Oeputados o Projeto de Lei n° 3. 7 41 , 

propondo modificagoes no Capitulo XV da Lei das Sociedades por A¢es, visando 

modernizar a legisla<;§o e eliminar as barreiras existentes e alinhar as normas 

brasileiras as internacionais. 0 Projeto de Lei foi aprovado em 2.007, transformando 

-seem Lei 11.638, sancionada em 28 de Dezembro de 2.007. 

Entre 2.000 e 2.007 ocorreram os seguintes fatos (Fipecafi, 2009, p. xxii) 

a) em 07 de outubro de 2005 foi criado o Comite de Pronunciamentos 

Contabeis (CPC), pela resolugao n° 1.055/05 do CFC; 

b) a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM), editou, por meio de resolugoes, 

pronunciamentos contabeis emitidos ate 2.006 pelo IBRACON, substancialmente 

alinhado as normas internacionais, a saber: 

- apresenta9ao das Demonstra9oes Contabeis - alinhado a lAS 1 

- provisoes, passives, contingencias passivas e contingencias ativas -

alinhado a lAS 37 

- eventos subseqoentes a data do balango - alinhado a lAS 1 0 

- praticas contabeis, mudangas nas estimativas e corregao de erros -

alinhado a lAS 8; 

c) em 2.007, a CVM passou a emitir pronunciamentos em conjunto com o 

CPC; 

d) comunicado BACEN, 14.259, estabelece que as instituigoes financeiras 

deverao preparar e divulgar demonstra9oes financeiras em !FRS em 2010, dando 

urn passo concreto para a adogao das I FRS no segmento financeiro; 

e) a CVM determinou, em 2007, que todas as empresas abertas devem 

preparar e divulgar, em 2.010, demonstragoes financeiras consolidadas conforme 

normas internacionais de contabilidade; 

f) a SUSEP, em 2007, tambem determinou que as entidades que ela regula 

devem preparar e divulgar, em 2010, demonstra9oes financeiras consolidadas 

conforme as normas do IASB. 

A lei 11.638 que foi publicada em 2.007 introduziu na contabilidade brasileira 

aspectos da Contabilidade lnternacional, harmonizando e implementando a IFRS 
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(International Financial Reporting Standards) no Brasil. Com essa mudanc;a, as 

normas contabeis tambem foram a!teradas. 

Dentre as alteragoes que a lei 11.638/2007 causou na contabilidade brasileira, 

estao as seguintes: 

- Classificagao do Ativo e Passive em Circulante e Nao Circulante; 

- Extingao do grupo Ativo Permanente; 

- Criagao do subgrupo "intangivel" no Ativo Nao Circulante; 

- Destinagao do saldo de lucros acumulados; 

- Extingao da classificagao das receitas e despesas em operacionais e nao 

operacionais; 

- Substitui<;ao da Demonstra<;ao das Origens e Aplicaqoes de Recursos 

(DOAR) pela Demonstragao de Fluxo de Caixa (DFC); 

- Obrigatoriedade da elaboragao da Demonstragao de Valor Adicionado (DVA) 

pelas companhias abertas. 

A contabilidade brasileira era norteada, ate 2.007, pelas normas contabeis 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela Comissao de Valores 

Mobiliarios (CVM). 0 lbracon (Institute Brasileiro de Contadores) tambem emitia 

pronunciamentos da area contabil, mais especificamente para a area de auditoria, 

mas sempre trabalhando em conjunto com o Conselho Federal e com a CVM. 

Atualmente, o 6rgao responsavel por emitir os principios contabeis baseados 

na Contabilidade lnternacional e o Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC}. 

Sao os chamados CPC's que atualmente norteiam a contabilidade Brasileira. 

Os principios contabeis geralmente aceitos (Generally Accepted Accounting 

Principles), segundo o Fipecafi, tern como objetivo "eliminar diferenc;as nos principios 

contabeis e, consequentemente, harmonizagao das demonstragoes". 

Apesar de parecerem similares, as demonstragoes financeiras de entidades 

localizadas em paises distintos trazem diferengas relevantes devido a fatores legais, 

economicos e sociais. 

Segundo Jorge Katsumi Niyama, 2005, existem os seguintes sistemas 

contabeis: 

- Anglo - Saxao: Existencia de uma profissao contabil forte e atuante; solido 
mercado de capitais, como fonte de captaqao de recursos; pouca 
interferencia govemamental na deffniqao de praticas contabeis; as 
demonstraqoes financeiras visam atender primeiramente os investidores. 
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Estao inclufdas nesse modelo a lnglaterra, Australia, Canada e Estados 
Unidos. 

- Continental: profissao contabil fraca e pouco atuante; forte interferfmcia 
governamental no estabelecimento de padroes contabeis; as 
demonstraqoes contabeis visam atender os credores e os govemos; 
captaqao de recursos atraves de bancos e outras instituiqoes financeiras. 
Fazem parte desse modelo a Franqa, a ltalia, Alemanha, Japao e os paises 
da America do Sui. 

A distingao de sistemas contabeis existente, segundo Niyama, afeta os 

padroes contabeis e, consequentemente, a forma de apresentar as demonstragoes 

contabeis e financeiras. Para os usuaries dessas demonstra¢es, que podem ser os 

investidores, empregados, credores, fomecedores e govemo, a padronizagao 

proporcionou harmonizagao das informagoes dos Ativos, Passives, Patrimonio 

Uquido, Receitas e Despesas. As necessidades dos usuaries das demonstragoes, 

que podem ser: determinar poHticas tributarias, determinar distribuigao de Iueras e 

dividendos, avaliar a capacidade da entidade de pagar seus empregados, 

informagoes sobre a evolugao do desempenho da entidade, entre outras, foram 

supridas de uma forma mais eficiente e eficaz com a harmonizagao das normas 

Com a Lei 11.638/2.007, todas as companhias nacionais, abertas ou 

fechadas, passaram a ser obrigadas a adogao das normas intemacionais de 

contabilidade. 

2.10 COMITE DE PRONUNCIAMENTOS CONTABEIS-CPC 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, o Comite de Pronunciamentos 

Contabeis foi criado diante da necessidade de converter as normas contabeis nos 

padroes intemacionais e tambem da necessidade de centralizar a emissao dessas 

normas. Foi instituido pela resolugao n°. 1.055/2.005 do Conselho Federal de 

Contabilidade e tern como objetivo "o estudo, o preparo e a emissao de Pronunciamentos 

Tecnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgaqao de informa¢es dessa natureza, para 

permitir a emissao de normas pela entidade reguladora brasileira, visando a centralizaqao e a 

uniformizaqao do seu processo de produqao, levando sempre em conta a convergencia da 

Contabilidade Brasileira aos padroes intemacionaisn. 

0 CPC e o resultado da uniao dos seguintes 6rgaos: 

- Abrasca (Associagao Brasileira das Companhias Abertas ); 
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- Apimec Nacional (Associac;ao dos Analistas e Profissionais de lnvestimento 

do Mercado de Capitais); 

- Bovespa (Bolsa de Valores de Sao Paulo); 

- Conselho Federal de Contabilidade; 

- Fipecafi (Fundac;ao Institute de Pesquisas Contabeis, Atuariais e 

Financeiras); e 

- lbracon (Institute Brasileiro de Contadores. 

0 CPC possui 12 membros atuais- sendo 2 membros por entidade. Outros 

6rgaos tambem sao convidados a participar do CPC: o Banco Central do Brasil, a 

Receita Federal do Brasil, a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) e a 

Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP). A estrutura do CPC e fomecida 

pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

Atualmente, existem os seguintes CPC's: 

- CPC 01 - Redugao ao valor recuperavel dos ativos; 

- CPC 02 - Efeitos das mudam;as nas taxas de cambio e conversao das 

demonstrac;oes contabeis; 

- CPC 03 - Demonstrac;ao dos Fluxos de Caixa; 

- CPC 04 - Ativo lntangivel; 

- CPC 05- Divulgayao Sobre Partes Relacionadas; 

- CPC 06 - Operac;oes de Arrendamento Mercantil; 

- CPC 07 - Subvenyao e Assistencia Govemamentais; 

- CPC 08 - Custos de Transac;ao e Premios na Emissao de Titulos e Valores 

Mobiliarios; 

- CPC 09 - Demonstrayao do Valor Adicionado; 

- CPC 1 0 - Pagamento Baseado em Ac;oes; 

- CPC 11 - Contratos de Seguro; 

- CPC 12 - Ajuste a Valor Presente; 

- CPC 13 - Adoyao lnicial da Lei no 11.638/2007 e da Medida Provis6ria no 

449/08; 

- CPC 14 - lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensurayao e 

Evidenciac;ao; 

- CPC 15 - Combinac;ao de Neg6cios; 

- CPC 16 - Estoques; 

- CPC 17 - Contratos de Construc;ao; 
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- CPC 18- lnvestimento em Coligada e em Controlada; 

- CPC 19 - lnvestimento em Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint 

Venture); 

- CPC 20 - Custos de Emprestimos; 

- CPC 21 - Demonstrac;ao lntermediaria; 

- CPC 22 - lnforma¢es Por Segmento; 

- CPC 23- PoHticas Contabeis, Mudanc;a de Estimativa e Retificagao de Erro; 

- CPC 24 - Evento SubseqOente; 

- CPC 25- Provisoes, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; 

- CPC 26 - Apresentagao das Demonstray5es Contabeis; 

- CPC 27- Ativo lmobilizado; 

- CPC 28 - Propriedade Para lnvestimento; 

- CPC 29 - Ativo Biol6gico e Produto Agricola; 

- CPC 30 - Receitas; 

- CPC 31 - Ativo Nao Circulante Mantido Para Venda e Operagao 

Descontinuada; 

- CPC 32 - Tributos Sobre o Lucro; 

- CPC 33 - Beneffcios a Empregados; 

- CPC 35 - Demonstrac;oes Separadas; 

- CPC 36- Demonstragoes Consolidadas; 

- CPC 37 - Adogao lnicial das Normas lntemacionais de Contabilidade; 

- CPC 38 - lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuragao; 

- CPC 39 - lnstrumentos Financeiros: Apresentagao; 

- CPC 40 - lnstrumentos Financeiros: Evidenciagao; 

- CPC 41 - Resultado Por Agao; 

- CPC 43 - Adogao lnicial dos Pronunciamentos Tecnicos CPC 15 a 41 

- CPC PME - Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas; 
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3 ESTOQUES 

3.1 DEFINICAO 

Estoque sao os bens armazenados e destinados a venda, sejam eles 

produ~o propria ou produtos adquiridos para revenda, sem sofrerem processo de 

transforma~o. 

A norma internacional que prescreve o tratamento para os estoques no !FRS 

e a lAS n°. 2. No Brasil, o tratamento foi emitido pelo Comite de Pronunciamentos 

Contabeis atraves do CPC n°. 16. Segundo a lAS 2, OS estoques sao bens: 

- destinados a venda no decurso normal dos 

neg6cios da entidade; 

- no processo de produqao para venda; ou 

- na forma de materiais ou suprimentos a serem 

consumidos no processo de produqao ou na 

prestaqao de setviqos. 

A norma intemacional, ao contrario da Norma Brasileira (NPC 2), nao diz 

respeito a propriedade dos bens. A NPC 2, no paragrafo terceiro, define que 

Segundo Ernst & Young (p.65), 

"os estoques devem representar bens e direitos 

que sejam de propriedade da entidade, quer 

estejam em seu poder ou em poder de terceiros. 

Dessa forma, na determinaqao de integrar ou nao 

um elemento a conta de estoques no balanqo 

patrimonial da entidade, 0 importante nao e sua 

posse mas o direito a sua propriedade ou 

condiqi5es tais de controle e responsabilidade que 

caracterizem a existencia do ativo e uma 

respective obrigaqao". 

"na norma intemacionaf, o estoque somente 

pode ser considerado um ativo da companhia 

quando o mesmo e um recurso economico sob 

controle da entidade na data da demonstraqao 

da posiqao financeira e desde que essa entidade 

assume os riscos e beneffcios vinculados a tal 

estoque." 
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Segundo o Fipecafi, a norma brasileira e a norma internacional estao em 

desacordo na especificagao da aceita<;ao do registro do estoque quando esse nao 

estiver na propriedade jurldica da companhia. 

3.21AS N°. 2 

A lAS 2 foi emitida pelo IASC (International Accounting Standards Comittee) 

em Dezembro de 1.993. Ela substituiu a antiga lAS 2, Valuation and Presentation of 

Inventories in the Context of the Historical Cost System (Avaliac;ao e apresentac;ao 

dos estoques pelo custo hist6rico), que foi emitida em Outubro de 1.975. Algumas 

altera<;Oes limitadas foram feitas na lAS 2 em 1.999 e em 2.000. 

0 IASC foi substituido pelo lASS (International Accounting Standards Board), 

e esse, em Abril de 2.001, resolveu que todas as normas e interpretac;oes emitidas 

anteriormente a sua cria<;ao permaneceriam validas ate serem alteradas ou 

excluidas. 

Em Dezembro de 2.003, o lASS emitiu a lAS 2 revisada. Desde entao, a lAS 

2 foi modificada pelos seguintes IFRS's: 

-I FRS 8- Segmentos Operacionais (emitida em Novembro de 2.006); 

- Melhorias no IFRS (emitida em Maio de 2.008); 

-!FRS 9 -lnstrumentos Financeiros (emitida em Novembro de 2.009); 

Ha tambem interpreta¢es a respeito dessa norma, que foram emitidas pelo 

SIC (Standing Interpretations Committee); 

-SIC 1- Diferentes formulas de custo de estoques (emitida em Dezembro de 

1.997); 

-SIC 32- Ativos lntangiveis (emitida em Marc;o de 2.002). 

Na introdu<;ao da normae dito que a lAS 2 • ... deve se apficada para perfodos anuais 

comeqando a parlirou depois de 01 de Janeiro de 2.005". 

Segundo a norma, o objetivo do lAS 2 e 

"prescrever o tratamento contabil para estoques. 

Uma questao fundamental na contabifizaqao de 

estoques e valor de custo a ser reconhecido como 

um ativo e transporlado para exercfcio futuro, ate 

que as receitas reladonadas sejam reconhecidas. 

Esta norma fomece uma orientaqao sobre a 

determinaqao de custo e seu reconhecimento 
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subseqoente como uma despesa, incluindo 

qua/quer reduqao ao valor lfquido realizavel. Eta 

tambem fornece uma orientaqao sobre os metodos 

de custo que sao usados para atribuir custos aos 

estoques." 

A lAS 2 nao pode ser aplicada nas seguintes situa¢es (Fipecafi, p.61) 

a) produqao em curso proveniente de 

contratos de construqao (lAS 11); 

b) instrumentos financeiros (lAS 32, lAS 39 e 

/FRS 9); 

c) ativos bio/6gicos (lAS 41) 

Essa norma orienta sobre o custo, os metodos de mensura<;ao, o valor 

realizavel Hquido e as divulgagoes requeridas sobre o estoque. 

3.3 CPC N°. 16 E NBCT 19.20 

0 CPC n° 16 e a NBC T n°. 19.20 sao, respectivamente, o pronunciamento e 

a norma contabil que tratam dos estoques no Brasil. 0 CPC, segundo o termo de 

aprovagao, "foi elaborado a partir do lAS 2- Inventories (IASB) e sua aplicaqao, no julgamento do 

Comite, produz reflexos contabeis que estao em conformidade como documento editado pelo IASB". 

0 objetivo do CPC no 16 e: 

"estabefecer o tratamento contabil para os 

estoques. A questao fundamental na 

contabilizaqao dos estoques e quanto ao valor do 

custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos 

registros ate que as respectivas receitas sejam 

reconhecidas. Este pronunciamento proporciona 

orientagao sobre a determinagao do valor de custo 

dos estoques e sobre o seu subsequente 

reconhecimento como despesa em resultado, 

incluindo qua/quer reduqao ao valor realizavel 

/fquido. Tambem proporciona orientaqao sobre o 

metodo e os criterios usados para atribuir custo 

aos estoques". 
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Tanto para o CPC 16 como para a NBC T 19.20, estoques sao ativos: que a 

empresa fabrica, produtos adquiridos de terceiros para revenda ou materiais e 

suprimentos a serem consumidos ou transformados em produtos. 

Para o CPC e a NBC T, 

3.4 GUSTO DOS ESTOQUES 

"os estoques compreendem bens adquiridos e 

destinados a venda, incluindo, por exemplo, 

mercadorias compradas por um varejista para 

revenda ou terrenos e outros im6veis para 

revenda. Os estoques tambem compreendem 

produtos acabados e produtos em processo de 

produr;;ao pefa entidade e incluem materias primas 

e materiais aguardando utilizar;;ao no processo de 

produqao, tais como: componentes, embafagens e 

material de consumo. No caso de prestador de 

serviqos, os estoques devem incluir os custos do 

servir;;o." 

Segundo a lAS n°.2, e o CPC 16 "os estoques devem ser mensurados pelo menor 

valor entre o custo e o valor liquido reafizavel." A lAS n°. 2 e o CPC n°. 16 diz que: 

Segundo a lAS 2 

"o custo dos estoques deve incluir todos os custos 

de aquisir;;ao, custos de transformar;;ao e outros 

custos incorridos para trazer os estoques e a sua 

condiqao e localizar;;ao atuais." 

"o custo de aquisiqao dos estoques deve inc/uir o 

preqo da compra, impastos de importaqao e outras 

taxas (que nao sejam recuperaveis), e transporte, 

manuseio e outros custos diretamente atribufdos a 

aquisiqao de produtos acabados, materiais ou 

serviqos. Descontos comercias, abatimentos e 

outros itens simi/ares sao dedutfveis na 

determinaqao do custo do estoque." 

0 custo de transforma<ffao dos estoques deve incluir "custos diretamente 

relacionados as unidades produzidas", como mao-de-obra direta. Tambem inclui 

aloca~o sistematica de custos indiretos de produ<;ao, fixos e variaveis, que 
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incorrem na transformagao da materia prima em produtos acabados". Segundo a 

norma, os gastos gerais fixos: 

"sao os custos indiretos de produqao que 

permanecem relativamente constantes 

independentemente do volume de produqao, tais 

como a depreciaqao e a manutenqao de ediffcios e 

de equipamento de fabrica e outros custos de 

gestao e administraqao da fabrica. n 

A norma define gastos gerais de fabricayao variaveis, os gastos que: 

"representam os custos indiretos de produqao que 

variam diretamente, ou quase diretamente, em 

funqao do volume de produyao, tais como 

materiais e mao-de-obra indiretosn. 

A alocagao de gastos fixos aos custos de transformayao e baseado na 

capacidade normal de produgao. A norma define capacidade normal como sendo: 

"a produqao que se espera atingir em media ao 

Iongo de varios perfodos ou de perfodos sazonais, 

em circunsttmcias normais, levando em 

consideraqao a reduyao da capacidade resultante 

da manutenqao planejada, de ferias coletivas e de 

outros eventos semelhantes considerados normais 

para a entidade". 

0 nfvel atualizado de produyao deve ser levado em considerayao se este se 

aproximar da capacidade normal. A quantidade de gastos fixos alocados para cada 

unidade de produyao nao e aumentada como uma conseqOencia de baixa produyao 

ou ociosidade. Custos nao alocados sao considerados despesas no perfodo em que 

ocorreram. Nos periodos de alta produyao, a quantia de gastos fixes alocados para 

cada unidade de produyao e reduzida para que os estoques nao sejam 

supervalorizados. Os gastos variaveis de produgao sao alocados a cada produto 

com base no uso desses gastos. 

Urn processo produtivo pode vir a resultar em mais de urn produto sendo 

produzido simultaneamente (produto e subproduto). Com base na lAS 2, 

"quando os custos de transformaqao de cada 

produto nao sao separadamente identificaveis, e/es 

sao a/ocados entre os produtos de forma racionaf e 

consistente. A alocaqao deve ser baseada, por 

exempfo, no valor relativo de venda de cada 
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produto, seja na fase de produgao, quando e/es 

sao separadamente identificaveis, ou na conclusao 

da produgao". 

A maioria dos subprodutos e irrelevante. Quando esse for o caso, eles 

geralmente sao medidos pelo valor realizavelliquido e seu valor e deduzido do custo 

do produto principal. Assim, a quantia escriturada do custo nao e diferente da 

quantia real. 

Existem alguns custos que sao incluidos no custo dos estoques somente para 

mostrar que eles existiram para tornar a materia prima em produto acabado. A lAS 2 

diz que "pode ser apropriado incluir gastos que nao pertencem a produ<;ao ou gastos 

com o desenho de produtos para clientes especificos no custo dos estoques". A 

norma traz alguns exemplos desse gastos: 

- custos anormais com perda de materiais, mao-de-obra direta; 

- custos de armazenamento, a nao ser que esses custos sejam necessarios no processo produtivo 

antes de um estagio avangado de produgao; 

- gastos administrativos que nao contribuem para a transformagao da materia prima em produto 

acabado; 

- custos de vendas. 

No BR GAAP, quando a entidade adquire produtos financiados, a negociac;ao 

pode trazer uma diferen<;a no pre<;o de aquisi<;ao em condi<;ao normal de pagamento 

e o valor pago; essa diferen<;a deve ser reconhecida como despesa de juros durante 

o perfodo do financiamento. 

3.5 METODOS DE AVALIACAO DOS ESTOQUES 

Segundo Alvisio Greco, (Contabilidade - Teoria e Praticas Basicas, Editora 

Saraiva, 2007), os metodos de avalia<;ao dos estoques existentes sao: 

- Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair- PEPS ou FIFO (First In, First Out): esse metodo 

consiste em utilizar o custo das compras efetuadas em primeiro Iugar para obter o 

valor do custo das mercadorias vendidas. Assim, a medida que ocorrerem as vendas 

se da baixa das primeiras compras, o que equivaleria afirmar que a ordem de saida 

das mercadorias (vendas) e a mesma das entradas (compras); 
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- Ultimo a Entrar, Primeiro a Sair- UEPS ou LIFO (last In, First Out): utiliza o custo 

unitario das mercadorias compradas por ultimo para obter o custo das mercadorias 

vendidas. Este sistema estabelece ordem de salda contraria a do sistema anterior, 

atribuindo como custo das mercadorias o valor da entrada da ultima mercadoria. 

- Medio M6vel: e o metodo mais usado no Brasil e consiste em avaliar o estoque 

pelo custo medio de aquisic;ao apurado em cada entrada de mercadoria (materia

prima), ponderando pelas quantidades adicionadas e pelas anteriormente existentes. 

Gada entrada a custo unitario de aquisic;ao diferente de custo medio anterior implica 

ajuste do custo medio. E aceito pelo fisco que as saidas sejam registradas 

unicamente no fim de cada mes, apesar de que ocorre uma reduyao no valor do 

estoque finale, consequentemente, majorayao no custo das mercadorias vendidas. 

Esse criterio oferece grande utilidade pratica, principalmente para empresas cuja 

movimentayao de estoque seja muito dinamica. 

- Gusto Especifico ou ldentificado: por esse metodo a empresa controla o custo 

especifico de cada item comprovado ou vendido, sendo adequado apenas as 

mercadorias com preyo elevado e com pouca rotac;ao nos estoques, como tratores e 

autom6veis, que permitem a identificac;ao de cada unidade em estoque com seu 

respective custo. Para tanto, e necessaria que a empresa mantenha controle 

individual para cada mercadoria comprada, sabendo, assim, quanto custou cada 

unidade em caso de venda, para proceder a baixa do estoque pelo seu custo 

especifico. 

- Medio Fixo: este metodo consiste em apurar o valor medio das compras no mes, 

independente da data de aquisic;ao, isto e, verifica-se o custo total das compras 

dividindo-se pelas unidades adquiridas. Ao final do periodo, ou mes, toma-se o total 

das quantidades vendidas, independents da data de saida, e multiplica-se pelo valor 

medio encontrado, tendo - se assim o Gusto das Mercadorias Vendidas. 

A legisla<;ao brasileira nao permite o uso do metodo UEPS, ou LIFO. As 

empresas utilizam, entao, o metodo PEPS, ou, mais frequentemente, o metodo 

Medio M6vel. 
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Segundo Jorge Kastsumi Niyama (Contabilidade lnternacional, Editora Altas, 

2005): 

"Sob a 6tica de avalia<;ao dos estoques, 

entendemos ser oportuno relembrar que a adoqao 

do UEPS e admitida pelas normas internacionais 

do IASB. Como procedimento alternativo, ja que a 

regra geral e o PEPS ou a media, enquanto pelas 

normas norte-americanas o UFO (UEPS) e 
admitido sem restriqaes. Ao adotar o UEPS, a 

companhia deve evidenciar a diferenqa entre a 

importancia entre o valor contabi!izado nos 

estoques no Balanqo Patrimonial e: 

a) o menor valor entre o estoque avaliado por 

metoda UEPS ou a media e o valor realizavel 

Jfquido; 

b) o men or valor entre o custo corrente na data no 

Balanqo Patrimonial e o Valor Reafizavel Uquido." 

Segundo a definit;ao da lAS 2, os estoques sao mensurados atraves do metodo do 

custo medic ou o "primeiro a entrar, primeiro a sair" - PEPS (first-in, first-out- FIFO). 

A lAS 2 nao permite a utiliza<;ao do metodo "ultimo a entrar, primeiro a sair- UEPS 

(last-in, first-out- UFO). 

Segundo o Accounting Research Bulletin n° 43 "o UEPS e um metodo aceito 

tanto quanto PEPS ou a media". 

3.5.1 GUSTO DE ESTOQUE DE PRESTADOR DE SERVIQOS 

Segundo a lAS 2, os prestadores de servit;os que obtenham estoques, estes 

devem ser mensurados pelo custo da produt;ao. Segundo a norma, "estes custos 

consistem principalmente em mao-de-obra e outros custos diretamente relacionados 

com presta<;ao do servit;o, incluindo pessoal de supervisao, material utilizado e 

custos indiretos atribulveis". A mao-de-obra e outros gastos relacionados com 

vendas e administrat;ao nao devem ser incluidos, mas reconhecidos como despesas 

no periodo em que ocorreram. 0 custo de estoque de um prestador de servi<;o "nao 

deve incluir as margens de lucre nem os gastos gerais nao-atribufveis que sao 

frequentemente incluldos nos pret;os cobrados pelos prestadores de servi<;os". 
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3.5.2 OUTRAS FORMAS PARA MENSURACAO DO GUSTO DO ESTOQUE 

De acordo com a lAS 2 e como CPC 16: 

·outras formas para mensuragao do custo do 

estoque, tais como o custo-padrao ou o metodo de 

varejo, podem ser usadas por conveniencia se os 

resultados se aproximarem do custo. 0 custo 

padrao leva em consideragao os nfveis normais de 

utilizagao dos materials e bens de consumo, da 

mao-de-obra e da eficiencia na utilizagao da 

capacidade produtiva. Efe deve ser regufarmente 

revisto a luz das condigoes correntes. As vatiagoes 

relevantes do custo-padrao em relagao ao custo 

devem ser alocadas nas contas e nos perfodos 

adequados de forma a se ter os estoques de volta 

a seu custo". 

Ainda de acordo com a lAS 2 e o CPC 16: 

3.6 VALOR REALizAVEL UQUIDO 

Segundo a lAS 2 

·o metodo de varejo e muitas vezes usado no 

setor de varejo para mensurar estoques de grande 

quantidade de itens que mudam rapidamente, itens 

que tem margens semelhantes a para os quais nao 

e praticavel usar outros metodos de custeio. 0 

custo do estoque deve ser determinado pefa 

redugao do seu prego de venda na percentagem 

apropriada de margem bruta. A percentagem 

usada deve levar em consideragao o estoque que 

tenha tido seu prego de venda reduzido abaixo do 

prego de venda original. E usada muitas vezes 

uma percentagem media para cada departamento 

de varejo." 

"o custo dos estoques pode nao ser recuperavef se 

esses estoques estiverem danificados, se tomarem 

total ou parcialmente obsoletos ou se os seus 

pregos de venda tiverem diminufdo. 0 custo dos 



42 

estoques pode tambem nao ser recuperavel se os 

custos estimados a serem incorridos para realizar 

a venda tiverem aumentado". 

Quando essa situac;ao ocorrer, sera necessaria reduzir os estoques ao seu 

valor realizavel liquido. Segundo Ernst & Young {Fipecafi, p. 63), uesse requerimento e 

consistente com o ponto de vista de que os ativos nao devem ser escriturados por quantias 

superiores aquelas pe/as quais se espera que sejam realizadas com a sua venda ou uso". 

A mensura<;ao dos estoques, que deve ser a do custo ou valor realizavel 

Hquido, dos dois o menor, tern exce<;ao, segundo a lAS 2, nos estoques detidos por 

(Fipecafi, p. 63) 

a) corretores de commodities que mensurem os 

estoques pelo valor justo, menos o custo para 

vender. Esses estoques sao aqueles 

essencialmente adquiridos com a finalidade de 

venda no futuro proximo e de gerar lucro com base 

nas variaqoes dos preqos ou na margem dos 

corretores/negociantes; e 

b) produtores de mercadorias agricolas e florestais, 

produtos agrico/as ap6s a colheita e de minerais 

podem ser mensurados pelo valor realizavellfquido 

de acordo com as praticas ja bem estabelecidas 

nesses setores. Esses estoques sao mensurados 

pelo valor lfquido realizavel em determinadas fases 

de produqao. /sso ocorre por exemplo, quando as 

culturas agrfcolas tenham sido colhidas ou os 

minerais tenham sido extrafdos e a venda esteja 

assegurada nos termos de um contrato futuro ou 

de contrato com o govemo ou quando exista um 

mercado ativo e haja risco baixo de fracasso de 

vend a. 

A regra define que o valor realizavel Hquido e "o valor lfquido que uma entidade 

espera realizar com a venda do estoque no decurso normal dos neg6cios" e o valor justa e "o 

mont ante pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo pode ser liquidado entre partes cientes 

do neg6cio e voluntariamente participantes de uma transaqao entre partes independentes". 0 

conceito de valor justa nao existe na norma brasileira. Os conceitos de valor de 

mercado e valor lfquido de realiza<;ao se aproximam, mas nao se igualam ao 

conceito intemacional. 
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A lAS 2 diz que os estoques provenientes de produ~o agricola que uma 

entidade tenha colhido de seus ativos biol6gicos devem seguir as orientac;oes das 

lAS 41 Agriculture, e deve ser mensurado pelo valor justo menos os custos de 

vendas estimados a epoca da colheita. 

Nas normas brasileiras nao existe menc;ao especifica aos estoques de 

mercadorias detidas por corretores/negociantes. 86 ha criterios alternatives para 

estoques de animais, produtos agticolas e extrativos. 

4 COMPARACAO DAS NORMAS INTERNACIONAIS COM AS NORMAS 

BRASILEIRAS 

Segundo Nyiama, "a diferenc;a existente entre a norma internacional e a 

norma brasileira relacionada aos estoques e que a legisla<;ao fiscal brasileira nao 

permite a utilizac;ao do metodo UEPS. No sistema internacional, divulga-se a 

diferenga entre PEPS ou custo medio, a qual nao deve ser superior ao valor llquido 

realizavel ou menor entre o custo corrente na data do Balan90 Patrimonial". 

Nas normas internacionais, e permitido agrupar itens por linhas de produtos 

quando nao ha a possibilidade de avaliac;ao individual. No Brasil, os itens devem ser 

apresentados separadamente. 

Na mensurac;ao dos estoques, a norma brasileira e a norma internacional sao 

bern semelhantes. Em ambas, a principal regra de mensura<;ao dos estoques e 

custo de aquisic;ao ou de fabrica<;ao e o valor liquido de realizac;ao, dos dois o 

menor. As normas tambem nao divergem a respeito dos custos a serem alocados ao 

estoque, ou seja, tanto na norma brasileira como na norma internacional, devem ser 

alocados aos estoques "os custos necessaries para trazer os estoques em suas 

condigoes e localizac;ao atuais". 

0 custo de aquisic;ao compreende o prec;o de compra e impastos que nao 

sejam recuperaveis pela empresa, custos de transporte, seguros, manuseio e outros 

custos diretamente atribufveis a aquisi<;ao de bens. Apesar de nao haver menc;ao na 

norma brasileira, e sugerido que descontos comerciais, abatimentos e outros 

similares sejam deduzidos na determina<;ao dos custos de aquisi<;ao. Sobre esse 

assunto, a lAS 2 define que "os custos descontos comerciais, abatimentos e outros 

itens semelhantes sao deduzidos na determina<;ao do custo de aquisic;ao do 

estoque" 
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"A norma internacional estabelece claramente que 

os elementos financeiros de uma compra a prazo 

estendido, fora das condigi5es normais de 

negociagao para a empresa e o setor, sejam 

reconhecidos como despesa no perfodo de 

finandamento. 

A norma brasileira menciona, somente, que "juros nao sao geralmente 

considerados necessaries para colocar os estoques em condi~ao e localiza~o 

atuais." 

Para a Ernst & Young, "a norma intemacional e nacional estao em total sintonia no que 

diz respeito a caracterizagao dos custos de transformagao que devem ser alocados aos estoques." 

Segundo Ernst & Young: "a regra brasileira e a regra em /FRS partem do pressuposto de 

que a base primordial de contabilizagao do estoque e o custo" 

Tanto a norma brasileira como a internacional definem o estoque como urn 

ativo mantido para venda no curso normal dos neg6cios, no processo de processo 

de produ~o para essa venda ou para ser consumido na produ~ao de bens e 

servi~s. 

Ambas as normas utilizam as mesmas tecnicas para determina~ao do custo, 

considerando que o metoda UEPS e proibido pelo IFRS e raramente adotado em BR 

GAAP. Segundo as normas, tanto a brasileira como a internacional, o custo dos 

estoques inclui todos os gastos diretamente incorridos na prepara~ao do estoque 

para venda, inclusive aloca~ao de mao-de-obra. 

Sabre a divulga~o dos estoques, segundo o Fipecafi da Ernst & Young, a 

norma internacional exige divulgar: 

a) as pollticas contabeis adotadas para mensura~ao dos estoques, 

inclusive os criterios de valora~ao dos estoques utilizados; 

b) o montante total de estoques e o montante aberto em cad a 

classifica~ao da entidade; 

c) o montante de estoques registrados pelo valor justo me nos os 

custos de vender; 

d) o montante de estoques reconhecidos como despesa durante o 

periodo; 

e) o montante de estoques baixados como perda do periodo; 
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f) o montante de reversao de perdas, que anteriormente fora 

reconhecido como redutor do montante de estoques e registrado 

como despesa do perlodo; 

g) as circunstancias ou eventos que promoveram a reversao das 

baixas efetuadas em perlodos anteriores; 

h) o montante de estoques dados como garantia de obrigac;oes junto a 

terceiros. 

A norma brasileira requer as seguintes divulgac;oes: 

a) classificayao dos estoques no ativo circulante; 

b) o montante dos valores dos estoques de produtos acabados, 

produtos em processo, materias-primas, materiais auxiliares, importac;oes 

em andamento e adiantamento a fomecedores; 

c) os ajustes de estoques a valor de mercado ou ao valor Hquido de 

realizac;ao que devem integrar as rubricas do custos dos produtos 

vendidos; 

d) atraves de notas explicativas, devem ser divulgadas ainda: a) a 

base de avaliayao dos estoques, inclusive o metoda de custeio adotado; b) 

as mudanc;as nas praticas e criterios contabeis que tenham efeito 

significative no exercfcio corrente, ou que possam ter efeitos significativos 

em exerclcios subsequentes; c) quaisquer vinculos ou restric;oes a 
realizac;ao ou a movimentac;ao a que os estoques estejam sujeitos, tais 

como penhor comercial ou garantias de financiamentos. 

0 Fipecafi resume que diferenc;as entre as normas no que diz respeito a 
divulgac;ao estao nos seguintes itens: 

a) divulgagao do montante de 

estoques baixado como perda 

no perfodo; 

b) o montante de reversao de 

perdas no perfodo; 

c) as circunstancias ou eventos 

que promoveram tais reversoes 
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de baixas efetuadas, constantes 

da norma internacional e que 

nao constam na norma 

brasifeira; 

d) o reconhecimento como ativo 

de estoques que nao sejam da 

propriedade jurfdica da empresa. 

Segue quadro da Ernst & Young: 

Quadro I - Diferen~as Significativas 

Mensura~ao 

Divulga~ao 

Ativos Biol6gicos 

BRGAAP I FRS 

0 estoque e registrado 0 estoque e registrado 

pelo valor de custo ou pelo valor de custo ou de 

mercado, des dais o realizagao Hquido, des 

menor, o que inclui os dais o menor. 

custos de reposigao. 

Nao exige divulgagao de Exige divulgagao de baixa 

baixa de estoques ou de estoques ou reversao 

reversao de perdas no de perdas no perfodo e as 

perfodo nem as respectivas justificativas. 

respectivas justificativas. 

Embora esses ativos Esses ativos devem ser 

possam ser mensurados a mensurados ao valor justa 

valor justa sob certas menos os custos de 

circunstancias, a pratica venda. 

geral consiste em utilizar o 

valor de custo. 

Fonte: Brazilian GAAP vs. I FRS- Ernst & Young 

Conforme o Conselho Federal de Contabilidade, as diferengas sao: 

QUADRO II - Compara~o da Norma lntemacional com a Norma Brasileira. 

I 



DESCRICAO DA NORMA 
INTERNACIONAL 

0 estoque e reconhecido no balant;o de uma 
entidade quando os riscos e beneflcios 
associados a ele sao transferidos para a 
entidade. 
0 estoque deve ser avaliado ao custo ou pelo 
valor Hquido realizave!, dos dois. o menor. 
Valor liquido realizave! e o preyo estimado de 
venda menos os custos estimados de 
completar e para vender, que incluem custos 
relevantes de marketing e de distribuiyao. 
Como exce9ao a regra geral aclma, os 
estoques de ativos biologicos e de minerios 
podem ser ava!iados peio vaior Hquido 
realizaveL desde que seja pratica aceita pe!a 
industria. Alem disso, os estoques em poder 
de agentes intermecMrios (tradings) podem 
ser ava!iados pelo valor justa deduzidos dos 
custos de venda. 
0 custo dos estoques compreende os custos 
de compra, de transformac;ao e outros custos 
incorrictos (inclusive despesas indiretas) para 
trazer estes estoques a condi<;ao de produtos 
acabados. 
0 custo dos estoques e determinado 
normalmente utilizando-se o metodo prtmeiro 
que entra primeiro que sai (PEPS) ou media 
ponderada. Ultimo que entra prtmeiro que sai 
(UEPS) nao e permitido. Nao M 
necessidade de usar o mesmo tipo de metoda 
de custo para todo o estoque. Porem, o 
mesmo metodo deve ser aplicado a todos os 
estoques de natureza e usc similares na 
entidade. 
Os custos anormais de ociosidade, fretes, 
transportes e perdas devem ser reconhecidos 
diretamente como despesas do periodo em 
que forem inconidos. A a!oca~o dos custos 
fixes de produ~ao deve levar em 
considera<;ao a capacidade normal de 
producao. 
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PRINCIPAlS DIFERENCAS EM 
RELACAO A NORMA BRASILEIRA 

De uma maneira geral a norma brasi!eira e 
similar ao lAS 2, exceto no que se refere a 
avaliat;ao da necessidade de provisao para 
desvafor!za~ao do estoque de materia-prima e 
produtos acabados. No caso de materias
primas, a compara~ao se da com o custo de 
reposigao ao inves do valor liquido de 
realizat;ao. No caso de produtos acabados, o 
pre<;o liquido de realiza<;ao e apurado ap6s 
deduzida a margem de lucro. 

Fonte: Conselho Federal de Contabilidade (www.cfc.org.br) 
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5 CONSIDERACCES FINAlS 

Os aspectos tratados nesta monografia apontaram as principais mudangas 

trazidas pela Lei n°. 11.638/2007, especificamente no que diz respeito a estoques. 

A respeito das dificuldades que eventualmente acabam existindo nas 

alterac;oes dos criterios, buscou-se realizar um esclarecimento dos dispositivos da 

legisla<;ao contabil. 

Apesar de a adaptac;ao ser vista como uma barreira e, na verdade, urn 

avanc;o nas normas contabeis brasileiras, valorizando ainda mais o profissional 

contabilista, uma vez que, atualizadas, as demonstra¢es podem ser visua!izadas e 

compreendidas por profissionais e acionistas de qualquer parte do mundo. 

Nota-se que a lAS n°. 2 eo CPC n°. e NBC T 19 sao quase similares, a nao 

ser pelo fato de o metoda UEPS ser permitido nas Normas lntemacionais, mas nao 

nas Normas Brasileiras. 0 CFC tambem aponta a diferenc;a na provisao para 

desvalorizac;ao de materia prima. 

Ha tambem algumas diferengas em relac;ao a divulgac;ao dos estoques. A lAS 

2 obriga a divulgac;ao de alguns itens, como divulgac;ao do montante de estoques 

baixado como perda no periodo e o reconhecimento como ativo de estoques que 

nao sejam da propriedade jurldica da empresa. 

Sabre os custos de transformac;ao, as normas sao identicas. Tambem sao 

similares no que diz respeito a defini<;ao e entendimento do que sao estoques. 

A adapta<;ao das empresas ao IFRS traz beneffcios nao somente para a 

empresa, que ganha maior credibilidade e confianc;a no mercado, tanto nacional, 

quanta intemacional, mas tambem para os seus colaboradores, que ganham maior 

confianc;a e seguranc;a no trabalho que realizam, devido a reciclagem que tiverem 

que passar. 

As dificuldades de compreensao da Lei que surgem conforme a aplicac;ao das 

mesmas esta sendo cada vez menor devido a prepara<;ao daqueles que a 

convertem, pais, ao contrario de quando a Lei surgir, hoje a grande maioria dos 

contabilistas esta preparada para efetuar a transa<;ao de criterios eficientemente. 
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