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RESUMO

Este artigo apresenta um comparativo entre a Lei de Sociedade por Ações 6.404/76
e internacionais IAS1 (Presentation of Financial Statements), buscando demonstrar
de forma mais rápida as mudanças necessárias para que ambas se adequam,
mesmo ainda sendo um grande desafio aos profissionais da área. Estas informações
é de extrema importância para que a informação contábil seja clara e de fácil
entendimento a área externa. No decorrer do trabalho veremos comparativos das
demonstrações financeiras e suas principais características bem como a alterações
impostas pela adoção do CPC 26 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis).

Palavras-chaves: Contabilidade brasileira. IAS1. Comparativo.

ABSTRACT

This article presents a comparison between the Law 6,404/76 and the international
IAS1 (Presentation of Financial Statements), seeking to demonstrate, more quickly,
as necessary changes for both parties to fit. This information is of extreme
importance for a clear accounting information and easy to understand the external
area. In the course of the work we will see comparatives of the financial statements
and their main characteristics, as well as open imposed by the adoption of CPC 26
(Accounting Pronouncements Committee).

Keywords: Brazilian accounting. IAS1. Comparative.

3

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Schimdt, Santos e Fernandes (2006a), a contabilidade foi
criada há mais de dez mil anos, a partir da necessidade de se mensurarem e
relatarem recursos da organização, e a partir de então tem evoluído de forma
independente conforme as sociedades evoluem país a país, cada um com suas
regras e realidades especificas.
Ainda segundo Schimdt, Santos e Fernandes (2006a) durante os últimos
séculos diversas nações têm buscado criar regras e ou instrumentos para padronizar
suas análises, entretanto enfrentam grandes dificuldades na sua implementação,
basicamente por se subdividirem em dois grandes grupos: nações que possuem
sistema legal consuetudinário (common low) ou codificado (code low). Estes
sistemas são conflitantes, visto que, o codificado requer que práticas e
demonstrações financeiras somente poderão ser alteradas através de modificações
da Lei, já os consuetudinários são baseados em sistemas mais flexíveis, onde
apenas um conjunto de regras gere suas práticas e as definições são feitas pelo
esforço e por ações do setor privado assistido pelo trabalho da academia. Visando
superar estes obstáculos foi criado o IASB (International Accounting Standards
Board) que tem por objetivo criar normas e padrões a serem utilizados globalmente.
O IASB já promulgou diversas regras desde sua criação que são por sua vez
refletidas nas suas normas locais. Podemos ver na tabela 1 abaixo a listagem de
todas as normas definidas e sua correspondência para as normas brasileiras.
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2 TABELA COMPARATIVA DAS NORMAS BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS

Tabela 1 - Comparativo normas brasileiras e internacionais
Correlação
Nova
Numeração
NBC TG
ESTRUTURA
CONCEITUAL
NBC TG 01

Antiga
Numeração
NBC T 1

Resolução
CFC
1.374/11

Nome da Norma

CPC

IASB

Estrutura Conceitual para a Elaboração e
Divulgação de Relatório ContábilFinanceiro

CPC 00R1

Framework

NBC T 19.10

1.292/10

CPC 01R1

IAS 36

CPC 02R2

IAS 21

1.296/10

Redução ao Valor Recuperável de
Ativos
Efeitos das Mudanças nas Taxas de
Câmbio e Conversão de
Demonstrações Contábeis
Demonstração dos Fluxos de Caixa

NBC TG 02

NBC T 7

1.295/10

NBC TG 03

NBC T 3.8

CPC 03R2

IAS 7

NBC TG 04

NBC T 19.8

1.303/10

Ativo Intangível

CPC 04R1

IAS 38

NBC TG 05

NBC T 17

1.297/10

Divulgação sobre Partes Relacionadas

CPC 05R1

IAS 24

NBC TG 06

NBC T 10.2

1.304/10

Operações de Arrendamento Mercantil

CPC 06R1

IAS 17

NBC TG 07

NBC T 19.4

1.305/10

Subvenção e Assistência Governamentais CPC 07R1

IAS 20

NBC TG 08

NBC T 19.14

1.313/10

IAS 39(part)

NBC TG 09

NBC T 3.7

1.138/08

Custos de Transação e Prêmios na
CPC 08R1
Emissão de Títulos e Valores
Mobiliários
Demonstração do Valor Adicionado (DVA) CPC 09

NBC TG 10

NBC T 19.15

1.314/10

NBC TG 11

NBC T 19.16

NBC TG 12

NBC T 19.17

NBC TG 13

NBC T 19.18

1.152/09

NBC TG 15

NBC T 19.23

1.350/11

NBC TG 16

NBC T 19.20

1.170/09

Estoques

CPC 16R1

IAS 2

NBC TG 17

NBC T 19.21

1.411/12

Contratos de Construção

CPC 17R1

IAS 11

NBC TG 18

NBC T 19.37

1.241/09

NBC TG 19

NBC T 19.38

1.415/12

NBC TG 20

NBC T 19.22

1.172/09

Custos de Empréstimos

CPC 20

IAS 23

NBC TG 21

NBC T 19.24

1.174/09

Demonstração Intermediária

CPC 21

IAS 34

NBC TG 22

NBC T 19.25

1.176/09

Informações por Segmento

CPC 22

IFRS 8

NBC TG 23

NBC T 19.11

1.179/09

CPC 23

IAS 8

NBC TG 24

NBC T 19.12

1.184/09

Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro
Evento Subsequente

CPC 24

IAS 10

NBC TG 25

NBC T 19.7

1.180/09

NBC TG 26

NBC T 19.27

1.185/09

NBC TG 27

NBC T 19.1

1.177/09

NBC TG 28

NBC T 19.26

1.178/09

Propriedade para Investimento

CPC 28

IAS 40

NBC TG 29

NBC T 19.29

1.186/09

Ativo Biológico e Produto Agrícola

CPC 29

IAS 41

Não há

Pagamento Baseado em Ações

CPC 10R1

1.150/09

Contratos de Seguro

CPC 11

IFRS 4

1.151/09

Ajuste a Valor Presente

CPC 12

Não há

Adoção Inicial da Lei nº. 11.638/07 e da CPC 13
Medida Provisória nº 449/08
Combinação de Negócios
CPC 15 R1

Investimento em Coligada, em Controlada CPC 18
e em Empreendimento Controlado em
conjunto
Negócios em Conjunto
CPC 19R2

Provisões, Passivos Contingentes e Ativos CPC 25
Contingentes
Apresentação das Demonstrações
CPC 26R1
Contábeis
Ativo Imobilizado
CPC 27

IFRS 2

Não há
IFRS 3

IAS 28

IAS 31

IAS 37
IAS 1
IAS 16

5

Correlação

Continua
Nova
Numeração
NBC TG 30

Antiga
Resolução
Numeração
NBC T 19.30
1.412/12

NBC TG 31

NBC T 19.28

1.188/09

NBC TG 32

NBC T 19.2

1.189/09

Nome da Norma

CPC

IASB

Receitas

CPC 30R1

IAS 18

Ativo Não Circulante Mantido para Venda e CPC 31
Operação Descontinuada
Tributos sobre o Lucro
CPC 32

IFRS 5
IAS 12

NBC TG 33

NBC T 19.31

1.193/09

Benefícios a Empregados

CPC 33

IFRS 19

NBC TG 35

NBC T 19.35

1.413/12

Demonstrações Separadas

IAS 27

NBC TG 36

NBC T 19.36

1.240/09

Demonstrações Consolidadas

NBC TG 37

NBC T 19.39

1.306/10

IFRS 1

NBC TG 38

NBC T 19.32

1.196/09

CPC 38

IAS 39

NBC TG 39

NBC T 19.33

1.197/09

CPC 39

IAS 32

NBC TG 40

NBC T 19.34

1.198/09

CPC 40

IFRS 7

NBC TG 41

NBC T 19.42

1.287/10

Adoção Inicial das Normas
Internacionais de Contabilidade
Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração
Instrumentos Financeiros:
Apresentação
Instrumentos Financeiros:
Evidenciação
Resultado por Ação

CPC 35
R2
CPC 36
R2
CPC 37R1

NBC TG 43

NBC T 19.40

1.315/10

CTG 01

NBC T 10.23

1.154/09

CTG 02

CT 03

1.157/09

CTG 03

IT 02

1.199/09

CTG 04

CT 05

1.317/10

CTG 05

CT 06

ITG 01

IAS 27

CPC 41

IAS 33

CPC 43R1

Não há

OCPC 01

Não há

OCPC 02

Não há

OCPC 03

Não há

OCPC 04

Não há

1.318/10

Adoção Inicial das NBC Ts
Convergidas em 2009
Entidades de Incorporação
Imobiliária
Esclarecimentos sobre as
Demonstrações Contábeis de
2008
Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento, Mensuração e
Evidenciação
Aplicação da Interpretação
Técnica ITG 02 – Contrato de
Construção do Setor Imobiliário
Contratos de Concessão

OCPC 05

Não há

IT 08

1.261/09

Contratos de Concessão

IAS 12

ITG 02

IT 13

1.266/09

ITG 03

IT 03

1.256/09

ICPC 03

IAS 4 e
SIC 15 e 27

ITG 06

IT 06

1.259/09

ICPC 06

IAS 16

ITG 07

IT 07

1.260/09

Contrato de Construção do Setor
Imobiliário
Aspectos Complementares das
Operações de Arrendamento
Mercantil
Hedge de Investimento Líquido
em Operação no Exterior
Distribuição de Lucros in Natura

ICPC
01R1
ICPC 02

ICPC 07

IAS 17

ITG 08

IT 01

1.398/12

Não há

ITG 09

IT 09

1.262/09

ICPC 08
R1
ICPC 9

Contabilização da Proposta de
Pagamento de Dividendos
Demonstrações Contábeis
Individuais, Demonstrações
Separadas, Demonstrações
Consolidadas e Aplicação do
Método de Equivalência
Patrimonial

IAS 15

Não há
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Correlação

Conclusão
Nova
Numeração
ITG 10

Antiga
Resolução
Numeração
IT 10
1.263/09

Nome da Norma

Interpretação sobre a Aplicação
Inicial ao Ativo Imobilizado e à
Propriedade para
Investimento
ITG 11
IT 11
1.264/09 Recebimento em Transferência de
Ativos dos Clientes
ITG 12
IT 12
1.265/09
Mudanças em Passivos por
Desativação, Restauração e
Outros Passivos Similares
ITG 13
IT 14
1.288/10
Direitos a Participações
Decorrentes de Fundos de
Desativação, Restauração e
Reabilitação Ambiental
ITG 15
IT 15
1.289/10
Passivos Decorrentes de
Participação em Mercado
Específico – Resíduos de
Equipamentos Eletroeletrônicos
ITG 16
IT 16
1.316/10 Extinção de Passivos Financeiros
com Instrumentos Patrimoniais
ITG 17
1.375/11
Contratos de Concessão:
Evidenciação
Fonte: Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

CPC

IASB

ICPC 10

Não há

ICPC 11

IAS 18

ICPC 12

IAS 1

ICPC 13

IAS 5

ICPC 15

IAS 6

ICPC 16

IAS 19

ICPC 17

SIC 29

Dentro do escopo deste trabalho, vamos apresentar as principais diferenças e
semelhanças entre a IAS 1 das Normas Internacionais e o CPC 26 das Normas
Brasileiras, ambos tratam da apresentação das Demonstrações Contábeis, tendo em
vista a alta abrangência das demais normas, torna se impossível efetuar
comparativo para todas elas neste trabalho. O trabalho será feito através de uma
pesquisa descritiva utilizando como base a análise de revisão bibliográfica uma vez
que por ser um tema de baixa penetração na realidade das empresas a utilização de
questionários ou entrevistas torna-se muito escassa a informação.

3 APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE INTERNACIONAL

Segundo Carlin e Hoog (2009) como consequência das diferenças sociais e
econômicas dos países, diversas práticas e critérios contábeis são aplicados,
tornando impossível a comparação dos dados, fazendo com que os interessados
nas informações tenham que conhecer as especificidades de cada um deles para
conseguir efetuar as análises e comparações, tornando o processo custoso e
demorado.
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Buscando criar critérios uniformes e homogêneos em todo o mundo, de forma
a atender o interesse público, um conjunto único de Normas Internacionais de
Contabilidade de alta qualidade foi criado pelo IASB, sediada em Londres, tem como
meta agilizar o processo de convergência e equalização das práticas contábeis.
O IASB foi criado em 2001 através da reformulação do International
Accounting Standing Committee (IASC), herdando suas responsabilidades técnicas.
Todos os novos pronunciamentos emitidos pelo IASB foram chamados de
International Financial Reporting Standards (IFRS), assim como as interpretações
das Normas Internacionais International Financial Reporting Committee (IFRIC).
Segundo Lima (2010) a estrutura do IASB e composta pelas seguintes partes:
• IASC – os conselheiros são responsáveis pela governança da estrutura
• IASB – os conselheiros são responsáveis por todos os assuntos técnicos
relativos aos IFRSs
• SAC – Standards Advisory Council fórum pelo qual o IASB pode realizar
consultas
• IFRIC

–

comitê

interpretativo

anterior

conhecido

como

Standing

Interpretations Committee (SIC) tem por responsabilidade a interpretação da
aplicação das IFRSs a questões contábeis para as quais não há tratamento definido.
As partes dessa estrutura se relacionam de maneira definida pela
Constituição do IASC, conforme a Figura 1 a seguir.
Figura 1 - Estrutura IASC
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A estrutura do IFRS é baseada no conceito de princípios de forma que
contenha um número reduzido de regras em sua composição.
Segundo Lima (2010) a existência de muitas regras poderia causar distorções
em razão do contexto que as normas são utilizadas nos mais diversos países. Ao
contrário de regras normalmente possuem um conjunto de exceções, normas
baseadas em princípios tendem a possuir um conjunto restrito a suas aplicações.
Passaram a ser adotadas diversas ações para adoção das IFRS no Brasil,
começando pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que através da Instrução
457 de Julho de 2007, obrigando as companhias abertas que em 2010 fossem
obrigadas a utilizar os seus princípios internacionais nas suas demonstrações
financeiras consolidadas, substituindo a realidade do momento, onde duas
estruturas conceituais coexistiam, uma emitida pela CVM Deliberação n° 29/86 e
outra pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), resolução n° 750/93.

3.1 IAS 1 Apresentação das demonstrações financeiras

O IAS 1 tem como objetivo responder o que são demonstrações financeiras e
quais são suas finalidades, definindo as bases e objetivos gerais para garantir a
compatibilidade com normas anteriores e de outras entidades (FARAH; SALOTTI,
2010).
A norma IAS1 estabelece que o seguinte conjunto de Demonstrações
Financeiras devem ser apresentadas (SCHIMDT; SANTOS; FERNANDES, 2006b).
•

Balanço Patrimonial: apresenta o ativo, passivo e o patrimônio líquido da

entidade em uma determinada data.
•

Demonstração do Resultado: apresenta o comparativo entre as receitas e

despesas buscando medir o desempenho da entidade.
•

Outras demonstrações que evidenciam as mudanças no patrimônio líquido:

apresentam as mutações do patrimônio líquido e podem ser substituídas pela
demonstração de reconhecimento de ganhos e perdas da entidade.
•

Demonstração do fluxo de caixa: demonstra a entrada e saída de dinheiro no

caixa durante o período.
•

Notas explicativas: demonstra as explicações adicionais e estruturas

narrativas para melhor entendimento das demonstrações.
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Adicionalmente o IAS1 obriga que sejam inclusos no cabeçalho das
demonstrações financeiras as seguintes informações:
•

Especificação da entidade de acordo com o estatuto ou contrato social

•

Título da demonstração financeira

•

Data da demonstração financeira
Como podemos ver a IAS 1 determina apenas o formato como as

demonstrações e informações da empresa devem ser apresentadas, ela não
determina o conteúdo necessariamente que será apresentado.

3.2 Normas Brasileiras, art. 176 da Lei das Sociedades por ações

A lei 6404/76 de sociedade por ações determina quais demonstrações
financeiras deverão ser apresentados ao final do exercício social, sendo elas:
•

Balanço Patrimonial

•

Demonstrações de Lucros ou Prejuízos acumulados

•

Demonstração do Resultado do Exercício

3.3 Comparativo das estruturas Brasileira e Internacional

Neste tópico iremos comparar as principais estruturas das demonstrações
contábeis brasileiras e das normas internacionais cobertas pelo CPC 26 e pela IAS 1

3.3.1 Balanço Patrimonial

Conforme Agostinho (2014) o balanço é de extrema importância já que se
consegue determinar a situação econômica financeira da empresa, como a evolução
ocorrida de um ano para outro, ele evidencia um retrato da empresa em uma
determinada data.
Embora a lei de sociedade por ações determine quais são os itens que
compõem o balanço patrimonial, não é determinado um formato especifico, utiliza se
comumente o formato de contas apresentado na Tabela 2, para apresentar um
comparativo com as normas internacionais.
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Tabela 2 - Estrutura Balanço Brasileiro baseado na Lei 6404/76
ATIVO
PASSIVO
Ativo Circulante

Passivo Circulante

- Disponibilidades

Passivo Não Circulante

- Direitos realizáveis

Patrimônio liquido

- Despesas do exercício seguinte

- Capital social

Ativo Não Circulante

- Reserva de capital

-Realizável a longo prazo

- Ajustes de avaliação patrimonial

- Investimento

- Reserva de lucros

- Imobilizado

- Lucros (prejuízos) acumulados

- Intangível

- Ações em tesouraria

Fonte: Agostinho (2014)

Já o CPC 26 descreve as principais contas a serem inclusas no balanço
patrimonial, sendo elas:
(a) caixa e equivalentes de caixa; (b) clientes e outros recebíveis; (c)
estoques; (d) ativos financeiros (exceto os mencionados nas alíneas “a”, “b”
e “g”); (e) total de ativos classificados como disponíveis para venda e ativos
à disposição para venda; (f) ativos biológicos; (g) investimentos avaliados
pelo método da equivalência patrimonial; (h) propriedades para
investimento; (i) imobilizado; (j) intangível; (k) contas a pagar comerciais e
outras; (l) provisões; (m) obrigações financeiras (exceto as referidas nas
alíneas “k” e “l”); (n) obrigações e ativos relativos à tributação corrente; (o)
impostos diferidos ativos e passivos;(p) obrigações associadas a ativos à
disposição para venda; (q) participação de não controladores apresentada
de forma destacada dentro do patrimônio líquido; e (r) capital integralizado e
reservas e outras contas atribuíveis aos proprietários da entidade. (CPC 26,
2011, p. 17).

Assim como, o modelo brasileiro não apresenta um formato obrigatório a IAS
também não obriga nenhum formato obrigatório, dentro do apêndice do IAS 1 é
fornecido um exemplo de guia de elaboração do balanço patrimonial.
Segundo Epstein e Mirza (2004) apud Schimdt, Santos e Fernandes (2006a
p.92), normalmente é apresentado nos seguintes formatos:
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•

Relatório

•

Contas

Abaixo demonstramos a apresentação do balanço internacional nas formas
específicas acima.

Tabela 3 - Estrutura Internacional em formato de Relatório
ATIVO
Ativo Não Corrente
- Imobilizado
- Goodwill e outros ativos intangíveis
- Investimentos em controladas e coligadas
- Outros ativos financeiros
- Ativo de impostos diferidos
Ativo Corrente
- Estoques
- Duplicatas e outros recebíveis
- Adiantamentos
- Caixas e equivalentes de caixa
Patrimônio Líquido e Passivo Capital e Reservas
- Capital social
- Reservas
- Lucros (prejuízos) acumulados
Passivo não corrente
- Empréstimo de longo prazo
- Impostos diferidos
- Obrigações de benefícios de aposentadoria
Passivo Corrente
- Fornecedores e outras contas a pagar
- Empréstimo de curto prazo
- Parcela corrente dos empréstimos
- Provisão para garantia (warranty)
Fonte: Schimdt, Santos e Fernandes (2006)
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Conforme podemos ver na Tabela 3, todas as informações são apresentadas
linearmente em uma única coluna.

Tabela 4 - Estrutura Internacional em formato de Contas
ATIVO

Patrimônio Líquido
Capital e Reservas

Ativo Não Corrente

Passivo

- Capital social

- Imobilizado

- Reservas

- Goodwill e outros ativos intangíveis
- Investimentos
coligadas

e

em

controladas

- Lucros (prejuízos) acumulados

e

Passivo não corrente

- Outros ativos financeiros

- Empréstimo de longo prazo

- Ativo de impostos diferidos

- Impostos diferidos

Ativo Corrente

- Obrigações de benefícios de
aposentadoria
Passivo Corrente

- Estoques
- Duplicatas e outros recebíveis

- Fornecedores e outras contas a
pagar

- Adiantamentos

- Empréstimo de curto prazo

- Caixas e equivalentes de caixa

- Parcela corrente dos empréstimos
- Provisão para garantia (warranty)

Fonte: Schimdt, Santos e Fernandes (2006)

Já na Tabela 4 vemos a apresentação pela visão de contas em um formato
semelhante ao brasileiro, onde divide - se as mesmas em duas colunas ficando o
ativo no lado esquerdo e no lado direito o passivo mais patrimônio líquido.

3.3.2 Demonstrações do Resultado do Exercício

O DRE evidencia o confronto de receitas e despesas no exercício, independe
de seu recebimento, conforme determinação das normas brasileiras de contabilidade
NBCT3. Conforme o parágrafo 1° do art. 187 da Lei de Sociedade por ações os
resultados do exercício devem ser computados através das receitas e dos
rendimentos ganhos no período, independentemente de ter sido feita a sua

13

realização em moeda e dos custos, despesas e encargos ocorridos no mesmo
período.
Os componentes a serem apresentados no DRE brasileiro são definidos
através da seguinte estrutura vista na Tabela 5.

Tabela 5 - Estrutura do DRE Brasileiro baseado na Lei 6.404/76
Demonstração do Resultado do Exercício
Receita Bruta
(-) Deduções
Receita liquida
(-) CMV
Lucro Bruto
Despesa com vendas
Despesas administrativas
Despesas financeiras liquidas
Outras receitas/despesas operacionais
Resultado Operacional
(-) despesa não operacionais
(+) receitas não operacionais
Resultado antes do CS e IR
(-) contribuição social
(-) provisão para imposto de renda
Resultado antes das participações
(-) participações estatutárias
Lucro líquido do exercício
Lucro por ação
Fonte: Schimdt, Santos e Fernandes (2006)

Segundo o CPC 26, devido a existência de cargas tributárias diferentes em
diversos países não é mais possível incluir as informações de impostos ao DRE,
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devendo ser apresentada somente os resultados brutos, a informação anteriormente
contida antes da receita liquida deverão ser apresentadas nas notas explicativas.
Nas normas internacionais ele demonstra a flexibilização das demonstrações
visando a aderência de um maior número de países, a IAS exige que os seguintes
itens ao menos estejam contidos na demonstração de resultado.

Tabela 6 - Estrutura do DRE Internacional
Demonstração do Resultado
Receita
(-) custos das vendas
Despesas Operacionais
Despesa com vendas
Despesas administrativas
Resultado das Atividades Operacionais
(-) despesas financeiras
(+) receitas de associados
(+-) itens evidenciados separadamente
Resultado antes dos impostos
(-) despesa de imposto de renda
Resultado das Atividades Ordinárias
(-) itens extraordinários
Lucro Líquido do Exercício
Dividendos por ações
Fonte: Schimdt, Santos e Fernandes (2006)

Como foi possível ver na Tabela 6, a estrutura base do DRE brasileiro e
internacional já apresentam um formato semelhante uma vez que o DRE
internacional apenas sugere, sem forçar quais são os itens a serem apresentados.
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3.3.3 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido

Segundo as normas brasileiras a demonstração das mutações do patrimônio
líquido detalha todas as movimentações ocorridas em todas as contas do patrimônio
líquido, não apenas na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Devido a sua alta
complexibilidade as normas brasileiras obrigam que apenas as empresas abertas
apresentem esta informação (normativa 59/86 CVM), já para as sociedades
anônimas de capital fechado a apresentação da demonstração é facultativa segundo
o §2° do art. 186 das leis de sociedade por ações. (SCHIMDT; SANTOS;
FERNANDES, 2006a).
Na demonstração de mutações de patrimônio líquido devem ser detalhadas
as movimentações das seguintes contas do patrimônio líquido:
•

Lucros ou prejuízos acumulados;

•

Aumento ou redução de capital;

•

Constituição de reserva de reavaliação;

•

Realização da reserva de reavaliação;

•

Doações e subvenções recebidas pela entidade;

•

Ágios na emissão de ações;

•

Produto na alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;

•

Prêmio recebido na emissão de debêntures;

•

Aquisição ou alienação de ações;

•

Absorção de prejuízos acumulados com reservas de lucros.
Na Tabela 7 abaixo podemos ver a estrutura requerida pelas normas

brasileiras.

Tabela 7 - Descrição das mutações patrimoniais Brasileiras
Descrição das mutações patrimoniais
Saldo no Início do Período
(+/-) ajustes de exercícios anteriores
(+/-) transferência de reservas
(+) aumento de capital
(+) aquisição de ações em tesouraria
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(+) aumento nas reservas de capital
(+) reversões de reservas: reserva de contingência, lucros a realizar, reavaliação
(-) tributos sobre a reserva de reavaliação
(-) participações sobre a reserva reavaliação
(+) lucro (prejuízo) líquido do exercício
(=) saldo a disposição da AGO/E
(-) Destinações:
Reserva legal
Dividendo preferencial
Reserva lucros a realizar
Reserva de contingência
Dividendo ordinário
Reserva estatutária
Reserva de retenção de lucros
(=) saldo no final do período
Dividendo preferencial por ação
Dividendo ordinário por ação
Fonte: Schimdt, Santos e Fernandes (2006)

Conforme o CPC 26, a entidade deve apresentar as mutações do patrimônio
liquido:
• O resultado abrangente do período;
• Os efeitos das alterações nas políticas contábeis e correções de erros para
cada componente do grupo;
• A conciliação do saldo no início e fim do período para componente do
patrimônio líquido.
O CPC 26 também exige a divulgação da quantia de dividendos reconhecidos
como distribuições aos acionistas, e a quantia relativa por ação.
Já nas normas internacionais não existe a obrigatoriedade da apresentação
das mutações do patrimônio líquido uma vez que a empresa pode apresentar
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apenas

a

demonstração

de

reconhecimento

de

ganhos

e

perdas.

Esta

demonstração deve evidenciar os seguintes itens:
• Lucro ou prejuízo do período;
• Receitas/ganhos, despesa/perdas reconhecidas diretamente no patrimônio
líquido;
• Os efeitos de mudança na política contábil e erros fundamentais;
• Transações de capital e as distribuições para proprietários;
• Saldo inicial e final e as movimentações na conta de lucros acumulados;
• A reconciliação de cada conta pertencente ao patrimônio líquido no início e
no final do período.
Tabela 8 - Descrição das mutações patrimoniais Internacionais
Balanço 31 dezembro 20x1
Mudanças nas políticas contábeis
Efeitos da correção de erros fundamentais
(=) balanço de abertura reformulado
Diferenças na conversão de moeda estrangeira
Excessos na reavaliação de prédios
Insuficiência na reavaliação de investimentos
Ganhos e perdas liquidas não reconhecidas na demonstração do resultado
Lucro/prejuízo líquido do período
Emissão de ações / dividendos
Balanço 31 dezembro 20x2
Fonte: Schimdt, Santos e Fernandes (2006)

Conforme vemos na Tabela 8 a sugestão de informações a serem
apresentadas cobre um grande aspecto das alterações do patrimônio líquido,
entretanto esta estrutura é apenas referencial, uma vez que as empresas não são
obrigadas a apresentá-las.
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3.3.4 Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualmente as Normas Brasileiras Lei 11.638/07, obrigam todas as
sociedades de capital aberto ou com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais
a apresentar as demonstrações de fluxo de caixa.
As normas internacionais definem a demonstração de fluxo de caixa em duas
normas dentro da IAS1 assim como na IAS7, uma vez que dentro da IAS1 (1.111)
não existe um conjunto de regras para a sua apresentação e sim “link” para a IAS 7,
incluiremos as definições contidas nesta IAS.
Segundo Santos, Schimdt e Martins (2006) a IAS 7 define como principal
finalidade para a demonstração do fluxo de caixa a apresentação de toda
receita/despesas recebidas pela entidade durante um período.
Auxiliando os investidores e credores a avaliar a capacidade de geração de
fluxos futuros de caixa positivo, a capacidade de cumprir suas obrigações e pagar
dividendos, as razões para a diferença entre o resultado do exercício e as despesas
e receitas de caixa, os aspectos caixas e não caixas dos investimentos e
financiamentos da entidade.
O IAS 7 apenas determina que a demonstração de fluxo de caixa inclui
somente as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa, sendo que os
equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo com alta liquidez, ou seja,
que são totalmente conversíveis para montantes conhecidos de caixa e cujo prazo
de vencimento seja no máximo três meses apresentando insignificante risco de
mudança de valor em função da taxa de juros.
Não existe um padrão de componentes a serem incluídos na demonstração
do fluxo de caixa uma vez que eles variam de nação para nação.

3.3.5 Notas explicativas

As notas das demonstrações financeiras possuem um comportamento muito
semelhante tanto nas normas brasileiras como nas internacionais, uma vez que,
buscam detalhar ou exemplificar as informações nas demonstrações contábeis.
Na Tabela 9 podemos ver lado a lado as exigências que a IAS 1 (ERNEST
&YOUNG, 2010) e o CPC 23 (CARLIN; HOOG, 2009) requerem.
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Tabela 9 - Comparativo das Notas Explicativas
Normas Internacionais
Normas Brasileiras
Apresentam informações sobre os
fundamentos

da

demonstrações
políticas

preparação
financeiras

contábeis

Apresentam informações acerca da

das base de preparação das demonstrações

e

as contábeis e das políticas contábeis

específicas

utilizadas
Divulga as informações exigidas

Divulgar as informações exigidas

pelas IFRS que não constem no corpo pelo

pronunciamento

técnico,

da demonstração da posição financeira, orientações e interpretações que não
da

demonstração

abrangente,

da

do

resultado tenham

demonstração

sido

apresentadas

nas

das demonstrações contábeis

mutações do patrimônio líquido ou da
demonstração de fluxo de caixa
Fornecer informações que não
constem em qualquer outra peça das não

Prover informação adicional que
tenha

sido

apresentada

nas

demonstrações financeiras, mas que demonstrações contábeis, mas que seja
sejam relevantes a compreensão de relevante para sua compreensão
qualquer uma destas demonstrações
Fonte: Ernest & Young (2010); Carlin e Hoog (2009)

Assim como as informações contidas em ambas as normas serem similares a
ordem que as mesmas devem ser apresentadas também é similar, na Tabela 10
apresentamos a ordem padrão utilizadas nas duas normas.
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Tabela 10 - Ordem padrão das notas explicativas
Normas Internacionais
Normas Brasileiras
Uma declaração de conformidade com as
Uma
declaração
de
IFRS
conformidade
com
os
pronunciamentos
técnicos,
orientações
e
interpretações
deste comitê
Um
resumo
das
políticas
significativas aplicadas, indicando:

contábeis

Um resumo das políticas
contábeis significativas aplicadas

a)
A (s) base (s) de mensuração usadas
na preparação das demonstrações financeiras
b)
As demais políticas contábeis utilizadas,
que sejam relevantes para o entendimento das
demonstrações financeiras
Informação auxiliar aos itens apresentados no
corpo da demonstração da posição financeira,
da demonstração do resultado abrangente, da
demonstração de resultado, da demonstração
da mutação do patrimônio líquido e das
demonstrações de fluxo de caixa, na ordem
em que estiverem apresentados, cada
demonstração e cada item

Informação de suporte a
itens
apresentados
nas
demonstrações contábeis pela
ordem que cada demonstração e
cada rubrica seja apresentada

Outras divulgações, incluindo:
a)

Passivo contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos

b)
Divulgação não financeira como por exemplo as políticas e os objetivos da
gestão de risco financeiro da entidade
Fonte: Ernest & Young (2010); Carlin e Hoog (2009)

Conforme Correa (2012) embora as informações requeridas nas notas
explicativas tenham iniciado com pequenas obrigatoriedades, ao longo do tempo a
lista destas informações vem aumentando com introdução de novas norma como por
exemplo IFRS 7 e 8, bem como com alterações feitas na própria IAS1.Estas
alterações são introduzidas devido a diversos motivos dentre eles a crise financeira
de 2008 que causou a necessidade da inclusão de mais detalhes sobre o risco de
mercado atrelado aos lançamentos.

21

4 PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE A IAS 1 E O CPC 26
Segundo Farah e Salotti (2010), mesmo com todas as alterações feitas nas
normas brasileiras para se adequar as normas internacionais persistem ainda
algumas diferenças decorrentes de restrições legais que ainda não poderão ser
contornadas, são elas:
• Utilização do termo balanço patrimonial pelo CPC 26 enquanto o IAS 1
utiliza o termo demonstração da posição financeira;
• Dentro de “outros resultados abrangentes” são apresentados itens de
despesas e receitas específicos a realidade brasileira que não estão descritos na IAS1:
o Variações na reserva de reavaliação quando permitidas legalmente;
o Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão;
o Ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis de
operações no exterior;
o Ajuste de variação patrimonial relativo aos ganhos e perdas de ativos
financeiros disponíveis para venda;
o Ajuste de avaliação patrimonial relativo a efetiva parcela de ganhos ou
perdas de instrumentos de hedge em hedge de fluxo de caixa.
• Diferente da IAS1 que autoriza a utilização de nomes diferentes para os
preparadores de demonstrações financeiras, nos definidos pela norma CPC 26 esta
autorização não é dada uma vez que as nomenclaturas são definidas através de Lei;
• O IAS1 não restringe a elaboração de demonstrações financeiras para
períodos quebrados, por exemplo 52 semanas, no Brasil, entretanto não é permitido
legalmente;
• A norma brasileira determina que as contas do balanço patrimonial devem
ser apresentadas em ordem decrescente de grau de liquidez, obrigatoriedade esta
que não existe nas normas internacionais;
• No Brasil sempre que exigida por lei ou por órgão regulador as empresas
devem apresentar a Demonstração de Valor Adicionado (DVA), como por exemplo
as companhias abertas. Já nas normas internacionais essa demonstração financeira
não é requerida.
Como podemos ver mesmo com a grande quantidade de similaridades ainda
existe a necessidade de aproximar cada vez mais as normas brasileiras com as
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internacionais a fim de proporcionar uma inclusão global das empresas brasileiras e
a integração com empresas multinacionais no Brasil.

5 CONCLUSÃO

Conforme já entendido, a contabilidade é um indispensável canal de
comunicação da situação patrimonial e financeira de uma empresa aos usuários
dessas informações, e podemos constatar neste trabalho que o Brasil ao longo dos
anos vem convergindo ao padrão internacional, se adequando aos formatos
utilizados mundialmente, tendo por exemplo, emitido no CPC 26 uma versão que
atenda praticamente todas as normas e práticas requeridas pela IAS1. Apesar de o
IASB não abranger as demonstrações contábeis individuais em suas normas, os
documentos emitidos pelo CPC, aprovados por órgãos reguladores e pelo CFC,
tratam das demonstrações contábeis individuais e consolidadas que tendo por
objetivo a fácil compreensão das informações estruturadas pelas empresas possam
assim tornar-se acessível o entendimento dos resultados das empresas brasileiras
por entidade e organismos internacionais.
Em decorrência do processo de harmonização das práticas contábeis
brasileiras às normas internacionais (IFRS), as Leis 11.638/07 e 11.941/09
introduziram alterações na Lei 6.404/76, modificando o conjunto de demonstrações
contábeis a ser elaborado pelas empresas. A elaboração da demonstração das
origens e aplicações de recursos, por exemplo, deixou de ser obrigatória, mas
passou a ser exigida a demonstração dos fluxos de caixa. O novo desafio dos
profissionais da área contábil é, sem dúvida, a busca do equilíbrio e a centralização
das práticas contábeis no âmbito internacional inserindo-os no contexto da
globalização dos mercados e da presença de capital estrangeiro cada vez mais
relevante em nosso país.
Conclui-se que para superar as eventuais diferenças depende de algumas
mudanças nas legislações societárias e fiscais brasileiras para que existam
condições e flexibilidade suficientes para acompanhar a crescente evolução e
flexibilidade da contabilidade internacional no âmbito do mercado de capitais assim
como ainda existe muito a ser modificado nas normas brasileiras da mesma forma
que existem muitas alterações as próprias normas internacionais para que ambas se
complementem e permitem a troca de informações.
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