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1 INTRODUÇÃO 
 

O Trabalho Interdisciplinar do 6° Período do Curso de Ciências Contábeis tem 

como objetivo geral integrar horizontalmente as disciplinas do período, que são 

Contabilidade Internacional, Controladoria Financeira, Contabilidade Fiscal e 

Tributária e Contabilidade Gerencial, permitindo uma visão sistêmica e 

interdisciplinar da atividade contábil. 

Neste trabalho pretende-se relatar o Teste de Impairment para ativos de longa 

duração e seus efeitos financeiros e tributários. 

Quanto aos objetivos específicos da pesquisa, são eles: 

 Possibilitar a compreensão da Estrutura Conceitual Básica da 

Contabilidade (CPC 00), emitida pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) em linha com as normas internacionais IFRS 

(International Financial Reporting Standards), aprovada pela CVM 

(Comissão de Valores Mobiliários) por meio da Deliberação nº 539/08 e 

pelo Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução CFC 1374 de 

16/12/2011, assim como entender a forma da apresentação das 

Demonstrações Contábeis (CPC 26), aprovado pelas Resoluções CFC 

1185 de 28/08/2009 e CFC 1376 de 08/10/2011; 

 Em Contabilidade Internacional, fazer o Teste de Impairment para ativos 

de longa duração e analisar seus efeitos financeiros e tributários, observar 

as consequências no ativo intangível e no imobilizado do teste a partir do 

CPC 01 – Redução ao Valor Líquido Recuperável de Ativos, individualizar 

as unidades geradoras de caixa e observar se os valores serão 

recuperáveis tendo em vista os benefícios econômicos futuros (o grupo 

pode usar empresas de mercado, empresas do relatório 20-F e as 

empresas usadas como exemplos nos livros “Análises sobre o IFRS no 

Brasil”);  

 Em Controladoria Financeira, demonstrar, com base na empresa que está 

sendo trabalhada, as estratégias adotadas no gerenciamento do capital de 

giro, no tocante à administração do ciclo operacional e financeiro, 

especialmente quanto às políticas de concessão de crédito aos clientes, 

quanto aos melhores prazos nos pagamentos aos fornecedores e quanto 
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às políticas de estocagem, e concluir sobre a viabilidade financeira do 

empreendimento; 

 em Contabilidade Fiscal e Tributária, utilizar um Balanço Geral que tenha 

Ativo Fiscal Diferido (AFD) proveniente de adições temporárias e prejuízo 

fiscal, tirar xerox das Notas Explicativas do  referido Balanço Geral e 

comentar a composição dessa Nota Explicativa, conceituar diferenças 

temporárias e mostrar as condições para a constituição desses ativos em 

conformidade com o CPC 32 que regulamenta o assunto, fazer 

lançamentos contábeis e constituir pelo menos um Ativo Fiscal Diferido 

(AFD), justificar se a empresa poderia ou não constituir o AFD sobre o 

prejuízo caso tivesse prejuízo, analisar o CPC 25 e definir provisões, 

passivos e ativos contingentes, constituir pelo menos um passivo, uma 

provisão e um ativo contingente, fazer a contabilidade desses itens e 

analisar os tratamentos tributários dados a eles; 

 em Contabilidade Gerencial, elaborar um demonstrativo contábil utilizando 

como base o custeio por absorção, comparativo a outro método de custeio 

gerencial, podendo ser o ABC (Custeio Baseado em Atividades), Custo-

padrão ou Custeio Variável ou Direto, onde fiquem evidenciadas as 

divergências entre os dois métodos, tendo por referência a empresa como 

um sistema interdependente que tem como objetivo primordial a obtenção 

de resultado positivo, sendo gerenciada em obediência aos preceitos da 

legislação fiscal e tributária, analisar as variações ocorridas nos resultados 

em ambos os custeios e emitir um parecer, e elaborar a apresentação 

gráfica do demonstrativo contábil evidenciando os resultados dos dois 

métodos. 

Através desta pesquisa pretende-se obter o conhecimento da seguinte 

questão: quais são os efeitos financeiros e tributários do Teste de Impairment para 

ativos de longa duração? 

Este trabalho permitirá ao grupo o conhecimento das atividades que o 

profissional contábil deve realizar, além da aplicação de todo o aprendizado 

adquirido em sala de aula através das disciplinas. 

Quanto à metodologia utilizada na elaboração da pesquisa, esta pode ser 

classificada, segundo os procedimentos, como bibliográfica, por terem sido utilizadas 

fontes diversas de consulta. 
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2 O TESTE DE IMPAIRMENT PARA ATIVOS DE LONGA DURAÇÃO E SEUS 
EFEITOS FINANCEIROS E TRIBUTÁRIOS 

 Para relatar o Teste de Impairment para ativos de longa duração e os seus 

efeitos financeiros e tributários, o grupo criou a empresa Requeijão Dubom. Para 

fazer o Teste de Impairment, utilizou informação de uma grande empresa de 

cosméticos, a CAPICILIN – Tecnologia capilar.  

Demonstrou as estratégias adotadas no gerenciamento do capital de giro e 

concluiu a respeito da viabilidade financeira da Requeijão Dubom. 

Utilizou um Balanço Geral com Ativo Fiscal Diferido (AFD), comentou a 

composição da Nota Explicativa, fez lançamentos contábeis e constituiu um Ativo 

Fiscal Diferido (AFD) e um passivo, uma provisão e um ativo contingente, fez a 

contabilidade desses itens e analisou os tratamentos tributários dados a eles.     

Também foi elaborado um demonstrativo contábil utilizando como base o 

custeio por absorção, comparativo ao Custeio Variável, evidenciando as 

divergências entre os dois métodos, tendo por referência a empresa Requeijão 

Dubom, e foram analisadas as variações ocorridas nos resultados em ambos os 

custeios. 

2.1 Contabilidade Internacional  

O Trabalho Interdisciplinar, em Contabilidade Internacional, tem como objetivo 

fazer o Teste de Impairment para ativos de longa duração e analisar seus efeitos 

financeiros e tributários, observar as consequências no ativo intangível e no 

imobilizado do teste a partir do CPC 01 – Redução ao Valor Líquido Recuperável de 

Ativos, individualizar as unidades geradoras de caixa e observar se os valores serão 

recuperáveis tendo em vista os benefícios econômicos futuros. 

2.1.1 Teste de Impairment 

A recente mudança das leis contábeis com a adoção da lei 11.638/2007 visa 

à harmonização das leis contábeis Brasileiras com as internacionais. Assim, para 

diminuir as divergências das práticas contábeis, a International Accounting 

Standards Board (ISAB) foi adotada. (MANUAL DE NORMAS INTERNACIONAIS DE 

CONTABILIDADE, 2010). 

Dentre as adequações das normas contábeis está a avaliação dos ativos, que 

é caracterizada por Iudícibus (1997, p. 136) como “a capacidade de prestar serviços 
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futuros à entidade que os têm, individualmente ou conjuntamente com outros ativos 

e fatores de produção, capazes de se transformar, direta ou indiretamente, em fluxos 

líquidos de entradas de caixa." 

Na teoria contábil, deve se levar em conta a probabilidade de obtenção de 

benefícios futuros pela entidade que o controla, quando se trata de valoração de 

ativos, contudo, Iudícibus (1997) entende que:  

O valor econômico de um ativo permanente é estimado pelo valor presente 
dos benefícios líquidos futuros decorrentes de seu uso. Em outras palavras, 
esse valor presente é o valor econômico que o ativo gerará no futuro e deve 
ser suficiente para cobrir pelo menos o seu custo. (IUDÍCIBUS, 1997, p. 
202). 

Neste contexto, surge o teste de impairmet, ou como é chamado, teste de 

recuperabilidade do ativo. 

De acordo com Padoveze, Benedicto e Leite (2012, p. 277) “Impairment 

significa literalmente dano, desvalorização ou deterioração. Em termos contábeis, 

podemos definir impairment como declínio no valor de um ativo ou dano econômico.”  

Dentre as adequações das normas contábeis o CPC 01 define o valor 

recuperável como “o maior valor entre o preço líquido de venda do ativo e o seu 

valor em uso.” (MANUAL DE NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE, 

2010, p. 350). 

O ajuste de impairment deverá ser feito quando o valor contábil for superior 

ao valor recuperável do ativo, e será contabilizado a diferença, o valor recuperável 

do ativo e o seu valor contábil como despesas, já sua contrapartida como provisão 

retificadora. (PADOVEZE; BENEDICTO; LEITE, 2012).  

Padoveze, Benedicto e Leite (2012) ainda trazem que a mensuração do valor 

recuperável deverá ser feita por dois critérios, que são eles o valor líquido de venda 

e o valor em uso.     
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O exemplo acima demonstra que o valor justo incorpora-se ao conjunto de 

conceitos para ajustar o valor contábil de um ativo quando o valor de mercado é 

inferior a este, e liga-se ao conceito de Impairment. (PADOVEZE; BENEDICTO; 

LEITE, 2012). 

As normas contábeis brasileiras e internacionais ressaltam os métodos que 

podem ser usados para se apurar o valor recuperável; Padoveze, Benedicto e Leite 

(2012) pontuam alguns:  

a) valor líquido de venda do ativo a partir de um contrato de venda 
formalizado;  

b) valor líquido de venda a partir de negociação em um mercado ativo, 
menos as despesas necessárias de venda; 

c) valor líquido de venda baseado na melhor informação disponível para 
alienação do ativo; 

d) valor em uso (Fluxo de caixa futuros descontados para valor presente, 
derivados de uso contínuo dos ativos relacionados). (PADOVEZE; 
BENEDICTO; LEITE, 2012, p.278). 

Pensando na avaliação do ativo como um todo, foi desenvolvido o conceito de 

unidade geradora de caixa, conceituado por Padoveze, Benedicto e Leite (2012, p. 

277) como “o menor grupo de ativos que inclui o ativo em uso e que gera entradas 

de caixa, que são em grande parte independentes das entradas de caixa 

provenientes de outros ativos ou grupo de ativos.”   

Os exemplos de unidades geradoras de caixa, de acordo com Padoveze, 

Benedicto e Leite (2012), são:  

a) um ativo único que tem capacidade de prestação de serviços geradora 
de caixa; 

Exemplo de Impairment de imobilizado  

Avaliação de impairment de máquinas de grande porte: 

Valor Contábil Liquido=  R$ 1.000.000 (neste valor a depreciação já está descontada) 
Valor em uso= R$ 950.000 

valor Líquido= R$ 900.000 

Valor referente a perda de impairment =  R$ 1.000.000 

R$ 950.000 

R$ 50.000 

Contabilização: 

Débito= Perda por desvalorização de ativos (Resultado) 

Crédito= Perda por desvalorização de ativos (redutora do ativo imobilizado) 
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b) o conjunto de ativos (máquinas, equipamentos, utensílios, veículos) de 
uma linha de produção e comercialização, como, por exemplo, uma 
linha de produção de determinada bebida, um conjunto de veículos de 
transporte para determinados tipos de fretes etc.; 

c) um estabelecimento fabril ou comercial; 
d) uma divisão ou unidade de negócios etc. (PADOVEZE; BENEDICTO; 

LEITE, 2012, p. 279). 

 Iudícibus e Marion (2007, p. 236) afirmam que “custo ou mercado, dos dois o 

menor”. Nesse contexto, a adequação do custo de aquisição de um ativo para o 

valor diferente se faz necessário quando o seu valor contábil supera o valor de 

mercado. Devido o valor de mercado provocar algumas dúvidas e a extrema 

importância de o bem estar registrado em seu custo real, foi desenvolvido e 

formalizado, em âmbito internacional, o conceito de impairment. 

Impairment é uma palavra de origem inglesa que, em sua tradução literal, 

significa dano, deterioração ou desvalorização. Padoveze, Benedicto e Leite (2012, 

p. 277) definem impairment em termos contábeis “como declínio no valor de um ativo 

ou dano econômico”. 

Figura 1: Teste de Impairment 
 

 

 

  

 

 
 
 
 

Fonte: Manual de normas internacionais de contabilidade (2010). 

 

Neste contexto, Padoveze, Benedicto e Leite (2012) trazem alguns fatores 

que influenciam diretamente a aplicação do teste de impairment:  

a) diminuição significativa de preço de mercado; 

b) mudança significativa na maneira de utilizar o bem que reduza sua vida 

útil; 

c) danificação do bem;  

d) mudança significativa de aspectos legais ou de negócios que possam 

afetar seu valor, ou a avaliação do regulador; 

e) expectativa real de que o ativo será vendido ou baixado antes do término 

de sua vida útil anteriormente prevista, entre outros. 
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Padoveze, Benedicto e Leite (2012) consideram que o valor líquido de venda 

é obtido a partir de um contrato de venda formalizado, isto é, um pedido de compra 

ou um pedido de venda. Neste contexto, Padoveze, Benedicto e Leite (2012) ainda 

trazem que o preço poderá ser obtido a partir do valor de um mercado ativo, menos 

as despesas necessárias de venda, caso não exista contrato formal. 

No teste de impairment, o valor em uso só precisa ser encontrado se não for 

possível identificar o valor líquido de venda de um ativo ou grupo de ativos, ou se o 

valor líquido de venda de ativo ou grupo de ativos for inferior ao seu valor contábil. 

(MANUAL DE NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE, 2010). 

No cálculo do valor em uso os seguintes elementos devem ser observados, 

conforme Padoveze, Benedicto e Leite (2012): 

a) estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter com 
esse ativo; 

b) expectativas sobre possíveis variações no montante ou período desses 
fluxos de caixa futuros; 

c) o valor do dinheiro no tempo, representado pela atual taxa de juros livre 
de riscos;  

d) o preço decorrente da incerteza inerente ao ativo; 
e) outros fatores, tais como falta de liquidez, que participantes do mercado 

iriam considerar ao determinar os fluxos de caixas futuros que a 
entidade espera obter com o ativo. (PADOVEZE; BENEDICTO; LEITE, 
2012, p. 279). 

Seguindo este contexto, Padoveze, Benedicto e Leite (2012) expõem os 

seguintes passos para a estimativa do valor em uso de um ativo: 

a) estimar futuras entradas e saídas de caixa decorrentes de uso contínuo 
do ativo e de sua baixa final para um período Máximo de cinco anos, a 
menos que se justifique, fundamentalmente, um período mais longo;  

b) aplicar taxa de desconto adequado a esses fluxos de caixa futuros, 
antes dos impostos, que reflita as avaliações atuais de mercado. 
(PADOVEZE; BENEDICTO; LEITE, 2012, p. 279). 

Devem-se observar os riscos como o risco-país, o risco moeda e o risco de 

preços, ao utilizar o valor em uso. Padoveze, Benedicto e Leite (2012). 

Padoveze, Benedicto e Leite (2012) utilizam as normas contábeis brasileiras 

(CPC 01) e Internacional (IAS 36) para melhor explicar a reversão da perda por 

desvalorização; elas estabelecem que uma perda por impairment registrada de um 

ativo que não seja o goodwil (ágio por expectativa de rentabilidade futura) e que 

tenha sido reconhecida em períodos anteriores deve ser revertida, até o limite do 

montante registrado, se houver alteração nas estimativas do valor justo do ativo.   
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2.1.2 Aplicação do Teste de Impairment 

O grupo fez o teste de impairment usando informação de uma grande 

empresa de cosméticos, a CAPICILIN – Tecnologia capilar, que fica situada na 

região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Vespasiano – MG, com uma 

moderna fábrica de 6.000 m², com a capacidade de produção de 400 toneladas/mês 

de produtos. 

Conhecer o processo produtivo da empresa permite a coleta dos dados 

necessários dos bens que compõem o imobilizado industrial da empresa, bem como 

a sua utilização. 

Figura 2 - Fluxograma de Produção 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores – Informações fornecidas pela empresa. 
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No que tange este estudo, as etapas de produção que foram testadas são: 

todo o equipamento de manipulação, envase (linha B) e pesagem.  

De acordo com o fluxograma apresentando e considerando as etapas de 

produção, constata-se que os custos empregados na produção são alocados 

conforme a Tabela 1. 

Tabela 1- Alocação dos custos da produção a UGC 

Participação no custo da produção 

Pesagem 7,14% 

Manipulação 28,57% 

Envase 64,29% 

Total 100,00% 

Fonte: Elaborada pelos autores – Dados fornecidos pela empresa. 

Com as informações acima podemos fazer as projeções para dos fluxos de 

caixas futuros, considerando as Unidades Geradoras de Caixa a serem definidas. 

Para definirmos as unidades geradoras de caixa foram analisados todos os 

processos de produção acima identificados.  

Com essas informações do processo da empresa, podem ser definidas as 

três unidades geradoras de caixa, determinadas através do processo produtivo.  

Tabela 2 – Unidades Geradoras de Caixa 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Com as unidades geradoras de caixa já definidas podemos agora calcular o 

valor contábil líquido das unidades geradoras de caixa. 

Como definido anteriormente o valor contábil é o valor pelo qual o bem é 

reconhecido no balanço após as deduções da depreciação e amortizações.  
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Unidade Geradora de Caixa
 Valor total  de 

Aquisição 

 Valor 

Depreciação 

 Valor Contábil 

Líquido 

Unidade Geradora de Caixa - Manipulação 42.723,00R$      37.822,43R$      4.900,57R$        

Unidade Geradora de Caixa - Envase (linha B) 236.025,00R$    177.140,41R$    58.884,59R$      

Unidade Geradora de Caixa - Pesagem 13.990,00R$      12.008,08R$      1.981,92R$        

Total 292.738,00R$    226.970,92R$    65.767,08R$      

Unidade Geradora de Caixa
 Valor Contábil 

Líquido 

 Valor de 

Mercado 
 Custo de Venda 

 Valor de 

Mercado Liquido 

Unidade Geradora de Caixa - Manipulação 4.900,57R$        63.600,00R$      45.613,43-R$      17.986,58R$        

Unidade Geradora de Caixa - Envase (linha B) 58.884,59R$      406.200,00R$    226.899,91-R$    179.300,09R$      

Unidade Geradora de Caixa - Pesagem 1.981,92R$        12.400,00R$      13.527,08-R$      1.127,08-R$          

Total 65.767,08R$      482.200,00R$    286.040,42-R$    196.159,58R$      

Tabela 3 – Valor Contábil Líquido 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Todos os valores demonstrados foram retirados do balanço, razão e demais 

demonstrações contábeis apresentadas pela empresa.  

Tendo definido acima as máquinas das unidades geradoras de caixa, foram 

pesquisados junto com os fornecedores os valores das máquinas e equipamentos 

no mercado no período atual. 

Tabela 4 - Valor de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Tal pesquisa foi realizada de acordo com as primícias do CPC 01 (R1), item 

26, destacando que “se não houver contrato de venda firme, mas se o ativo for 

negociado em mercado ativo, o valor justo líquido de despesas de venda é o preço 

de mercado do ativo menos as despesas com a baixa”. 

Conforme definição do CPC 01 (R1), item 6, o valor em uso de um ativo ou 

UGC é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados no qual se esperar 

daquele bem em seu uso contínuo. 

Os fluxos de caixa demonstrados a seguir foram elaborados de acordo com 

os demonstrativos contábeis expostos pela empresa e em concordância com o CPC 

01 (R1), item 48. 



 14 

2014 5,00% Pis 2,20% Frete 3,00%

2015 8,00% Cofins 10,30% Comissão 8,00%

2016 6,00% ICMS 25,00% Marketing 5,00%

2017 7,00% Bonificação 5,00%

2018 8,00%

Total 34,00% Total 37,50% Total 21,00%

Crescimento Projetado
Carga Tributária 

Considerada na Venda
Despesas Consideradas

Ano

Pesagem Manipulação Envase Total

Receita da Produção R$ 2.750.466,69 R$ 11.001.866,77 R$ 24.754.200,23 R$ 38.506.533,68

Custo da Produção -R$ 760.773,88 -R$ 3.043.095,54 -R$ 6.846.964,96 -R$ 10.650.834,38

Carga Tributária -R$ 1.031.425,01 -R$ 4.125.700,04 -R$ 9.282.825,08 -R$ 14.439.950,13

Despesas -R$ 577.598,01 -R$ 2.310.392,02 -R$ 5.198.382,05 -R$ 8.086.372,07

Fluxo de Caixa Líquido R$ 380.669,79 R$ 1.522.679,17 R$ 3.426.028,14 R$ 5.329.377,10

Total Periodo 2014 a 2018

Tabela 5 – Dados para elaboração dos Fluxos de Caixa 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores – Dados fornecidos pela empresa. 

 

Com base nos dados apresentados na Tabela 5, foi elaborado o fluxo de 

caixa das unidades geradoras de caixa para os anos de 2014 a 2018, demonstrados 

na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Fluxo de Caixa Estimado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores – Dados fornecidos pela empresa. 

 

Depois de encontrado o fluxo de caixa estimado, os mesmos devem ser 

trazidos a valor presente, usando uma taxa de desconto. A taxa adotada neste 

trabalho foi de 11,56% a.a. apurada pelo método WACC o mais indicado para fazer 

o teste de impairment. 

Considerando os valores já trazidos a valor presente, abaixo seguem os totais 

do valor em uso das unidades geradoras de caixa:  
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Pesagem Manipulação Envase

R$ 273.346,08 R$ 1.093.384,31 R$ 2.460.114,69

Tabela 7 - Valor em uso  
 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Determinados os valores de mercado e o valor em uso das UGC obteve o 

valor recuperável sendo este conforme disposto no referencial teórico o maior valor 

entre o valor líquido de venda e o seu valor em uso. 

                                           Figura 3 - Valor Recuperável 

 UGC Pesagem    UGC Manipulação 

  

 

 

 

 

 

 

    UGC Envase  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Na comparação entre o valor em uso e o valor de mercado, o valor em uso 

ficou maior em todas as unidades geradoras de caixa, conforme demonstrado na 

Figura 3, portanto o valor recuperável das unidades a ser considerado é o valor em 

uso. 

Depois de realizados os cálculos do valor em uso e o valor de mercado, onde 

determinou o valor recuperável, a próxima etapa é a comparação do valor contábil 

com o valor recuperável, verificando se há perda por impairment. 

Maior Entre 

Maior Entre 

Valor Recuperável    

R$ 273.346,08 

Valor de Mercado  

R$ 1.127,08 

Valor em Uso   

R$ 273.346,08 

Valor Recuperável    

R$ 1.093.384,31 

Valor de Mercado  

R$ 17.968,58 

Valor em Uso   

R$ 1.093.384,31 

Valor Recuperável    

R$ 2.460.114,69 

Valor de Mercado  

R$ 179.300,09 

Valor em Uso   

R$ 2.460.114,69 

Maior Entre 
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Unidade Geradora de Caixa
 Valor Contábil 

Líquido 

 Valor 

Recuperável 

Unidade Geradora de Caixa - Manipulação R$ 4.900,57 R$ 1.093.384,31

Unidade Geradora de Caixa - Envase (linha B) R$ 58.884,59 R$ 2.460.114,69

Unidade Geradora de Caixa - Pesagem R$ 1.981,92 R$ 273.346,08

Total R$ 65.767,08 R$ 3.826.845,07

Tabela 8  – Valor Contábil X Valor Recuperável 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Após comparação dos resultados da Tabela 8, evidencia que não houve 

perda por impairment em nenhuma das UGC, considerando que o valor recuperável 

supera o valor contábil, sendo assim, de acordo com o CPC 01 (R1) não são 

necessários ajustes referentes ao teste de impairment. 

Caso houvesse perda por impairment, o valor contábil do ativo deveria ser 

reduzido ao valor recuperável, e a despesa de depreciação de acordo com o CPC 

01 (R1), item 63, “deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil 

revisado do ativo em base sistemática ao longo de sua vida útil remanescente.” 

O objetivo geral foi atingido, não houve perda por impairment, nenhum 

impacto aos resultados da empresa foi apresentado, visto que não ocorrendo a 

perda por impairment, não se fez necessário o registro do impairment. Os objetivos 

específicos deste estudo foram atingidos em sua totalidade, uma vez que foram 

definidos os conceitos relevantes ao impairment, identificadas as unidades 

geradoras de caixa e foi realizada a aplicação do teste impairment. 

2.2 Controladoria Financeira 

O Trabalho Interdisciplinar, em Controladoria Financeira, tem como objetivo 

demonstrar as estratégias adotadas no gerenciamento do capital de giro, no tocante 

à administração do ciclo operacional e financeiro, especialmente quanto às políticas 

de concessão de crédito aos clientes, quanto aos melhores prazos nos pagamentos 

aos fornecedores e quanto às políticas de estocagem, e concluir sobre a viabilidade 

financeira do empreendimento. 
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2.2.1 Capital de Giro 

Capital de giro é definido por Brigham e Houston (1999, p.561) como 

“investimento, da empresa em ativos de curto prazo – caixa, títulos negociáveis, 

estoques e contas a receber.” 

Segundo Assaf Neto (2012), o Capital de giro tem participação relevante no 

desempenho operacional das empresas, cobrindo geralmente mais da metade de 

seus ativos totais investidos. 

Destaca-se então que mesmo representando pouco no total do ativo, para 

uma empresa ser bem sucedida deve desfrutar de um bom capital de giro, onde 

poderá obter recursos para arcar com suas obrigações. Uma administração 

inadequada resulta em formação de situação ruim para empresa. 

2.2.1.1 Necessidade de Capital de Giro (NCG) 

 NCG é a diferença entre os ativos circulantes operacionais e os passivos 

circulantes operacionais, que estão diretamente ligados a atividades operacionais da 

empresa. É o elemento fundamental para avaliar a situação financeira da empresa. 

De acordo com Brasil (2002,) a Necessidade de Capital de Giro (NCG) é, na 

maioria das vezes, um ativo operacional a ser administrado e resulta ele próprio de 

um balanço entre contas cíclicas, fontes ou aplicações de recursos. 

NCG = ACO – PCO 
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Quadro 1: Classificação do Balanço Patrimonial 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

Contas Financeiras 
(Erráticas) Contas Financeiras (Erráticas) 

* Caixa *Empréstimos de curto prazo 

* Banco *Financiamento de curto prazo 

* Aplicações Financeiras *Dividendos 

  *Imposto de Renda à recolher 

    

Contas Operacionais 
(Cíclicas) Contas Operacionais (Cíclicas) 

*Contas a Receber *Fornecedores 

*Estoques *Salários à Pagar 

*Despesas Antecipadas, etc. *Impostos sobre operações 

Ativo Não Circulante Passivo Não Circulante 

*Realizável a longo prazo *Exigével alongo prazo 

*Ativo Permanente *Resultado de exercícios futuros 

  *Patrimônio Líquido 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

2.2.1.2 Administração do Capital de Giro (CDG) 

 Segundo Brasil (2002), no Balanço Funcional, o Capital de Giro (CDG) 

incorpora todas as contas de longo prazo da empresa.  

CDG = PL + ELP – IMOB 

PL = Patrimônio Líquido 

ELP = Exigíveis a Longo Prazo 

IMOB = Imobilizações (investimentos, imobilizado, diferido, realizável a longo prazo 

etc). 

O CDG tem característica de certa estabilidade ao longo do tempo, havendo 

modificações quando a empresa adquire novas aquisições, que podem ser geradas 

através de operações da empresa por empréstimo a longo prazo ou por aumentos 

em dinheiro do capital. São os recursos próprios (patrimônio liquido) disponível para 

aplicar nos ativos da empresa. 

CDG = Passivo Permanente – Ativo Permanente 

2.2.1.3 Saldo da Tesouraria (ST) 

 De acordo com Brasil (2002), o Saldo de Tesouraria (ST) resulta do balanço 

das contas financeiras do ativo e do passivo, que consideram empréstimos de curto 
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prazo, nestes incluídos os descontos e duplicatas e as aplicações financeiras 

também de curto prazo. 

ST = Ativo Financeiro – Passivo Financeiro  

2.2.1.4 Risco da Estrutura Financeira 

De acordo com Matarazzo (2003), os índices de liquidez são obtidos a partir 

da correlação entre as contas ou grupo das demonstrações financeiras, que visam 

evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira da empresa. 

Sobre o risco da estrutura financeira, Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) utilizaram 

as variáveis NCG, CDG e T para analisar a situação da liquidez das empresas. Os 

autores aplicam uma escala de classificação, que consiste em qualificar a situação 

financeira da organização: 

 

Quadro 2 - Situação de Liquidez 

Fonte: FLEURIET; KEHDY; BLANC, 2003. 

Essa classificação pode ser explicada da seguinte forma: 

a) Tipo 1: NCG negativa, apresentando excelente liquidez e evidenciando 

fonte de recursos; 

b) Tipo 2: NCG positiva, apresentando uma aplicação de recursos no curto 

prazo. Possui CDG e T positivos. Apesar de NCG ser positiva, CDG 

consegue financiar a NCG, tornando-se uma situação sólida; 

c) Tipo 3: NCG positiva, CDG positiva e T negativa. Essa situação é 

insatisfatória pela variável CDG não ser suficiente para financiar a NCG, 

necessitando de fontes de recursos de curto prazo; 

d) Tipo 4: NCG negativa, CDG negativa e T positiva. Possui uma situação 

financeira de alto risco, pois a variável CDG estaria aplicando recursos no 

curto prazo, além de não se mostrar rentável; 

Estrutura T = CDG - NCG Situação de liquidez 

Tipo 1 Aplicação (+) = Fonte (+) - Fonte (-) Excelente 

Tipo 2 Aplicação (+) = Fonte (+) - Aplicação (+) Sólida 

Tipo 3 Fonte (-) = Fonte (+) - Aplicação (+) Insatisfatória 

Tipo 4 Aplicação (+) = Aplicação (-) - Fonte (-) Alto risco 

Tipo 5 Fonte (-) = Aplicação (-) - Fonte (-) Muito ruim 

Tipo 6 Fonte (-) = Aplicação (-) - Aplicação (+) Péssimo 
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e) Tipo 5: NCG negativa, CDG e T negativa. É classificado como uma 

situação ruim por necessitar de complemento nos ativos de longo prazo, 

utilizando recursos de curto prazo; 

f) Tipo 6: NCG positiva, CDG e T negativa. A empresa irá utilizar o T para 

financiar o NCG e CDG. Como consequência disso, a empresa poderá ser 

classificada como insolvente. 

Quadro 3 – REQUEIJÃO DUBOM  

Balanço de 31.03.13 a 31.03.14 
31.03.13 31.03.14 31.03.13 31.03.14 

Ativo Passivo Ativo Passivo Total Total 

Capital de Giro (CDG) 135.900 861.401 139.810 1.107.443 725.501 967.633 

Necessidade de capital de Giro 
(NCG) 653.070 156.761 686.842 479.610 496.309 207.232 

Tesouraria 237.192 0 769.288 0 237.192 769.288 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A empresa Requeijão Dubom, que foi criada pelo grupo, se enquadra no Tipo 

2, com uma situação de liquidez sólida. 

2.2.2 Concessão de Crédito 

No processo da concessão de crédito aos clientes, a empresa deve ter 

algumas análises criteriosas sobre os vários aspectos que podem vir a influenciar 

direta ou indiretamente nos recebimentos de seus clientes para que isto não venha a 

ser um problema para empresa. Dentre esses critérios de análise, podem ser citados 

para exemplificar: obtenção de informação do cliente, confirmação e análise das 

informações obtidas. 

Segundo Brito (2003), o processo de concessão de crédito considera: 

a) prazo de operação; 

b) nível de qualidade e liquidez da garantia; 

c) situação econômico-financeira do cliente; 

d) conhecimento do mercado com o qual o cliente interage, seus agentes e 

perspectivas; 

e) conhecimento da estrutura societária da empresa; 

f) conhecimento da administração, o perfil da gestão e o plano de sucessão; 

g) conhecimento do negócio da empresa e seu ciclo operacional; 

h) conhecimento da situação do setor de negócio da empresa; 
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i) conhecimento da capacidade tecnológica da empresa e de seus 

concorrentes; 

j) conhecimento dos clientes da empresa e do grau de pulverização de sua 

carteira; 

k) conhecimento dos fornecedores e do grau de dependência da empresa; 

l) conhecimento da estrutura de gestão da empresa; 

m) conhecimento da estrutura de endividamento da empresa e sua 

capacidade de pagamento; e  

n) conhecimento da utilização do crédito a ser concedido.  

2.2.3 Metodologia dos 5Cs 

Para a tomada de decisão da concessão de créditos a clientes, além da 

observância dos itens de análise listados no tópico anterior, deve ser feita também 

uma análise com enfoque investigativo, onde se pode usar a metodologia dos 5Cs 

conforme o conceito de Lemes Junior, Rigo e Cherobim (2005, p .359): 

Caráter – refere-se ao comportamento dos antecedentes do cliente no 
cumprimento das obrigações assumidas por ele. 
Capacidade – considera-se ganhos ou desempenho operacional e 
financeiro do cliente permitirão a geração de recursos para efetuar o 
pagamento do compromisso pretendido. 
Capital – preocupa-se com o comprometimento do patrimônio liquido com 
valores exigíveis da empresa e os respectivos índices de lucratividade. 
Colateral – leva em conta o que o cliente pode oferecer como garantia, real 
ou não, do credito; se o cliente possui bens e outros recursos disponíveis 
para cobrir o valor exigido pela transação. 
Condições – avalia o grau de exposições aos possíveis efeitos de 
ocorrência exógenas sobre a capacidade do cliente para pagar suas 
dívidas, como um exemplo influencias de variação do nível da atividade 
econômica, agressividade da concorrência etc. (LEMES JUNIOR; RIGO; 
CHEROBIM, 2005, p. 359). 

As informações obtidas com a análise dos 5Cs refere-se ao histórico da 

experiência vivenciada pelos clientes, e esta negociação e prospecção do mercado. 

2.2.4 Controle de Estoque 

Conceitualmente, Lemes Junior, Rigo e Cherobim (2005, p. 374) definem 

estoque como “componentes importantes dos ativos circulantes, principalmente nas 

empresas comerciais e industriais, por representarem grandes volumes de dinheiro 

aplicado em relação aos demais ativos circulantes.”  
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E os mesmos de acordo com o volume, a relevância dos investimentos em 

estoques nas empresas representam da seguinte maneira: 

a)  empresa industrial – grande relevância dos estoques; 

b)  empresa comercial – grande relevância dos estoques; 

c)  empresa de serviços – média e pequena relevância dos estoques. 

Para Gitman (2002, p. 532) “estoque é um ativo circulante necessário que 

permite que o processo de produção e de venda opere com um mínimo de 

distúrbios.” 

Deve-se ter uma boa política de controle de estoques para que ao invés de 

gerar lucro para empresa, os mesmos não venham a gerar prejuízos, por isso o 

controle de estoque é considerado um fator determinante para o bom desempenho 

financeiro da empresa. 

Fazer o controle de estoque não é tarefa fácil, pois as empresas devem ter 

todo um processo de controle de quanto produzir para estocagem, como estocar, 

tempo de estocagem, até onde é viável a estocagem. Para este controle pode-se 

usar de alguns métodos para facilitar como codificação dos itens em estoque, definir 

o controle de estoque a ser usado (PEPS, UEPS, média), assim conhecer as 

entradas e saídas, além dos sistemas de controle de estoque. 

2.2.5 Ciclo Econômico e Ciclo Financeiro 

Brasil (2002, p. 17) define Ciclo Econômico e Financeiro como: 

a) Ciclo Econômico – começa com as compras das matérias primas e 

termina com as vendas dos produtos ou serviços acabados ou entregues, 

havendo entre esses dois eventos vários outros, em função do tipo de 

negócio; 

b) Ciclo Financeiro – começa com o pagamento dos fornecedores e termina 

com o recebimento das duplicatas, incluindo no intervalo vários outros 

desembolsos referentes a salários, impostos, encargos etc. 

2.3 Contabilidade Fiscal e Tributária 

O Trabalho Interdisciplinar, em Contabilidade Fiscal e Tributária, tem como 

objetivo utilizar um Balanço Geral que tenha Ativo Fiscal Diferido (AFD) proveniente 

de adições temporárias e prejuízo fiscal, comentar a composição da Nota 

Explicativa, conceituar diferenças temporárias e mostrar as condições para a 
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constituição desses ativos em conformidade com o CPC 32, fazer lançamentos 

contábeis e constituir pelo menos um Ativo Fiscal Diferido (AFD), justificar se a 

empresa poderia ou não constituir o AFD sobre o prejuízo caso tivesse prejuízo, 

analisar o CPC 25 e definir provisões, passivos e ativos contingentes, constituir pelo 

menos um passivo, uma provisão e um ativo contingente, fazer a contabilidade 

desses itens e analisar os tratamentos tributários dados a eles.     

2.3.1 Provisões e passivos contingentes 

“Os subgrupos anteriores são compostos por obrigações definidas, certas e 

normalmente suportadas por documentação que não deixa incerteza quanto a valor 

e data prevista de pagamento.” (IUDÍCIBUS et al, 2010, p. 334).  

Iudícibus e outros (2010) explicam que existem passivos que mesmo não 

tendo data fixada de pagamento ou não contendo expressão exata de seus valores 

devem ser registrados, pois no exigível todas as obrigações, encargos e riscos, 

conhecidos e calculáveis devem estar contabilizadas. 

 “Com a Deliberação CVM nº 594, de 15 de setembro de 2009, tornou-se 

obrigatória para o exercício encerrado em 2010, para as companhias abertas, a 

aplicação do CPC 25 – Provisão e Passivo e Ativo Contingentes” (IUDÍCIBUS et al, 

2010, p. 334). 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 5), define o 

conceito de provisão como “Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos.”   

Segundo Iudícibus e outros (2010) a palavra provisão era utilizada pelos 

contadores como citação a qualquer obrigação ou diminuição do valor de um ativo, 

onde sua mensuração decorria de alguma estimativa, como exemplos citado pelo 

autor, é a depreciação acumulada e desvalorização de ativos. Conforme o autor, 

este termo “provisão” não está sendo mais utilizado, tornando-se inadequado, 

passou-se a utilizar o termo de “perdas estimadas”. O autor cita alguns exemplos 

como “perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa” (PECLD) e não mais 

“provisão para créditos de liquidação duvidosa”. 

Neste sentido, Iudícibus e outros (2010) lembra que essa alteração visa 

reduzir o emprego inadequado do termo provisão só para as obrigações e estar em 

consonância com o IASB e com o conceito de “redução ao valor recuperável”. 

 Para Iudícibus e outros (2010):  
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Merece também destaque a diferenciação entre as provisões propriamente 
ditas e as “provisões derivadas de apropriações por competência”. 
Estas são caracterizadas como obrigações já existentes , registradas no 
registro de competência, em que não existe grau de incerteza relevante. 
Assim, pode-se dizer que já se caracterizam-se como passivos genuínos e 
não devem ser reconhecidos como “provisões”. São exemplos desses 
passivos: férias e 13º salario devido aos funcionários, bem como os 
respectivos encargos sociais, os dividendos mínimos obrigatórios propostos, 
as gratificações e participações devidas aos empregados e administradores, 
as participações de partes beneficiarias e outros. Esses devem ser 
contabilizados como “férias a pagar”, “decimo-terceiro a pagar”, “encargos 
sociais a pagar”, “dividendos a pagar” etc. 

 Destaca o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 6) que “o 

termo “contingente” é usado para passivos e ativos que não sejam reconhecidos 

porque a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou 

mais eventos futuros incertos” e continua, dizendo que o termo passivo contingente 

é usado para passivos que não satisfaçam os critérios de reconhecimento.  

 “As provisões podem ser distinguidas de outros passivos quando há incerteza 

sobre os prazos e valores que serão desembolsados ou exigidos para sua 

liquidação.” (IUDÍCIBUS et al, 2010, p. 335). 

 Segundo Iudícibus e outross (2010), o termo “contingente” é utilizado para 

passivos e ativos não reconhecidos em função de sua existência depender de um ou 

mais eventos futuros incertos que não estejam totalmente sob o controle da 

instituição.  

Passivos contingentes, segundo Iudícibus e outros (2010), são considerados 

quando os passivos não atenderem aos critérios necessários para o seu 

reconhecimento, pois os requisitos exigidos para o reconhecimento das provisões 

estão vinculados ao conceito de passivo.  

Para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 5), passivo 

contingente é:  

a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja 
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou 
mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade;  

b)   uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não 
é reconhecida porque: não é provável que uma saída de recursos que 
incorporam benefícios econômicos seja exigida para liquidar a 
obrigação; ou  o valor da obrigação não pode ser mensurado com 
suficiente confiabilidade. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 
CONTÁBEIS CPC 25, 2009, p. 5). 

 

“Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já 

ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade 
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capazes de gerar benefícios econômicos”. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS CPC 25, 2009, p. 5). 

 
Quadro 4 – Provisão e passivo contingente 

São caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, pode 
haver uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação 
de: (a) obrigação presente; ou (b) obrigação possível cuja existência será confirmada 
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente 
sob controle da entidade.  

   
Há obrigação presente que 
provavelmente requer uma 
saída de recursos.  

Há obrigação possível ou 
obrigação presente que 
pode requerer, mas 
provavelmente não irá 
requerer, uma saída de 
recursos.  

Há obrigação possível ou 
obrigação presente cuja 
probabilidade de uma saída 
de recursos é remota.  

A provisão é reconhecida  Nenhuma provisão é 
reconhecida  

Nenhuma provisão é 
reconhecida  

Divulgação é exigida para a 
provisão  

Divulgação é exigida para o 
passivo contingente  

Nenhuma divulgação é exigida  

Fonte: COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 25 (2009, p.21) 

Uma contingência passiva também é originada em casos extremamente raros 

nos quais há um passivo que não pode ser reconhecido porque não pode ser 

mensurado confiavelmente. Divulgação é requerida para o passivo contingente. 

2.3.1.1 Provisão e outros passivos  

Para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 6): 

As provisões podem ser distintas de outros passivos tais como contas a 
pagar e passivos derivados de apropriações por competência (accruals) 
porque há incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro 
necessário para a sua liquidação. Por contraste:   
(a) as contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens ou serviços 
fornecidos ou recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente 
acordados com o fornecedor; e   
(b) os passivos derivados de apropriações por competência (accruals) são 
passivos a pagar por bens ou serviços fornecidos ou recebidos, mas que 
não tenham sido pagos, faturados ou formalmente acordados com o 
fornecedor, incluindo valores devidos a empregados (por exemplo, valores 
relacionados com pagamento de férias). Embora algumas vezes seja 
necessário estimar o valor ou prazo desses passivos, a incerteza é 
geralmente muito menor do que nas provisões.  Os passivos derivados de 
apropriação por competência (accruals) são frequentemente divulgados 
como parte das contas a pagar, enquanto as provisões são divulgadas 
separadamente. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 
25, 2009, p. 6). 
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2.3.1.1.1 Reconhecimento de Provisões 

De acordo com o comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 7) 

uma provisão deve ser reconhecida quando: 

a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como 

resultado de evento passado; 

b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam 

benefícios econômicos para liquidar a obrigação; 

c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.   

A obrigação presente, segundo Iudicibus e outros (2010), caracteriza-se 

quando for mais provável existir uma obrigação e quando houver evidencias que não 

sejam claras, pode-se recorrer a opiniões de peritos e quando essas evidencias 

surgirem após o fechamento do balanço deve ser considerada. 

Segundo o comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 7), 

quando não souber se existe ou não uma obrigação presente, presume-se que se 

levando em consideração toda evidência disponível um evento passado dá origem a 

uma obrigação presente, se torna mais provável que sim do que não que existe uma 

obrigação presente na data do balanço. Ainda segundo o autor, com base em tal 

evidência: 

a) quando for mais provável que sim do que não que existe uma obrigação 

presente na data do balanço, a entidade deve reconhecer a provisão (se os 

critérios de reconhecimento forem satisfeitos); e   

b) quando for mais provável que não existe uma obrigação presente na data 

do balanço, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que seja 

remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam 

benefícios econômicos.   

Um evento passado é aquele que cria obrigações. (IUDÍCIBUS et al, 2010, p. 

335). O comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 8) diz que “para um 

evento ser um evento que cria obrigação, é necessário que a entidade não tenha 

qualquer alternativa realista senão liquidar a obrigação criada pelo evento”. Esse é o 

caso somente:  

a) quando a liquidação da obrigação pode ser imposta legalmente; ou   
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b) no caso de obrigação não formalizada, quando o evento (que pode ser uma 

ação da entidade) cria expectativas válidas em terceiros de que a entidade 

cumprirá a obrigação.   

Segundo o comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 8) “as 

demonstrações contábeis tratam da posição financeira da entidade no fim do seu 

período de divulgação e não da sua possível posição no futuro.”  

Ainda segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 8-

9), quanto aos eventos passados: 

São reconhecidas como provisão apenas as obrigações que surgem de 
eventos passados que existam independentemente de ações futuras da 
entidade (isto é, a conduta futura dos seus negócios). São exemplos de tais 
obrigações as penalidades ou os custos de limpeza de danos ambientais 
ilegais, que em ambos os casos dariam origem na liquidação a uma saída 
de recursos que incorporam benefícios econômicos independentemente das 
ações futuras da entidade. De forma similar, a entidade reconhece uma 
provisão para os custos de descontinuidade de poço de petróleo ou de 
central elétrica nuclear na medida em que a entidade é obrigada a retificar 
danos já causados. Por outro lado, devido a pressões comerciais ou 
exigências legais, a entidade pode pretender ou precisar efetuar gastos 
para operar de forma particular no futuro (por exemplo, montando filtros de 
fumaça em certo tipo de fábrica). Dado que a entidade pode evitar os gastos 
futuros pelas suas próprias ações, por exemplo, alterando o seu modo de 
operar, ela não tem nenhuma obrigação presente relativamente a esse 
gasto futuro e nenhuma provisão é reconhecida. (COMITÊ DE 
PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 25, 2009, p. 8-9), 
 
 

 Iudicibus e outros (2010) citam como exemplo de um evento passado, a 

assinatura de um contrato de compra de uma mercadoria. Pois, é um evento que 

não gera, por si só, obrigação reconhecível contabilmente, porque a obrigação 

nascerá, após o recebimento da mercadoria, provocando assim o nascimento de 

uma obrigação, mas apenas quando no futuro, o contratado fornecer o bem. 

“Um evento que não gera imediatamente uma obrigação pode gerá-la em 

data posterior, por força de alterações na lei ou porque um ato da dá origem a uma 

obrigação não formalizada.” (CPC 25, 2009, p. 9). Temos como exemplo, conforme 

o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 9), quando forem 

causados danos ambientais, pode não haver obrigação para remediar as 

consequências. Porém, o fato de ter havido o dano torna-se um evento que cria 

obrigações quando uma nova lei exige que o dano existente seja retificado ou 

quando a entidade publicamente aceita a responsabilidade pela retificação de modo 

a criar uma obrigação não formalizada.   
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De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 9-

10), saída provável de recursos que incorporam benefícios econômicos são:  

Para que um passivo se qualifique para reconhecimento, é necessário haver 
não somente uma obrigação presente, mas também a probabilidade de 
saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar essa 
obrigação. Para a finalidade deste Pronunciamento Técnico1, uma saída de 
recursos ou outro evento é considerado como provável se o evento for mais 
provável que sim do que não de ocorrer, isto é, se a probabilidade de que o 
evento ocorrerá for maior do que a probabilidade de isso não acontecer. 
Quando não for provável que exista uma obrigação presente, a entidade 
divulga um passivo contingente, a menos que a possibilidade de saída de 
recursos que incorporam benefícios econômicos seja remota.  Quando há 
várias obrigações semelhantes (por exemplo, garantias sobre produtos ou 
contratos semelhantes), a avaliação da probabilidade de que uma saída de 
recursos será exigida na liquidação deverá considerar o tipo de obrigação 
como um todo. Embora possa ser pequena a probabilidade de uma saída 
de recursos para qualquer item isoladamente, pode ser provável que 
alguma saída de recursos ocorra para o tipo de obrigação. Se esse for o 
caso, uma provisão é reconhecida (se os outros critérios para 
reconhecimento forem atendidos). (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 
CONTÁBEIS CPC 25, 2009, p. 9-10). 

Destacam Iudícibus e outros (2010) o quanto as estimativas são essenciais se 

tratando de provisões devido à sua característica de incerteza. “A estimativa 

confiável é resultante da capacidade da entidade determinar um conjunto de 

desfechos possíveis.” (IUDÍCIBUS et al, 2010, p. 335).  

Complementa o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p. 10) 

dizendo que “o uso de estimativas é uma parte essencial da elaboração de 

demonstrações contábeis e não prejudica a sua confiabilidade”. Sendo verdadeiro 

no caso de provisões e mais incertas do que a maior parte de outros elementos do 

balanço por causa de sua natureza. 

“Nos casos extremamente raros em que nenhuma estimativa confiável possa 

ser feita, existe um passivo que não pode ser reconhecido. Esse passivo é divulgado 

como passivo contingente.” (CPC 25, 2009, p. 10). 

2.3.1.2 Passivo Contingente e Ativo Contingente 

“A entidade não deve reconhecer um passivo contingente.” (CPC 25, 2009, 

p.10). Segundo Iudícibus e outros (2010) “O passivo contingente caracteriza-se por 

uma saída de recursos possível, mas não provável (mais provável que não do que 

sim).” Neste sentido, o autor explicita o seguinte “a entidade não reconhece um 

passivo contingente, sendo necessária apenas a sua divulgação em notas 
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explicativas, entretanto, quando a possibilidade de saída de recursos for remota, a 

divulgação não é necessária.” (IUDÍCIBUS et al, 2010, p. 336). 

No caso de responsabilidade conjunta e solidaria, fica bem clara a diferença 

entre provisão e passivo contingente, ou seja, quando é liquidada parte da obrigação 

que é esperada por terceiros, sendo tratada como passivo contingente e sendo 

reconhecida a provisão da parte que cabe a entidade liquidar, a não ser que os 

terceiros não liquidarem a sua parcela. (IUDÍCIBUS et al, 2010).  

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p.11): 

Os passivos contingentes podem desenvolver-se de maneira não 
inicialmente esperada. Por isso, são periodicamente avaliados para 
determinar se uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos se tornou provável. Se for provável que uma saída de 
benefícios econômicos futuros serão exigidos para um item previamente 
tratado como passivo contingente, a provisão deve ser reconhecida nas 
demonstrações contábeis do período no qual ocorre a mudança na 
estimativa da probabilidade (exceto em circunstâncias extremamente raras 
em que nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita). 
(COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 25, 2009, p. 11). 

 

“A entidade não deve reconhecer um ativo contingente.” (CPC 25, 2009, 

p.11). Segundo Iudícibus e outros (2010), ”os ativos contingentes surgem da 

possibilidade de entrada de benefícios econômicos para entidades de eventos não 

esperados ou não planejados.” Ainda segundo o autor, “esses ativos não são 

reconhecidos nas demonstrações contábeis ate que a realização de ganho seja 

praticamente certa, o que deixa de caracteriza-lo como contingente.” (IUDÍCIBUS et 

al, 2010, p. 337). 

Iudícibus e outros (2010) explicam que se o ativo contingente for 

caracterizado, o mesmo deverá ser divulgado em notas explicativas, se provável a 

entrada de benefícios econômicos futuros. 

Ainda referente aos ativos contingentes, o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis CPC 25 (2009, p.11) explica: 

Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de 
outros não esperados que dão origem à possibilidade de entrada de 
benefícios econômicos para a entidade. Um exemplo é uma reivindicação 
que a entidade esteja reclamando por meio de processos legais, em que o 
desfecho seja incerto.   
 Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações 
contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser 
realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa, 
então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu 
reconhecimento é adequado.   
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Os ativos contingentes são avaliados periodicamente para garantir que os 
desenvolvimentos sejam apropriadamente refletidos nas demonstrações 
contábeis. Se for praticamente certo que ocorrerá uma entrada de 
benefícios econômicos, o ativo e o correspondente ganho são reconhecidos 
nas demonstrações contábeis do período em que ocorrer a mudança de 
estimativa. Se a entrada de benefícios econômicos se tornar provável, a 
entidade divulga o ativo contingente. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 
CONTÁBEIS CPC 25, 2009, p. 11). 
 

2.3.1.2.1 Relação entre provisão e passivo contingente 

Este Pronunciamento Técnico, segundo o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis CPC 25 (2009, p. 6) distingue entre:   

(a) provisões – que são reconhecidas como passivo (presumindo-se que 
possa ser feita uma estimativa confiável) porque são obrigações presentes 
e é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos seja necessária para liquidar a obrigação; e   
(b) passivos contingentes – que não são reconhecidos como passivo porque 
são: 
(i) obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade 
tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a uma saída de 
recursos que incorporam benefícios econômicos, ou   
(ii) obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento 
deste Pronunciamento Técnico (porque não é provável que seja necessária 
uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar 
a obrigação, ou não pode ser feita uma estimativa suficientemente confiável 
do valor da obrigação). (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 
CPC 25, 2009, p. 6). 

 

Quadro 5 – Ativo contingente 
São caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, há 
um ativo possível cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um 
ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.  

A entrada de benefícios 
econômicos é 
praticamente certa.  

A entrada de benefícios 
econômicos é provável, mas 
não praticamente certa.  

A entrada não é provável.  

O ativo não é contingente 
 

Nenhum ativo é  
reconhecido 
 
Divulgação é exigida 

Nenhum ativo é  
reconhecido 
 
Nenhuma divulgação é 
exigida 

Fonte: COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 25 (2009, p.22) 
 

2.3.1.3 Mensuração   

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p.11) “O 

valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso 

exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço.” Sendo como a 

melhor estimativa o valor que a entidade pagaria para liquidar a obrigação na data 
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do balanço ou para transferi-la para terceiros. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS CPC 25 2009, p.12). 

Ainda segundo o autor, para liquidar ou transferir a obrigação na data do 

balanço é muitas vezes impossível. “Porém, a estimativa do valor que a entidade 

racionalmente pagaria para liquidar ou transferir a obrigação produz a melhor 

estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do 

balanço.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 25 2009, p.12). 

Existem algumas incertezas que rodeiam o valor a ser reconhecido como 

provisão e que são tratadas de maneira diferentes, conforme suas circunstâncias. 

“Quando a provisão a ser mensurada envolve uma grande população de itens, a 

obrigação deve ser estimada ponderando-se todos os possíveis desfechos pelas 

suas probabilidades associadas.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 

CPC 25 2009, p.12). 

Para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p.12), o nome 

para esse método estatístico de estimativa é “valor esperado”. “Portanto, a provisão 

será diferente dependendo de a probabilidade da perda de um dado valor ser, por 

exemplo, de 60 por cento ou de 90 por cento.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS CPC 25 2009, p.12). 

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p.11) 

“os riscos e incertezas que inevitavelmente existem em torno de muitos eventos e 

circunstâncias devem ser levados em consideração para se alcançar a melhor 

estimativa da provisão.” 

Explica o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p.13) que 

pode aumentar o valor pelo qual um passivo é mensurado uma nova avaliação do 

risco. “É preciso ter cuidado ao realizar julgamentos em condições de incerteza, para 

que as receitas ou ativos não sejam superavaliados e as despesas ou passivos não 

sejam subavaliados.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 25 

2009, p.13). 

O autor cita um exemplo, se os custos projetados de desfecho 

particularmente adverso forem estimados em base conservadora, então esse 

desfecho não é deliberadamente tratado como sendo mais provável do que a 

situação realística do caso, sendo necessário cuidado para evitar duplicar ajustes de 

risco e incerteza com a consequente superavaliação da provisão. (COMITÊ DE 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 25 2009, p.13). 
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O valor presente conforme o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 

(2009, p.13) é “quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da 

provisão deve ser o valor presente dos desembolsos que se espera que sejam 

exigidos para liquidar a obrigação.”    

“Os eventos futuros que possam afetar o valor necessário para liquidar a 

obrigação devem ser refletidos no valor da provisão quando houver evidência 

objetiva suficiente de que eles ocorrerão.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS CPC 25 2009, p.14). 

Na Alienação esperada de ativo “os ganhos da alienação esperada de ativos 

não devem ser levados em consideração ao mensurar a provisão.” (COMITÊ DE 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 25 2009, p.14). Os ganhos não devem ser 

levados em consideração ao mensurar a provisão, mesmo ela estando ligada ao 

evento que da origem a provisão. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 

CPC 25 2009, p.14). 

2.3.1.4 Reembolso 

“A característica do reembolso é a possibilidade de algum ou todos os 

desembolsos necessários para liquidar uma provisão serem reembolsados por outra 

parte.” (IUDÍCIBUS et al, 2010, p. 337).  

 Contudo, esclarece o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, 

p.15), sobre o reembolso: 

Quando se espera que algum ou todos os desembolsos necessários para 
liquidar uma provisão sejam reembolsados por outra parte, o reembolso 
deve ser reconhecido quando, e somente quando, for praticamente certo 
que o reembolso será recebido se a entidade liquidar a obrigação. O 
reembolso deve ser tratado como ativo separado. O valor reconhecido para 
o reembolso não deve ultrapassar o valor da provisão.  Na demonstração do 
resultado, a despesa relativa a uma provisão pode ser apresentada líquida 
do valor reconhecido de reembolso.  Algumas vezes, a entidade é capaz de 
esperar que outra parte pague parte ou todo o desembolso necessário para 
liquidar a provisão (por exemplo, por intermédio de contratos de seguro, 
cláusulas de indenização ou garantias de fornecedores). A outra parte pode 
reembolsar valores pagos pela entidade ou pagar diretamente os valores.  
Na maioria dos casos, a entidade permanece comprometida pela totalidade 
do valor em questão de forma que a entidade teria que liquidar o valor 
inteiro se a terceira parte deixasse de efetuar o pagamento por qualquer 
razão. Nessa situação, é reconhecida uma provisão para o valor inteiro do 
passivo e é reconhecido um ativo separado pelo reembolso esperado, 
desde que seu recebimento seja praticamente certo se a entidade liquidar o 
passivo.  Em alguns casos, a entidade não está comprometida pelos custos 
em questão se a terceira parte deixar de efetuar o pagamento. Nesse caso, 
a entidade não tem nenhum passivo relativo a esses custos, não sendo 
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assim incluídos na provisão. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 
CONTÁBEIS CPC 25, 2009, p. 15). 

2.3.1.5 Mudança na provisão  

Em cada data de balanço as provisões devem ser reavaliadas e ajustadas 

para refletir a melhor estimativa corrente. “Se já não for mais provável que seja 

necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos futuros 

para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida.” (COMITÊ DE 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 25, 2009, p.15). 

“Quando for utilizado o desconto a valor presente, o valor contábil da provisão 

aumenta a cada período para refletir a passagem do tempo. Esse aumento deve ser 

reconhecido como despesa financeira.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS CPC 25, 2009, p.15-16). 

2.3.1.6 Uso de provisão  

Quanto ao uso de uma provisão, segundo o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis CPC 25 (2009, p.16), usa-se somente para os desembolsos onde a 

provisão foi originalmente reconhecida.   

Ainda segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p.16) 

são compensados com a mesma provisão, somente os desembolsos que se 

relacionem com a provisão original. “Reconhecer os desembolsos contra uma 

provisão que foi originalmente reconhecida para outra finalidade esconderia o 

impacto de dois eventos diferentes.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS CPC 25, 2009, p.16). 

2.3.1.7 Perda operacional futura  

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 25 (2009, p.16), as 

“provisões para perdas operacionais futuras não devem ser reconhecidas.” As 

perdas operacionais futuras não satisfazem à definição de passivo, nem os critérios 

gerais de reconhecimento, que são: 

a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como 

resultado de evento passado;  

b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam 

benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e 

c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.  
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“A expectativa de perdas operacionais futuras é uma indicação de que certos 

ativos da unidade operacional podem não ser recuperáveis. A entidade deve testar 

esses ativos quanto à recuperabilidade.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS CPC 25, 2009, p.16).       

2.3.2 Tributos sobre o Lucro 

 Pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 citado por Iudícibus e 

outros (2010, p. 603), os principais componentes da despesa (receita) tributária 

devem ser divulgados separadamente. Esses componentes podem incluir: 

a) despesa (receita) tributária corrente; 

b) quaisquer ajustes reconhecidos no período para o tributo corrente de 

períodos anteriores; 

c) valor da despesa (receita) com tributo diferido relacionado com a origem 

e a reversão das diferenças temporárias; 

d) valor da despesa (receita) com tributo diferido relacionado com as 

alterações nas alíquotas do tributo ou com a imposição de novos 

tributos; 

e) valor dos benefícios provenientes de prejuízo fiscal não reconhecido 

previamente, credito fiscal ou diferença temporária de período anterior; 

f) valor do beneficio de prejuízo fiscal, credito fiscal ou diferença 

temporária não reconhecida previamente de período anterior; 

g) despesa com tributo diferido proveniente da baixa, ou reversão de baixa 

anterior, de ativo fiscal diferido; 

h) valor da despesa (receita) tributaria relacionada aquelas alterações nas 

politicas e aos erros contábeis que estão incluídos em lucros ou 

prejuízos. 

 “È fundamental a conciliação entre o valor debitado ou creditado ao resultado 

de IR e CSLL e o produto do resultado contábil antes do IR multiplicado pelas 

alíquotas aplicáveis.” (IUDÍCIBUS et al, 2010, p. 604). 

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p. 4) os 

tributos sobre o lucro inclui todos os impostos e contribuições nacionais e 

estrangeiros baseados em lucros tributáveis, inclusive impostos retidos na fonte 

devida por controlada, coligada ou joint venture. 
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2.3.2.1 Definições 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.4) define abaixo 

alguns conceitos utilizados neste pronunciamento: 

Resultado contábil é o lucro ou prejuízo para um período antes da 
dedução dos tributos sobre o lucro. 
Lucro tributável (prejuízo fiscal) é o lucro (prejuízo) para um período, 
determinado de acordo com as regras estabelecidas pelas autoridades 
tributárias, sobre o qual os tributos sobre o lucro são devidos (recuperáveis). 
Despesa tributária (receita tributária) é o valor total incluído na 
determinação do lucro ou prejuízo para o período relacionado com o tributo 
sobre o lucro corrente ou diferido. 
Tributo corrente é o valor do tributo devido (recuperável) sobre o lucro 
tributável (prejuízo fiscal) do período. 
Passivo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o lucro devido em período 
futuro relacionado às diferenças temporárias tributáveis. 
Ativo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o lucro recuperável em 
período futuro relacionado a: 
a) diferenças temporárias dedutíveis; 
b) compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados;  
c) compensação futura de créditos fiscais não utilizados. 
Diferença temporária é a diferença entre o valor contábil de ativo ou 
passivo no balanço e sua base fiscal. As diferenças temporárias podem ser 
tanto: 
a) diferença temporária tributável, a qual é a diferença temporária que 
resulta em valores tributáveis para determinar o lucro tributável (prejuízo 
fiscal) de períodos futuros quando o valor contábil de ativo ou passivo é 
recuperado ou liquidado;  
b) diferença temporária dedutível, a qual é a diferença temporária que 
resulta em valores que são dedutíveis para determinar o lucro tributável 
(prejuízo fiscal) de futuros períodos quando o valor contábil do ativo ou 
passivo é recuperado ou liquidado. 
Base fiscal de ativo ou passivo é o valor atribuído àquele ativo ou passivo 
para fins fiscais. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 
2009, p. 4). 

 “A despesa tributária (receita tributária) compreende a despesa tributária 

corrente (receita tributária corrente) e a despesa tributária diferida (receita tributária 

diferida).” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 2009, p.5). 

2.3.2.1.1 Base Fiscal 

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.5) 

“A base fiscal de um ativo é o valor que será dedutível para fins fiscais contra 

quaisquer benefícios econômicos tributáveis que fluirão para a entidade quando ela 

recuperar o valor contábil desse ativo.” Ainda segundo o autor, a base fiscal do ativo 

é igual ao seu valor contábil se aqueles benefícios econômicos não forem 

tributáveis. 
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Destaca o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.5) alguns 

exemplos de base fiscal de um ativo: 

a) contas a receber tem o valor contábil de R$ 100. A receita relacionada já 

foi incluída no lucro tributável (prejuízo fiscal). A base fiscal das contas a 

receber é $ 100; 

b) um empréstimo a receber tem o valor contábil de R$ 100. O recebimento 

do empréstimo não tem nenhum efeito fiscal. A base fiscal do empréstimo 

é $ 100. 

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.5) 

“a base fiscal de um passivo é o seu valor contábil, menos qualquer valor que será 

dedutível para fins fiscais relacionados àquele passivo em períodos futuros.” Quando 

a receita é recebida antecipadamente, a base fiscal do passivo resultante é o seu 

valor contábil, menos qualquer valor da receita que não será tributável em períodos 

futuros. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 2009, p.6). 

Destaca o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.6) alguns 

exemplos de base fiscal de um passivo: 

a) o passivo circulante inclui despesas provisionadas com o valor contábil de 

R$ 100. A despesa correspondente já foi deduzida para fins fiscais. A base 

fiscal das despesas provisionadas é R$ 100; 

b) um empréstimo a pagar possui o valor contábil de R$ 100. O pagamento 

do empréstimo não tem nenhum efeito fiscal. A base fiscal do empréstimo 

é R$ 100. 

Salienta o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.7) quanto 

alguns itens que possuem uma base fiscal, porém, não são reconhecidos como 

ativos e passivos no balanço patrimonial. “A diferença entre a base fiscal dos gastos, 

que é o valor que as autoridades tributárias permitem como dedução em períodos 

futuros, e o valor contábil zero é uma diferença temporária dedutível que resulta em 

ativo fiscal diferido.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 

2009, p.7). 

2.3.2.2 Reconhecimento de passivos e ativos fiscais Correntes  

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.7)  

devem ser reconhecidos como passivo os tributos correntes relativos a períodos 

correntes e anteriores quando não estiverem pagos. Caso o valor já pago exceder o 
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valor devido, o excesso deve ser reconhecido como ativo, assim como o beneficio 

referente a um prejuízo fiscal também deve ser reconhecido como ativo. 

“Quando um prejuízo fiscal é utilizado para recuperar o tributo corrente de um 

período anterior, a entidade reconhece o benefício como ativo no período em que o 

prejuízo fiscal ocorre” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 

2009, p.7), pois é provável que o benefício fluirá para a entidade e o benefício pode 

ser medido confiavelmente. 

2.3.2.3 Reconhecimento de passivos e ativos fiscais diferidos 

 Quanto ao reconhecimento de passivos e ativos fiscais diferidos temos a 

Diferença temporária tributável e a Diferença temporária dedutível. 

2.3.2.3.1 Diferença temporária tributável 

 Afirma o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.8) que um 

passivo fiscal diferido deve ser reconhecido para todas as diferenças temporárias 

tributáveis, exceto o passivo fiscal diferido que advenha de: 

a) reconhecimento inicial de ágio derivado da expectativa de rentabilidade 

futura (goodwill); 

b) reconhecimento inicial de ativo ou passivo em transação que:  

 não é combinação de negócios; 

 no momento da transação, não afeta nem o lucro contábil nem o lucro 

tributável (prejuízo fiscal). 

“Para diferenças temporárias tributáveis relacionadas a investimentos em 

controladas, filiais e coligadas, e interesses em empreendimentos sob controle, um 

passivo fiscal diferido deve ser reconhecido conforme item 39.” (COMITÊ DE 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 2009, p.8). 

  “Algumas diferenças temporárias surgem quando a receita ou a despesa está 

incluída no lucro contábil em um período, mas vai ser incluída no lucro tributável em 

um período diferente.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 

2009, p.8). Os exemplos a seguir são de diferenças temporárias desse tipo, as quais 

são diferenças temporárias tributáveis e que, portanto, resultam em passivo fiscal 

diferido: 

a) a receita de juros está incluída no lucro contábil em base proporcional ao 
tempo, mas em alguns países pode ser incluída no lucro tributável quando o 
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dinheiro é recebido. A base fiscal de qualquer conta a receber reconhecida 
no balanço patrimonial relacionada a essa receita é zero porque as receitas 
não afetam o lucro tributável até que o dinheiro seja recebido; 
b) a depreciação usada para determinar o lucro tributável (prejuízo fiscal) 
pode diferir daquela usada para determinar o lucro contábil. A diferença 
temporária é a diferença entre o valor contábil do ativo e sua base fiscal, a 
qual é o custo original do ativo menos todas as deduções referentes àquele 
ativo permitidas pelas autoridades tributárias para determinar o lucro 
tributável dos períodos corrente e anteriores. A diferença temporária 
tributável surge, e resulta em passivo fiscal diferido, quando a depreciação 
para fins fiscais é acelerada (se a depreciação para fins fiscais é menos 
rápida do que a depreciação contábil, a diferença temporária surge e resulta 
em ativo fiscal diferido);  
c) os custos de desenvolvimento podem ser capitalizados e amortizados em 
períodos futuros para determinar o lucro contábil, mas às vezes podem ser 
deduzidos para determinar o lucro tributável no período em que eles são 
incorridos. Esses custos de desenvolvimento possuem base fiscal zero, já 
que eles foram deduzidos na apuração do lucro tributável. A diferença 
temporária é a diferença entre o valor contábil dos custos de 
desenvolvimento e sua base fiscal zero. (COMITÊ DE 
PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 2009, p.9). 

 
  

Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.9) as 

diferenças temporárias também surgem quando: 

a) os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos em 

combinação de negócios são reconhecidos por seus valores justos; 

b) os ativos são reavaliados e nenhum ajuste equivalente é feito para fins 

fiscais; 

c) ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) surge em 

combinação de negócios; 

d) a base fiscal de ativo ou passivo no reconhecimento inicial difere de seu 

valor contábil inicial; 

e) o valor contábil de investimentos em controladas, filiais e coligadas ou em 

interesses em empreendimentos sob controle conjunto (joint ventures) 

torna-se diferente da base fiscal do investimento ou interesse. 

“Com exceções limitadas, os ativos identificáveis adquiridos e passivos 

assumidos em combinação de negócios devem ser reconhecidos pelos seus valores 

justos na data da aquisição.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 

CPC 32, 2009, p.9-10). 

Explica o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.9-10) que 

“as diferenças temporárias surgem quando as bases fiscais dos ativos identificáveis 

adquiridos e passivos assumidos não são afetadas pela combinação de negócios ou 

são afetadas de forma diferente”. 
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Destaca o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.10): 

Os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações permitem ou exigem 
que determinados ativos sejam registrados contabilmente ao valor justo ou, 
quando permitido legalmente, sejam reavaliados. Em alguns países, a 
reavaliação ou outra remensuração de ativo ao valor justo afetam o lucro 
tributável (prejuízo fiscal) para o período atual. Como resultado, a base 
fiscal do ativo é ajustada e não surge nenhuma diferença temporária. Em 
outros países, a reavaliação ou remensuração de ativa não afeta o lucro 
tributável no período de reavaliação ou remensuração e, 
consequentemente, a base fiscal do ativo não é ajustada. Entretanto, a 
recuperação futura do valor contábil resultará em um fluxo tributável de 
benefícios econômicos para a entidade, e o valor que será dedutível para 
fins fiscais difere do valor daqueles benefícios econômicos. A diferença 
entre o valor contábil de ativo reavaliado e sua base fiscal é uma diferença 
temporária e dá margem a um ativo ou passivo fiscal diferido. Isso é 
verdadeiro mesmo se: 
a) entidade não pretende alienar o ativo. Nesses casos, o valor reavaliado 
do ativo será recuperado por meio do uso e isso gerará lucro tributável que 
excede a depreciação que é permitida para fins fiscais nos períodos futuros;  
b) a tributação sobre ganhos de capital é diferida se a receita da alienação 
do ativo for investida em ativos similares. Nesses casos, o tributo se torna 
devido, em última análise, pela venda ou uso dos ativos similares. (COMITÊ 
DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 2009, p. 10). 

 

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.10-

11) o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) proveniente de 

combinação de negócios mensurado como o valor em que (a) exceder (b) abaixo: 

a) a soma: 

 da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida a qual 

geralmente se exige o valor justo na data da aquisição; 

 do valor das participações de não controladores na adquirida; 

 no caso de combinação de negócios realizada em estágios, o valor 

justo, na data da aquisição, da participação do adquirente na adquirida 

imediatamente antes da combinação; 

b) o valor liquido, na data da aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos e 

dos passivos assumidos. 

Afirma o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.12),  

referente aos passivos fiscais diferidos por diferenças temporárias tributáveis 

relacionadas ao ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura são, 

“reconhecidos na medida em que eles não surjam do reconhecimento inicial do ágio 

derivado da expectativa de rentabilidade futura.” 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.12-13) prevê o 

reconhecimento inicial de ativo ou passivo: 
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Uma diferença temporária pode surgir no reconhecimento inicial de um ativo 
ou passivo; por exemplo, se todo o custo ou parte do custo do ativo não vier 
a ser dedutível para fins fiscais. O método de contabilização para essa 
diferença temporária depende da natureza da transação que conduziu ao 
reconhecimento inicial do ativo ou passivo: 
(a) na combinação de negócios, a entidade deve reconhecer qualquer 
passivo ou ativo fiscal diferido e isso afeta o total do ágio derivado da 
expectativa de rentabilidade futura ou ganho na compra vantajosa 
reconhecido; 
(b) se a transação afeta o lucro contábil ou o lucro tributável, a entidade 
deve reconhecer um ativo ou passivo fiscal diferido e deve reconhecer a 
despesa ou a receita por tributo diferido resultante no resultado; 
(c) se a transação não é uma combinação de negócios e não afeta nem o 
lucro contábil nem o lucro tributável, a entidade, na ausência das exceções 
previstas pelos itens 15 e 24, reconheceria o ativo ou passivo fiscal diferido 
resultante e ajustaria o valor contábil do ativo ou passivo pelo mesmo valor. 
Esses ajustes tornariam as demonstrações contábeis menos transparentes. 
Portanto, este Pronunciamento não permite que a entidade reconheça o 
ativo ou passivo fiscal diferido resultante, tanto no reconhecimento inicial ou 
subsequentemente. Além disso, a entidade não deve reconhecer mudanças 
subsequentes no ativo ou passivo fiscal diferido não reconhecido à medida 
que o ativo é depreciado. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 
CPC 32, 2009, p. 12-13). 
 

2.3.2.3.2 Diferença temporária dedutível 

 Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.14), “O 

ativo fiscal diferido deve ser reconhecido para todas as diferenças temporárias 

dedutíveis na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra o 

qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada”; ainda segundo o autor, a 

não ser que o ativo fiscal diferido surja do reconhecimento inicial de ativo ou passivo 

na transação que: 

a) não é uma combinação de negócios; 

b) no momento da transação na afeta nem o lucro contábil nem o lucro 

tributável (prejuízo fiscal). 

Afirma o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.14) que “É 

inerente ao reconhecimento de um passivo que o valor contábil seja liquidado em 

períodos futuros por meio de saída de recursos da entidade que incorporam 

benefícios econômicos.”  

“Quando os recursos fluem da entidade, parte ou todos os seus valores 

podem ser dedutíveis para determinar o lucro tributável de um período posterior ao 

período no qual o passivo é reconhecido” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS CPC 32, 2009, p.14). 
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Conforme o autor existe a diferença temporária entre o valor contábil do 

passivo e sua base fiscal e consequentemente, surge o ativo fiscal diferido relativo 

ao tributo sobre os lucros o qual será recuperável nos períodos futuros quando 

aquela parte do passivo for dedutível para determinar o lucro tributável. (COMITÊ 

DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 2009, p.14). 

“Similarmente, se o valor contábil do ativo é menor do que a sua base fiscal, a 

diferença dá margem a um ativo fiscal diferido decorrente dos tributos sobre o lucro 

que devem ser recuperáveis em períodos futuros.” (COMITÊ DE 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 2009, p.14). 

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.14) 

é provável que venha a estar disponível o lucro tributável contra o qual uma 

diferença temporária dedutível possa ser utilizada quando existem diferenças 

temporárias tributáveis suficientes relacionadas com a mesma autoridade tributária e 

a mesma entidade tributável a qual se espera reverter: 

a) no mesmo período em que seja escriturada a reversão esperada da 

diferença temporária dedutível; 

b) em períodos nos quais a perda fiscal advinda do ativo fiscal diferido 

possa ser compensada em períodos anteriores ou futuros. 

“Em tais circunstâncias, o ativo fiscal diferido é reconhecido no período em 

que surgem as diferenças temporárias dedutíveis.” (COMITÊ DE 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS CPC 32, 2009, p.14). 

“Se o valor contábil do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura 

(goodwill) que surgir de combinação de negócios for menor do que a sua base fiscal, 

a diferença dá margem a ativo fiscal diferido.” (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS CPC 32, 2009, p.17). 

 Segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p.17), o 

ativo fiscal diferido advindo do reconhecimento inicial do ágio “será reconhecido 

como parte da contabilização de combinação de negócios na medida em que for 

provável que estará disponível lucro tributável contra o qual a diferença temporária 

dedutível poderá ser utilizada.” 

Afirma o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 32 (2009, p. 17-18): 

Uma situação em que um ativo fiscal diferido surge no reconhecimento 
inicial de um ativo é quando uma subvenção governamental não-tributável 
relacionada com ativo é deduzida para se chegar ao valor contábil do ativo, 
mas, para fins fiscais, não é deduzida do valor depreciável do ativo (em 
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outras palavras, sua base fiscal); o valor contábil do ativo é menor do que a 
sua base fiscal e isso dá origem a uma diferença temporária dedutível. As 
subvenções governamentais também podem ser consideradas como receita 
diferida, caso em que a diferença entre a receita diferida e sua base fiscal 
zero é uma diferença temporária dedutível. Qualquer que seja o método de 
apresentação que a entidade adote, a entidade não deve reconhecer o ativo 
fiscal diferido resultante pelas razões apresentadas no item 22 do comitê de 
Pronunciamentos Contábeis CPC 32. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 
CONTÁBEIS CPC 32, 2009, p. 17-18). 

2.3.3 Análise das notas explicativas da empresa Mercantil do Brasil 

Em análise as notas explicativas publicada pela empresa Banco Mercantil do 

Brasil, conforme anexo relativo aos anos comparativos de 2013/2012, foi encontrada 

no balanço patrimonial e nas demais demonstrações contábeis a conta de Créditos 

tributários também conhecido como Ativo fiscal diferido, pelo qual iremos comentar e 

fazer algumas análises. 

Na composição dos créditos tributários observamos que há diferenças 

temporárias e prejuízo fiscal, surgindo alguns efeitos no imposto de renda e na 

contribuição social. Conforme notas explicativas, os créditos tributários sobre 

adições temporárias decorrentes de contingências judiciais, cuja realização depende 

dos encerramentos dos questionamentos judiciais, montam em R$60.870 e R$ 

68.319 no consolidado e estão ativados com realização prevista ate 2018. 

Os créditos tributários com realização prevista para os exercícios de 2018 a 

2029 tem origem em adições temporárias relativas a provisões para créditos rurais 

securitizados. Os créditos tributários compensáveis, constituídos e registrados em 

conformidade com a MP n° 1.807/99, atual 2.158-35 de 24 de Agosto de 

2001,(Altera a legislação das Contribuições para a Seguridade Social - COFINS, 

para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor 

Público - PIS/PASEP e do Imposto sobre a Renda, e dá outras providências) 

decorrem da aplicação da alíquota de 18% sobre a base negativa e adições 

temporárias ao lucro liquido para efeito de apuração da CSL, correspondentes a 

períodos de apuração encerrados ate 31 de dezembro de 1998.  

 Estes créditos não são regulados pela Resolução CMN n° 3.059/02 que 

dispõe sobre registro contábil de créditos tributários das instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e estão 

ativados com realização prevista do exercício de 2013 ate o exercício de 2028, onde 

podemos verificar que no ano de 2013 realizou R$ 369.603, MB Múltiplo de credito 
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tributário de IR e CSLL, havendo um aumento equivalente a 24,8% em relação a 

2012. 

Os créditos tributários sobre prejuízos fiscais, base negativa e diferenças 

temporárias são registrados de acordo com os requisitos previstos na Instrução CVM 

n° 371/02, Resolução CMN n° 3059/02 e regulamentações complementares. A 

realização destes créditos tributários dependera da efetiva materialização das 

projeções de lucros futuros previstos nos estudos técnicos. Essas projeções de 

realização de créditos tributários são estimativas e não estão diretamente 

relacionadas com a expectativa de lucros contábeis. 

Ao analisarmos a demonstração de resultado, na conta de Ativo fiscal diferido, 

encontramos o valor de R$ 77.739, referente ao exercício de 2013 do MB Múltiplo 

que conforme as notas explicativas do item 7.1, este valor é composto pelas 

diferenças temporárias correspondentes a R$ 48.587 de IR e R$ 29.152 de CS do 

efeito liquido no resultado. Já no MB Consolidado a movimentação foi feita da 

seguinte forma: diferenças temporárias correspondentes a R$ 51.948 de IR e R$ 

R$31.139 de CS do efeito liquido no resultado, porém, no consolidado é deduzido o 

prejuízo fiscal do IR correspondente a (R$1.597) e CS (R$530), resultando a um 

valor total de ativo diferido Consolidado de R$80.960 do exercício de 2013. 

Podemos concluir que houve um aumento significativo no ativo fiscal diferido 

relativo ao ano de 2013 a 2012. No Múltiplo é considerado um aumento de 39%, 

enquanto no consolidado representa um aumento de 47%. 

2.3.4 Constituição de provisão, passivo e ativo contingente 

Com base nos estudos e analises do CPC 25, foi constituída as contas de 

provisão, passivo e ativo contingente.  

A conta do passivo contingente foi criada com base em uma ação trabalhista, 

onde o empregado acionou a empresa em juízo, havendo necessidade de uma 

avaliação de um especialista (advogado). Nesta causa, o advogado avaliou o êxito 

provável desta ação (perda provável) pela qual o advogado fez uma estimativa de 

valor. Ocorrendo com isso, uma provisão do passivo contingente, conforme 

demonstrado abaixo: 

 
 
 
 



 44 

D- Despesa (resultado)  - R$ 1000,00 
C- Passivo Contingente - R$ 1.000,00 
 

Resultado(despesa)  Passivo contingente 

1.000,00     1.000,00 

       

       

       

      

     
Para a conta de ativo contingente é feito uma demonstração que a empresa 

como autora, processa um terceiro por alguma razão. Percorridas todas as 

instancias necessárias, a empresa obteve decisão favorável. 

 

D- Ativo Contingente   -    R$ 5000,00 
C- Receita                    -    R$ 5000,00 

 

Ativo contingente  Receita 

5.000,00     5.000,00 

       

       

       

      
 

2.4 Contabilidade Gerencial 

O Trabalho Interdisciplinar, em Contabilidade Gerencial, tem como objetivo 

desenvolver, através da empresa Requeijão Dubom, como um sistema 

interdependente e obedecendo a legislação fiscal e tributária, o demonstrativo 

contábil com base no custeio por absorção comparado com o Custeio variável, 

onde, através do referencial teórico e dos demonstrativos contábeis, mostram as 

divergências dos dois métodos, e através da análise, evidencia a diferença das 

variações. 

2.4.1 O Método de Custeio 

Entende-se que o método de custeio é a forma pela qual os custos são 

apropriados aos seus portadores finais. Para Koliver (2000), esse é o terceiro grande 

caracterizador dos sistemas de custeio, referindo-se à separação dos custos fixos e 

variáveis, ou do reconhecimento necessário dos seus comportamentos diante de 
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variação no grau de ocupação da entidade. A apropriação dos custos aos seus 

portadores finais pode ser de duas formas: 

a) alocação integral dos custos do ciclo operacional interno, a qual se 

denomina de custeio por absorção; 

b) apropriação somente dos custos variáveis, à qual se nomeia de custeio 

variável. 

2.4.1.1 Custeio por absorção 

 O custeio por absorção, conforme Perez Jr, Oliveira e Costa (2010, p.72), “[...] 

é o método derivado da aplicação dos princípios contábeis geralmente aceitos e é 

no Brasil, adotado pela legislação comercial e pela legislação fiscal”. Uma das 

vantagens do custeio por absorção é que o mesmo atende a estes Princípios 

Fundamentais de Contabilidade, editados pela resolução 750/93 do Conselho 

Federal de Contabilidade, principalmente no que tange ao Princípio da Competência.

 De acordo com Lauria (2008) o custeio por absorção é: 

...voltado para alocação dos custos de cada produto (bens ou serviços), 
visando organizar e analisar a ocorrência dos gastos durante o processo de 
produção. Tem na sua concepção a apropriação de todos os custos diretos 
ou indiretos, fixos ou variáveis consumidas na elaboração dos produtos, 
tendo como principal característica a acumulação de custos para a 
finalidade de avaliação dos estoques e apuração dos resultados periódicos. 
(LAURIA, 2008, p.270). 
 

 Cardoso, Mário e Aquino (2007, p. 89) definem que o custeamento por 

absorção “[...] é o critério utilizado para fins de evidenciação legal do resultado, isto 

é, utilizado para fins societários (pagar dividendos) e fiscais (pagar imposto de renda 

e contribuição social)”. 

Crepaldi (2008, p. 133) destaca as seguintes vantagens do custeio por 

absorção: 

a) fixação de preços de venda mais reais, pois engloba todos os custos da 

empresa nos custos unitários dos produtos; 

b) baseia-se nos Princípios Fundamentais da Contabilidade; 

c) demonstra índices de liquidez mais reais; 

d) no Brasil, aceito pelo Fisco. 

          No entanto, esse mesmo sistema, conforme Ferreira (2007, p. 160) possui 

desvantagens. 
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A grande falha do método de custeio por absorção é com relação aos 
custos indiretos fixos. Esses custos são alocados aos produtos por critério 
de rateio baseados em volume de consumo de matéria-prima ou mão-de-
obra direta. Como esses critérios não expressam uma relação de 
proporcionalidade, ou relação de causa e efeito, que expliquem o porquê da 
alocação daquela proporção de custos indiretos àqueles produtos, tem-se 
como resultado uma alocação arbitrária. (FERREIRA, 2007, p. 160). 
 

2.4.1.2 Custeio variável 

Para Leone (1997, p. 322): 

O critério do custeio variável fundamenta-se na ideia de que os custos e as 
despesas que devem ser inventariáveis (debitadas aos produtos em 
processamento e acabados) serão apenas aqueles diretamente 
identificados com a atividade produtiva e que sejam variáveis em relação a 
uma medida (referência, base, volume) dessa atividade. (LEONE, 1997, p. 
322). 

Para Koliver (2000), o custeio variável está alicerçado na apropriação de 

todos os custos variáveis – diretos ou indiretos – aos portadores finais dos custos, 

fundamentado, na relação entre esses e o grau de ocupação da entidade.  

Para Horngren, Foster e Datar (2000, p. 211), custeio variável “é o método de 

custeio de estoque em que todos os custos de fabricação variáveis são 

considerados custos inventariáveis. Todos os custos de fabricação fixos são 

excluídos dos custos inventariáveis: eles são custos do período em que ocorreram.” 

Lopes de Sá (1990, p. 108) diz que o custeio variável é “o processo de 

apuração de custo que exclui os custos fixos.” 

A seguir apresenta as vantagens e desvantagens do respectivo método. 

São vantagens: Os custos são distribuídos aos produtos por rateios, que 

contém em maior ou menor grau a arbitrariedade. Todavia, para a tomada de 

decisão, o rateio, por melhores que sejam os critérios pode fazer um produto não 

rentável, e isto não é correto. Por essas razões e para aperfeiçoar decisões, o 

custeio variável tende a ser mais utilizado, lembrando que não é um sistema aceito 

legalmente, sua utilização limita-se à contabilidade para efeitos internos da empresa, 

chamada Contabilidade Gerencial. 

Padoveze (2003, p. 170) descreve: 

a) os custos dos produtos são mensuráveis objetivamente, pois não sofrerão 

processos arbitrários ou subjetivos de distribuição dos custos comuns; 

b) o lucro líquido não é afetado por mudanças de aumento ou diminuição de 

inventários; 
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c) os dados necessários para a análise das relações custo-volume-lucro são 

rapidamente obtidos do sistema de informação contábil; 

d) o custeamento direto é totalmente integrado com o custo padrão e o 

orçamento flexível, possibilitando o correto controle de custo; 

e) é mais fácil para os gerentes industriais entender o custeamento dos 

produtos sob o custeio direto, pois os dados são próximos da fábrica e de 

sua responsabilidade, possibilitando a correta avaliação de desempenho 

setorial. 

De acordo com Padoveze (2003, p. 170), são desvantagens: 

a) a exclusão dos custos fixos indiretos para valoração dos estoques causa a 

sua subavaliação, fere os princípios contábeis e altera o resultado do 

período; 

b) na prática, a separação de custo fixos e variáveis não é tão clara como 

parece, pois existem custos, semivariáveis e semifixos, podendo o 

custeamento direto incorrer em problemas semelhantes de identificação 

dos elementos de custeio; 

c) o custeamento direto é um conceito de custeamento e análise de custos 

para decisões de curto prazo, mas subestima os custos fixos, que são 

ligados à capacidade de produção e de planejamento de longo prazo, 

podendo trazer problemas de continuidade para a empresa. 

2.4.1.3 Diferenças entre os dois métodos 

Quadro 6 – Diferenças entre o Custeio por Absorção e o Custeio Variável 

CUSTEIO POR ABSORÇÃO CUSTEIO VARIÁVEL 

Todos os custos de fabricação são considerados 
como custo do produto 

Apenas os custos variáveis são considerados 

O resultado varia de acordo com a produção O resultado varia somente em função das vendas 

É necessário usar método de rateio, muitas 
vezes arbitrários, para atribuir os custos aos 
produtos. 

Não se utiliza método de rateio, os custos fixos 
são considerados como despesas e não como 
custos dos produto. 

È possível estabelecer o custo total unitário dos 
produtos 

Há um custo unitário parcial, pois considera os 
custos variaveis 

Não identifica a margem de contribuição 
Identifica a margem de contribuição unitário 
global 

Importante para decisões de longo prazo Importante para decisões de curto prazo. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Abaixo segue a distinção dos dois métodos com os dados da empresa 

Requeijão Dubom no 4° trimestre de 2013: 

 

Produção: 6.605 unidades totalmente acabadas. 

Custos variáveis: R$ 168.757,75 

Custos fixos: R$ 57.622,33 

Não há estoques iniciais e finais de produtos em elaboração. 

Vendas líquidas: 5860 unidades a R$ 43,00 cada : R$ 251.980,00 

Caso a empresa utilizasse o Custeio por Absorção, a demonstração de 

resultado seria da forma descrita a seguir: 

Custo de Produção do Período (CPP) 

      Custos fixos           R$ 57.622,00 

(+) Custos variáveis      R$ 168.757,75 

(=) CPP                       R$ 226.380,07 

Custos de Produtos Vendidos (CPV) 

Custo unitário de produto: R$ 226.380,07/ 6605 = R$ 34,274 

CPV= 5860 x R$ 43,00 = 251.980,00 

Estoque Final de Produtos Acabados 

745 unidades x R$ 34,274 = R$ 25.534,16 

Demonstração do Resultado  

  Vendas líquidas                          R$ 251.980,00 

(-) CPV                                         R$ (214.067,32) 

(=) Resultado do Período             R$ 37.912,68     
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Caso a empresa utilizasse o Custeio Variável, a demonstração de resultado 

seria a forma descrita a seguir: 

Custo de Produção do Período ( CPP) 

Como somente os custos variáveis são computados como custos de 

produção, o CPP seria igual o valor dos custos variáveis. 

Custos variáveis = R$ 168.757,75 

CPP = R$ 168.757,75 

Custo da Produção Acabada no Período (CPA) 

Como não há estoques iniciais e finais de produtos em elaboração: 

CPA=CPP= R$ 168.757,75 

Custos de Produtos Vendidos (CPV) 

Custo unitário de Produção: R$ 168.757,75/ 6605= R$ 25,55 

CPV= 5.860 unidades vendidas x R$ 25,55 = 149.731,70 

Estoque Final de Produtos Acabados 

745 unidades x R$ 25,55 = R$19.034,75  

Demonstração do Resultado 

Vendas Líquidas                          R$251.980,00 

(-) CPV                                         R$ (149.731,70) 

 (=) Margem de Contribuição       R$102.248,30 

(-) Custos fixos                            R$ (57.622,32) 

 (=) Resultado do Período           R$ 44.625,98 
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Os quadros a seguir exemplificam as demonstrações entre os dois tipos de 

custeamento: 

Quadro 7 – Custeio por Absorção 

CUSTEIO POR ABSORÇÃO 
 out/13 nov/13 dez/13 TOTAL TRI 

VENDAS(UNI) 1.965 1985 1910 5860 

VALOR UNI 43,00 43,00 43,00 43,00 

VENDAS TOTAIS 84.495,00 85.355,00 82.130,00 251.980,00 

CUSTO PROD. VENDIDO     

CUSTO DE PRODUÇÃO     

PRODUÇÃO (UNI) 2205 2100 2300 6605 

CV (UNI) 25,55 25,55 25,55 25,55 

CV (TT) 56.347,51 53.655,00 58.765,00 168.757,75 

CUSTO FIXO 19.207,44 19.207,44 19.207,44 57.622,32 

(=)CPA 75.554,96 72.862,44 77.972,44 226.380,07 

CUSTO UNITARIO 34 35 34 34,274 

(-)EF PRODUTOS 
ACABADOS 240 115 390 745 

ESTOQUE FINAL EM R$ 8.223,67 3.990,09 13.221,41 25.534,16 

(+)EF PRODUTOS 
ACABADOS  8.223,67 3.990,09 13.221,41 

(=)CPV 67.331,29 77.096,02 68.741,11 214.067,32 

RESULTADOS DO Mês 17.163,71 8.258,98 13.388,89 37.912,68 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 
Quadro 8 – Custeio Variável 

CUSTEIO VARIÁVEL 
 out/13 nov/13 dez/13 TOTAL TRI 

RECEITA VENDAS 84.495,00 85.355,00 82.130,00 251.980,00 

(-)CUSTO VARIAVEL DE PV 50.214,45 50.716,75 48.800,50 149.731,70 

(=) MARGEM DE 
CONTRIBUIÇÃO 34.280,55 34.638,25 33.329,50 102.248,30 

(-)CUSTO FIXO 19.207,44 19.207,44 19.207,44 57.622,32 

(=)RESULTADO DO EXERCICIO 15.073,11 15.430,81 14.122,06 44.625,98 

ESTOQUE FINAL 6.133,06 2.938,76 9.966,23 19.038,05 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 4 – Apresentação Gráfica Custeio por Absorção x Variável 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

2.4.1.4 Análise 

Na análise das principais diferenças entre o custeio por absorção quando 

comparado com o custeio variável, onde o primeiro inclui os custos fixos e variáveis 

como custos inventariáveis, enquanto o segundo considera somente os custos 

variáveis como custo de produção, o custeio por absorção classifica os custos totais 

(fixos e variáveis) como gastos ativados e lançados no resultado como custo do 

produto vendido no momento em que ocorrer a venda respeitando assim o princípio 

do confronto da realização da receita.  

Já o custeio variável não respeita o princípio da competência a partir do 

momento em que o custo fixo é lançado diretamente ao resultado como despesa, 

independente da venda ou não dos produtos produzidos, fazendo assim com que o 

custo fixo de produção afete o resultado do exercício independente da venda dos 

produtos fabricados.  

Desta forma, mesmo o custeio variável tendo mostrado um resultado melhor 

no trimestre, a empresa Requeijão Dubom optou por adotar o custeio por absorção, 

devido a este método seguir os Princípios Fundamentais de contabilidade, ser 

legalmente aceito e exigido no Brasil e consiste na apropriação de todos os custos 

de produção aos bens elaborados.  
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3 CONCLUSÃO 

Através deste trabalho foi relatado o Teste de Impairment para ativos de longa 

duração e seus efeitos financeiros e tributários. O grupo elaborou a empresa 

Requeijão Dubom. 

Em Contabilidade Internacional, foi feito o Teste de Impairment utilizando 

informação de uma grande empresa de cosméticos, a CAPICILIN – Tecnologia 

capilar. Também foram individualizadas as unidades geradoras de caixa e foi 

observado se os valores serão recuperáveis tendo em vista os benefícios 

econômicos futuros. 

Em Controladoria Financeira, foram demonstradas, com base na empresa 

que está sendo trabalhada, as estratégias adotadas no gerenciamento do capital de 

giro, no tocante à administração do ciclo operacional e financeiro, especialmente 

quanto às políticas de concessão de crédito aos clientes, quanto aos melhores 

prazos nos pagamentos aos fornecedores e quanto às políticas de estocagem, e foi 

concluído sobre a viabilidade financeira do empreendimento. 

Em Contabilidade Fiscal e Tributária, foi utilizado um Balanço Geral com Ativo 

Fiscal Diferido (AFD) e comentado sobre a composição da Nota Explicativa. Foram 

conceituadas diferenças temporárias e mostradas as condições para a constituição 

desses ativos em conformidade com o CPC 32. Foram feitos lançamentos contábeis. 

Foi analisado o CPC 25 e definido provisões, passivos e ativos contingentes, sendo 

feita a contabilidade desses itens e analisados os tratamentos tributários. 

Em Contabilidade Gerencial, foi elaborado um demonstrativo contábil 

utilizando como base o custeio por absorção, comparativo ao Custeio Variável, 

evidenciando as divergências entre os dois métodos, e foi emitido um parecer e 

elaborada a apresentação gráfica do demonstrativo contábil evidenciando os 

resultados dos dois métodos. 

Esta pesquisa possibilitou ao grupo a compreensão da Estrutura Conceitual 

Básica da Contabilidade (CPC 00) e o entendimento da forma da apresentação das 

Demonstrações Contábeis (CPC 26). 

Também permitiu ao grupo o conhecimento das atividades que o profissional 

contábil deve realizar, além da aplicação de todo o aprendizado adquirido em sala 

de aula através das disciplinas. 
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Descrição do Equipamento
 Valor Contábil 

Líquido 

 Valor de 

Mercado 

 Custo de 

Venda 

 Valor de 

Mercado Liquido 
 Valor em Uso 

 Valor 

Recuperável 

BALANÇA 12 - 1KG À150kg R$ 449,08 R$ 600,00 -R$ 2.794,42 -R$ 2.194,42 R$ 61.937,60 R$ 61.937,60

BALANÇA 07 - 125G à 25KG R$ 198,33 R$ 1.400,00 -R$ 1.373,17 R$ 26,83 R$ 27.354,15 R$ 27.354,15

BALANÇA 08 - 40G a 20KG R$ 273,42 R$ 1.200,00 -R$ 1.803,58 -R$ 603,58 R$ 37.709,64 R$ 37.709,64

BALANÇA 09 - 0,025G a 500G R$ 201,17 R$ 600,00 -R$ 1.292,33 -R$ 692,33 R$ 27.744,92 R$ 27.744,92

BALANÇA 18 - 2G à 3,100KG R$ 250,75 R$ 2.500,00 -R$ 1.825,50 R$ 674,50 R$ 34.583,46 R$ 34.583,46

BALANÇA MANUAL - 1KG à 300KG R$ 262,08 R$ 3.500,00 -R$ 2.016,67 R$ 1.483,33 R$ 36.146,55 R$ 36.146,55

BOMBA PNEUMATICA - 100L/H R$ 347,08 R$ 2.600,00 -R$ 2.421,42 R$ 178,58 R$ 47.869,76 R$ 47.869,76

Total R$ 1.981,92 R$ 12.400,00 -R$ 13.527,08 -R$ 1.127,08 R$ 273.346,08 R$ 273.346,08

Descrição do Equipamento
 Valor Contábil 

Líquido 

 Valor de 

Mercado 

 Custo de 

Venda 

 Valor de 

Mercado Liquido 
 Valor em Uso 

 Valor 

Recuperável 

R 16 (REATOR MANIPULAÇÃO) -  1000KG R$ 2.930,88 R$ 40.000,00 -R$ 25.416,13 R$ 14.583,88 R$ 600.065,11 R$ 600.065,11

MISTURADOR DE MATERIA PRIMA 2CV R$ 334,35 R$ 10.000,00 -R$ 5.348,65 R$ 4.651,35 R$ 114.090,94 R$ 114.090,94

FUSOR DE ALCOOL CETO - 300KG R$ 521,85 R$ 6.000,00 -R$ 7.171,15 -R$ 1.171,15 R$ 178.071,95 R$ 178.071,95

BOMBA DE ALCOOL ROTATIVA R$ 279,79 R$ 2.000,00 -R$ 1.940,21 R$ 59,79 R$ 50.545,00 R$ 50.545,00

BOMBA PNEUMATICA - 300L/H R$ 350,91 R$ 3.000,00 -R$ 2.493,59 R$ 506,41 R$ 63.392,39 R$ 63.392,39

FOGÃO INDUSTRIAL - 04 BOCAS R$ 230,92 R$ 400,00 -R$ 1.448,08 -R$ 1.048,08 R$ 41.715,62 R$ 41.715,62

BALANÇA 15 - 1KG à 60KG R$ 251,88 R$ 2.200,00 -R$ 1.795,62 R$ 404,38 R$ 45.503,30 R$ 45.503,30

R$ 0,00

Total R$ 4.900,58 R$ 63.600,00 -R$ 45.613,43 R$ 17.986,58 R$ 1.093.384,31 R$ 1.093.384,31

APÊNDICE A – UNIDADE GERADORA DE CAIXA – PESAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B - UNIDADE GERADORA DE CAIXA – MANIPULAÇÃO 
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Descrição do Equipamento
 Valor Contábil 

Líquido 

 Valor de 

Mercado 

 Custo de 

Venda 

 Valor de 

Mercado Liquido 
 Valor em Uso 

 Valor 

Recuperável 

MF 05 ENVASADORA 08 BICOS C/ BOMBA (ERLI) R$ 1.276,73 R$ 20.000,00 -R$ 8.137,27 R$ 11.862,73 R$ 72.586,54 R$ 72.586,54

BOMBA DE TRANSFERENCIA (GELATINA) C/ CARRINHO R$ 557,03 R$ 6.000,00 -R$ 3.360,98 R$ 2.639,03 R$ 33.176,76 R$ 33.176,76

CALDEIRA - 6000 L/H R$ 8.743,88 R$ 75.000,00 -R$ 50.408,63 R$ 24.591,38 R$ 520.790,72 R$ 520.790,72

LAVADORA ELETROLUX R$ 775,08 R$ 6.000,00 -R$ 4.388,93 R$ 1.611,08 R$ 46.163,96 R$ 46.163,96

MR 08 ROTULADEIRA DE TAMPA R$ 7.262,50 R$ 15.000,00 -R$ 19.475,00 -R$ 4.475,00 R$ 259.535,45 R$ 259.535,45

MR 11 ROTULADEIRA FRASCO CILINDRICO 02 CABEÇOTES R$ 7.847,50 R$ 55.000,00 -R$ 20.790,00 R$ 34.210,00 R$ 228.266,12 R$ 228.266,12

ESTEIRA TRANSPORTADORA LINHA B R$ 944,00 R$ 10.000,00 -R$ 5.001,00 R$ 4.999,00 R$ 49.197,08 R$ 49.197,08

INK JET 06 S7 SIGMA R$ 2.400,00 R$ 12.000,00 -R$ 11.070,00 R$ 930,00 R$ 125.077,33 R$ 125.077,33

MR 09 ROTULADEIRA FRASCO PLANO 02 CABEÇOTES R$ 8.250,00 R$ 40.000,00 -R$ 24.150,00 R$ 15.850,00 R$ 286.635,54 R$ 286.635,54

TANQUE PULMÃO - 1000 KG R$ 1.596,00 R$ 45.000,00 -R$ 11.896,50 R$ 33.103,50 R$ 83.176,42 R$ 83.176,42

MF 04 ENVASDORA SUCÇÃO ROTATIVA 02 BICOS (SAUMEC) R$ 11.390,80 R$ 110.000,00 -R$ 59.038,20 R$ 50.961,80 R$ 593.637,84 R$ 593.637,84

SELADORA  EUROCEL 750 R$ 1.283,33 R$ 8.000,00 -R$ 4.096,67 R$ 3.903,33 R$ 45.861,69 R$ 45.861,69

BOMBA ALIMENTAÇAO TANQUE OLEO MINERAL R$ 1.403,00 R$ 1.200,00 -R$ 1.504,00 -R$ 304,00 R$ 28.767,79 R$ 28.767,79

SISTEMA ALIMENTAÇAO DEONIZADOR R$ 1.967,25 R$ 1.000,00 -R$ 2.025,25 -R$ 1.025,25 R$ 40.337,44 R$ 40.337,44

ROSQUEADORA PNEUMATICA LINHA B R$ 3.187,50 R$ 2.000,00 -R$ 1.557,50 R$ 442,50 R$ 46.904,00 R$ 46.904,00

Total R$ 58.884,59 R$ 406.200,00 -R$ 226.899,91 R$ 179.300,09 R$ 2.460.114,69 R$ 2.460.114,69

Custo de Capital 12,50%

Custo da Dívida 8,20%

Total do PL 5.000.000,00                

Total da Dívida 1.400.000,00                

WACC 11,56%

Taxa de Desconto Waac

APÊNDICE C - UNIDADE GERADORA DE CAIXA – ENVASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APÊNDICE D – CÁLCULO TAXA DE DESCONTO WACC 
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Ano 2014
Taxa de 

Crescimento
5%

Pesagem Manipulação Envase Total

Receita da Produção R$ 476.463,78 R$ 1.905.855,13 R$ 4.288.174,03 R$ 6.670.492,94

Custo da Produção -R$ 131.788,98 -R$ 527.155,92 -R$ 1.186.100,83 -R$ 1.845.045,73

Carga Tributária -R$ 178.673,92 -R$ 714.695,67 -R$ 1.608.065,26 -R$ 2.501.434,85

Despesas -R$ 100.057,39 -R$ 400.229,58 -R$ 900.516,55 -R$ 1.400.803,52

Fluxo de Caixa Líquido R$ 65.943,49 R$ 263.773,95 R$ 593.491,40 R$ 923.208,84

Taxa de desconto 11,56% 11,56% 11,56% 11,56%

Fluxo de Caixa Líquido 

Descontado
R$ 59.110,67 R$ 236.442,66 R$ 531.995,99 R$ 827.549,31

Ano 2015
Taxa de 

Crescimento
8%

Pesagem Manipulação Envase Total

Receita da Produção R$ 514.580,88 R$ 2.058.323,54 R$ 4.631.227,96 R$ 7.204.132,38

Custo da Produção -R$ 142.332,10 -R$ 569.328,40 -R$ 1.280.988,89 -R$ 1.992.649,39

Carga Tributária -R$ 192.967,83 -R$ 771.871,33 -R$ 1.736.710,48 -R$ 2.701.549,64

Despesas -R$ 108.061,99 -R$ 432.247,94 -R$ 972.557,87 -R$ 1.512.867,80

Fluxo de Caixa Líquido R$ 71.218,97 R$ 284.875,87 R$ 640.970,71 R$ 997.065,55

Taxa de desconto 11,56% 11,56% 11,56% 11,56%

Fluxo de Caixa Líquido 

Descontado
R$ 57.224,70 R$ 228.898,80 R$ 515.022,31 R$ 801.145,81

Ano 2016
Taxa de 

Crescimento
6%

Pesagem Manipulação Envase Total

Receita da Produção R$ 545.455,74 R$ 2.181.822,95 R$ 4.909.101,63 R$ 7.636.380,32

Custo da Produção -R$ 150.872,03 -R$ 603.488,10 -R$ 1.357.848,23 -R$ 2.112.208,35

Carga Tributária -R$ 204.545,90 -R$ 818.183,61 -R$ 1.840.913,11 -R$ 2.863.642,62

Despesas -R$ 114.545,70 -R$ 458.182,82 -R$ 1.030.911,34 -R$ 1.603.639,87

Fluxo de Caixa Líquido R$ 75.492,11 R$ 301.968,42 R$ 679.428,95 R$ 1.056.889,48

Taxa de desconto 11,56% 11,56% 11,56% 11,56%

Fluxo de Caixa Líquido 

Descontado
R$ 54.373,00 R$ 217.492,01 R$ 489.357,03 R$ 761.222,05

APÊNDICE E – FLUXO DE CAIXA DESCONTADOS UGC 
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Ano 2017
Taxa de 

Crescimento
7%

Pesagem Manipulação Envase Total

Receita da Produção R$ 583.637,64 R$ 2.334.550,56 R$ 5.252.738,75 R$ 8.170.926,94

Custo da Produção -R$ 161.433,07 -R$ 645.732,27 -R$ 1.452.897,60 -R$ 2.260.062,94

Carga Tributária -R$ 218.864,11 -R$ 875.456,46 -R$ 1.969.777,03 -R$ 3.064.097,60

Despesas -R$ 122.563,90 -R$ 490.255,62 -R$ 1.103.075,14 -R$ 1.715.894,66

Fluxo de Caixa Líquido R$ 80.776,55 R$ 323.106,21 R$ 726.988,98 R$ 1.130.871,75

Taxa de desconto 11,56% 11,56% 11,56% 11,56%

Fluxo de Caixa Líquido 

Descontado
R$ 52.150,81 R$ 208.603,23 R$ 469.357,26 R$ 730.111,29

Ano 2018
Taxa de 

Crescimento
8%

Pesagem Manipulação Envase Total

Receita da Produção R$ 630.328,65 R$ 2.521.314,60 R$ 5.672.957,85 8.824.601,10        

Custo da Produção -R$ 174.347,71 -R$ 697.390,85 -R$ 1.569.129,41 -R$ 2.440.867,97

Carga Tributária -R$ 236.373,24 -R$ 945.492,97 -R$ 2.127.359,19 -R$ 3.309.225,41

Despesas -R$ 132.369,02 -R$ 529.476,07 -R$ 1.191.321,15 -R$ 1.853.166,23

Fluxo de Caixa Líquido R$ 87.238,68 R$ 348.954,71 R$ 785.148,10 R$ 1.221.341,49

Taxa de desconto 11,56% 11,56% 11,56% 11,56%

Fluxo de Caixa Líquido 

Descontado
R$ 50.486,90 R$ 201.947,60 R$ 454.382,11 R$ 706.816,61

APÊNDICE F – FLUXO DE CAIXA DESCONTADOS UGC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


