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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Trabalho Interdisciplinar tem como objetivo o estudo do fenômeno da 

Inflação e suas consequências nas demonstrações contábeis. Optou-se pela análise dos 

períodos compreendidos entre os mandados dos Presidentes Fernando Henrique Cardoso, 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff,  de 1995 a 2015, aplicando, concomitantemente, 

as matérias estudadas  no quarto período de Ciências Contábeis.  

Considerando-se que o tema do trabalho é, por natureza, de teor econômico, foi 

necessário esclarecer, brevemente, alguns conceitos fundamentais que influenciam os 

demonstrativos contábeis, sem contudo, desviar do  panorama de análise desejado, que é a 

utilização da contabilidade como ferramenta para tomadas de decisão pelas organizações. 

Procurou-se estudar e analisar como o contador pode atuar para corrigir as distorções 

causadas pela perda de valor da moeda, ocasionada pela inflação, respeitando os princípios e 

normas contábeis.  

 Além disso, tendo em vista que a Contabilidade é uma ciência social, que se adapta as 

diversas realidades vividas pela sociedade, em diferentes períodos de tempo, estabeleceu-se  

um comparativo histórico do índice inflacionário entre os três governos. Somado a isso 

realizou-se uma pesquisa acerca da variação da carga tributária nos três períodos para 

averiguar a relação entre o aumento dos tributos e inflação.   

Por último, foi feito um estudo de caso para análise e constatação dos efeitos da 

inflação em casos práticos e reais. Utilizou-se o caso da Companhia Paranaense de Energia 

(COPEL), para averiguar como o Ajuste ao Valor Presente é utilizado na contabilidade, uma 

vez que a energia elétrica sofreu um grande aumento graças a inflação. Procurou-se assim, 

constatar como essas regras contábeis se aplicam a um caso concreto.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1.  Inflação e a Política Monetária Brasileira 

 

A Inflação, segundo Luque e Vasconcellos (2014), é o aumento contínuo e 

generalizado dos preços dos bens e serviços na economia, causando perda do poder aquisitivo 

da moeda. Isso provoca uma desvalorização do dinheiro, fazendo com que sejam necessárias 

maiores quantidades de recursos para adquirir os mesmos produtos, caracterizando a inflação 

como um Fenômeno Monetário. 

Para controlar a inflação existem dois modelos de Políticas Monetárias amplamente 

adotados em todo mundo. O primeiro,  denominado Núcleo de Inflação, é utilizado pelos  

Estados Unidos, e pressupõe um índice geral, do qual são excluídos as variações transitórias, 

sazonais ou acidentais que não provocam pressões persistentes sobre os preços. Já o segundo 

modelo é chamado de Sistema de Metas de Inflação, e caracteriza-se pelo estabelecimento de 

uma “âncora”  nominal do valor da inflação para orientar as expectativas de mercado. Esse 

método vem sendo adotado por países como Chile, Inglaterra e Nova Zelândia e é utilizado 

pelo Brasil desde 1999. Como o presente artigo se propôs a estudar as evoluções 

inflacionárias dos governos de 1995 a 2015 no Brasil, dar-se-á maior enfoque ao Sistema de 

Metas de Inflação. 

Inicialmente, as Autoridades Monetárias devem fixar os limites de variação para os 

dois anos subsequentes, cabendo ao Banco Central, através do Comitê de Políticas 

Monetárias, controlar a taxa de juros básica, conhecida como SELIC, além da oferta de moeda 

colocada a disposição na economia brasileira. Cabe aqui, uma breve explanação acerca da 

oferta de moeda e a sua influência na inflação. Através da teoria econômica da oferta e 

demanda pode-se concluir que quando há um excesso de moeda à disposição no mercado, o 

seu poder de compra diminui. Ou seja, como já dito anteriormente, será necessário uma maior 

quantidade de moeda para comprar o mesmo produto, fazendo com que haja aumento dos 

preços e, consequentemente, ocorra inflação. Por esse motivo, é essencial que haja 

mecanismos para controle da oferta de moeda. 

Atualmente, a Política Monetária utiliza-se de três instrumentos. As operações de 

Mercado Aberto, que pressupõem a venda de títulos públicos para restringir a oferta de moeda 

ou a compra desses títulos para aumentar a quantidade de moeda em circulação. O 

Compulsório, que corresponde a um percentual que o Banco Central aplica sobre depósitos a 

vista e/ou a prazo, recebidos pelos bancos comercias, e que não podem ser transacionados 
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nem emprestados a terceiros. Dessa forma, quando é necessário aumentar a oferta de moeda,  

diminui-se o compulsório e, ao contrário, quando é preciso restringir essa oferta, aumenta-se o 

percentual. Por último, há a taxa de Redesconto, que é uma taxa de juros cobrada quando os 

bancos comerciais contraem empréstimos junto ao Banco Central. O valor dessa taxa será 

aumentado quando for necessário restringir a oferta de moeda, e reduzida para aumentar a 

quantidade de moeda ofertada.  

Desse modo, para que um governo decida qual Política Monetária deverá adotar é 

necessário, inicialmente, que se avalie a condição econômica do país, levando em conta, entre 

outros fatores, o índice da inflação, como ilustrado na figura no ANEXO A. 

Vale lembrar que não existe um número exato estabelecido para obter um percentual 

ideal de inflação. Mas entende-se que uma inflação muito alta ou muito baixa prejudica o 

funcionamento da economia. É uma questão polêmica, porém há um consenso de que uma 

inflação baixa, entre 3% ou até 5%, e sob controle indicaria uma economia estável sem 

desequilíbrios significativos. 

Hoje em dia, são utilizados diversos índices para medir a inflação e mostrar a 

oscilação  dos preços em determinado período. Cada índice possui uma forma específica de 

análise e cálculo, uma vez que mensuram bens diversos e devem proporcionar um resultado 

mais fiel possível a situação real.. 

No Brasil os principais índices da inflação são: 

 

a) IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna) Calculado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), apura os preços mensais de todo o processo produtivo: 

matérias-primas agrícolas e industriais, produtos intermediários e bens e serviços 

finais e preços de construção. É responsável por corrigir os preços de telefonia. 

b) IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) Semelhante ao IGP-DI, verifica preços do 

comércio no atacado, no varejo e na construção civil, pesquisados entre o dia 21 do 

mês anterior e 20 do mês de referência. É usado na correção de contratos de aluguel e 

tarifas de serviços públicos. 

c) IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) Calculado pelo IBGE, 

aponta mensalmente a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal 

entre 1 e 40 salários mínimos das 11 principais regiões metropolitanas do país. Os 

preços são coletados em mais de 28 mil comércios visitados pelos pesquisadores. 

d) INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) Semelhante ao IPCA, ele verifica a 

variação do custo médio das famílias com rendimento familiar médio entre 1 e 5 
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salários mínimos. Indica as variações de preços nos grupos mais sensíveis, que gastam 

todo rendimento em consumo corrente (alimentação, remédio, etc.). Seu objetivo era 

servir como referência para a política salarial, substituindo o IPC-MTb, que era 

elabora pelo Ministério do Trabalho desde sua criação em 1948. 

e) IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor Semanal) Verifica preços de 388 itens a cada 

10 dias. Donas de casa treinadas pesquisam preços de alimentação no domicílio, 

produtos de limpeza, higiene e serviços; e funcionários da FGV fazem consulta mensal 

de bens e serviços da cesta básica do IPC.  

f) IPC – Fip Calcula semanalmente os preços de 468 itens consumidos por famílias de 

que recebem entre 0 e 10 salários na cidade de São Paulo. 

 

2.1.1. Inflação Anual de FHC 

 

Fernando Henrique Cardoso, desde o inicio usou o câmbio como uma das 

possibilidades estratégicas contra o aumento dos preços, ao invés de conter os gastos 

públicos. Essa estratégia gerou um prejuízo nas contas externas do País, por isso houve muitas 

criticas dentro do governo que foi chamada de “âncora cambial”. Com o real caro havia pouca 

exportação e mais importação. 

Em 1999, o governo precisou desvalorizar a moeda do País “o real” e abandonar a 

âncora cambial. Com a queda houve um aumento da inflação, mas o saldo comercial 

melhorou. Precisou reajustar o percentual de juros no segundo mandato, nisso houve aumento 

dos impostos, corte de gastos públicos e economia travou trazendo desemprego e queda da 

renda da população.  

 

2.1.2. Inflação Anual de Lula 

 

O cambio no governo Lula ajudou a segurar a inflação, porque os preços das matérias-

primas tiveram grandes saídas no mercado internacional. Com isso podiam exportar produtos 

baratos e que não atingiam os valores nas contas externas. Os bancos puderam abaixar o 

percentual de juros. Obteve bons resultados das exportações, porque os investidores colocou 

mais dinheiro no setor produtivo brasileiro. Com a entrada de dólares o país passou de 

devedor para credor externo e com a estabilidade o crédito pôde avançar, gerando mais 

consumo, emprego e renda no Brasil. 
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A crise financeira internacional em 2008, a inflação voltou a subir para 5,91% 

terminando assim o 2º mandato de Lula, devido ás atividades econômicas brasileiras que foi 

atingida com a crise, porém a economia brasileira cresceu 7,5%, passando ser um bom 

resultado para Lula que ficou sendo o “presidente mais popular do mundo”. 

 

2.1.3. Inflação anual à Dilma 

 

No governo Dilma, ela não pode utilizar o cambio para controlar a inflação, como 

FHC e Lula. Dois dos nossos principais cliente China e Europa desaceleraram o ritmo de 

compras de produtos brasileiros.  A concessão de creditos aumentou e ao mesmo tempo o 

percentual de juros reduziu (instrumentos de controle de preços) durante os dois primeiro anos 

do governo. Porém, esses dois movimentos fizeram, um crescimento de dinheiro disponível 

na economia, sem a contrapartida do aumento dos investimentos e da produtividade obtendo 

assim um aumento da inflação por três anos seguidos. 

Com isso gerou acusações a presidente e desconfiança no mercado, porque também 

usou métodos não convencionais para segurar preços, por exemplo, o subsidio da energia 

elétrica. Caso a Dilma tivesse “cumprido a promessa de uma inflação de 4,5% seria uma 

medida de confiança adquirida dos investidores e a de não maquiar os dados das contas 

publicas e realizar mais concessões de infraestrutura ao setor privado, o controle dos preços 

ajudaria a atividade econômica a se recuperar no longo prazo”. Segundo Silvio Guedes 

Crespo.  

 

2.2.  Aspectos históricos e impactos da inflação nas demonstrações financeiras 

 

A inflação sob a ótica contábil é um aspecto que necessita de atenção, pois a 

elaboração de Demonstrações Financeiras sem o devido reconhecimento da inflação pode 

provocar distorções consideráveis no resultado das empresas. Até 1995 as demonstrações 

eram corrigidas de acordo com a variação da inflação no Brasil, pois esta chegava a patamares 

absurdos sendo necessário realizar a correção monetária. 

Nas Demonstrações Financeiras a correção monetária teve origem através da Lei nº 

6.404/1976 - que regulamenta as Sociedades Anônimas - em seu art. 185 e posteriormente 

pela Resolução 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade que denominava o "Princípio da 

Atualização Monetária" em seu art. 8º. A correção monetária aplicada no âmbito societário 
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consistia no reconhecimento tanto no resultado quanto no patrimônio de parcela dos ganhos e 

perdas decorrentes da inflação. 

No entanto, ainda no governo de Itamar Franco em 1994, se deu a substituição do 

Cruzeiro Real através da implantação do Plano Real para que houvesse uma redução significativa 

dos altos índices inflacionários que assolavam o Brasil. A partir da instituição do Real como 

moeda oficial, o Brasil começou a experimentar a estabilidade econômica e, o até então Ministro 

da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, elegeu-se no ano seguinte (1995) como Presidente da 

República.  

Em vista da redução do nível inflacionário de 916,43% (pelo IPCA) em 1994 para 22,41% 

em 1995, instituiu-se a  Lei n.º 9.249/95 complementando as medidas econômicas do Plano Real 

vedando todo e qualquer método de correção monetária nas demonstrações contábeis no Brasil. O 

maior problema que a proibição trouxe incidiu e ainda incide sobre as distorções nos resultados 

que acabam gerando valores irreais. Ou seja, a falta de informações mais precisas em decorrência 

do descarte das correções nos demonstrativos financeiros fazem com que a contabilidade perca 

sua função principal de gerar informações fidedignas para auxiliar as tomadas de decisões 

estratégicas de uma empresa. 

Em 2001, no segundo mandato do governo de FHC, com a inflação medida em 7,57% 

(pelo IPCA), houve uma abertura tímida para o retorno dos demonstrativos corrigidos. Foi emitida 

pelo CRC a Resolução nº 900/01, determinando que a aplicação da correção monetária ocorreria 

somente no caso da inflação atingir o patamar de 100% (cem por cento) acumulado em três anos 

consecutivos.  

O período de governo de Luíz Inácio "Lula" da Silva iniciou-se com uma inflação alta de 

12,53% e a economia brasileira estagnada, devido a abertura do mercado aos produtos 

estrangeiros, excessivas privatizações, aumento dos juros para atrair o capital estrangeiro e a 

pesada carga tributária deixada pela Era FHC. Nos dois mandatos de Lula a inflação manteve-se 

estável em torno de uma média de aproximadamente 6% e terminou com a inflação em 5,90% em 

2010 não sendo necessário então recorrer a aplicação da atualização monetária nas demonstrações 

financeiras.  

A regra da Resolução 900/01 durou até 2010, quando foi revogada pela Resolução CFC nº 

1.282/2010, que também revogou o artigo 8º da Resolução CFC nº 750/93, sobre o Princípio da 

Atualização Monetária. Atualmente não há regras contábeis sobre a possibilidade de correção ou 

atualização monetária dos demonstrativos.  

Tendo em vista as constantes notícias e informações apresentadas na mídia, discute-se a 

necessidade de revisão do Princípio da Atualização monetária das Demonstrações Financeiras 

devido a instabilidade do dólar e da ameaça de altos índices inflacionários no segundo 
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mandato da Presidente Dilma Rouseff, iniciado em 2015. Seu primeiro mandato foi no 

período de 2011 a 2014 e registrou inflação média de aproximadamente 5%.  

No entanto, mesmo com a inexistência de procedimentos para correção monetária 

direta das Demonstrações Financeiras torna-se necessário abordar um dos métodos contábeis 

utilizados atualmente como base de mensuração do patrimônio que reconhece os efeitos da 

inflação: o AVP –  Ajuste  a Valor Presente. 

 

2.2.1. Ajuste a Valor Presente – AVP 

 

O Ajuste a Valor Presente, também conhecido como AVP, deriva-se do Princípio Contábil  

do Registro pelo Valor Original e trata-se de um fator que acarreta variação do custo histórico dos 

componentes patrimoniais. Tal princípio é estabelecido pela Resolução 750/93 em seu art. 7º que 

determina que "os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores 

originais das transações, expressos em moeda nacional." 

O custo histórico é uma base de mensuração do patrimônio e sua definição e variação são 

apresentadas pelo art. 7º,  no § 1º, incisos I e II: 

 

I – Custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos 

em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues 

para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos valores dos 

recursos que foram recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, 

pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais serão necessários para 

liquidar o passivo no curso normal das operações; e 

II – Variação do custo histórico. Uma vez integrado ao patrimônio, os componentes 

patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer variações. (Resolução 750, 1993) 

 

As variações são decorrentes do custo corrente, do valor realizável, do valor justo, da 

atualização monetária e do valor presente. O Ajuste a Valor Presente é regulamentado pelo CPC 

12 que define seus objetivos, alcance e mensuração. 

O valor do dinheiro no tempo tem sido peça fundamental para que a organização tome 

certas precauções, em termos de prazos e juros, para se proteger dos efeitos inflacionários 

existentes na economia. Portanto, o AVP tem como finalidade fazer ajustes para demonstrar o 

valor presente de um fluxo de caixa futuro, seja ele representado por entradas ou saídas dos 

recursos.  

Para realizar o ajuste de um fluxo de caixa ao valor presente é necessário saber o valor do 

fluxo futuro (levando em consideração todas as condições contratadas), a data do fluxo financeiro 

mencionado e a taxa de desconto que será aplicada à transação. A aplicação do ajuste a valor 

presente deve ser feita no reconhecimento inicial de elementos do ativo e passivo de longo prazo 

(não circulantes) e nos ativos e passivos circulantes que possuam valores relevantes . 
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A seguir um exemplo prático de como é feito o AVP, considerando o ativo circulante 

"Contas a Receber/Duplicatas a Receber". A venda a prazo constitui uma prática comum no 

comércio, realizando o parcelamento das operações em 3, 6, 10 ou mais parcelas no cartão de 

crédito e portanto, exige avaliação a valor presente.  

A Empresa XYZ é do setor varejista no comércio de roupas e realizou uma venda de suas 

mercadorias no montante de R$ 50.000 (valor da nota fiscal) para ser recebida em 15 meses. A 

taxa média de desconto aplicada será de 2% ao mês. 

 

Quadro 1 – Exemplificação do Cálculo do AVP 
Cálculo Financeiro na HP12C 

HP = G END 

FV = 50.000 

i = 2% 

n = 15  

O valor presente encontrado (PV) será de R$ 37.150,74. 

Logo, a diferença entre o valor contábil e o valor presente (50.000,00 - 37.150,74) 

será no valor de: R$ 12.849,26 que constituirá o ajuste ao valor presente na conta 

Juros a apropriar. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Quadro 2 – Contabilização do Ajuste Realizado 
CONTABILIZAÇÃO 

No Reconhecimento Inicial Apropriação de Juros 

 

D. Contas a Receber R$ 50.000,00 

C. Receita de Vendas R$ 50.000,00 

D. Receita de Vendas R$ 12.849,26 

C. AVP - Rendas a Apropriar R$ 12.849,26 

Mês 1 

D. AVP Rendas a Apropriar R$ 703,01 

 

C. Receita Financeira Comercial 

R$ 703,01 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

A apropriação de juros nos meses seguintes se dá até que o valor total (R$ 50.000,00) seja 

apropriado. Vide quadro de juros e principal que se encontra no Anexo 1.    

O CPC 12 ainda enfatiza a diferença entre o Valor Presente e o Valor Justo que algumas 

vezes podem coincidir. Dessa forma, destaca-se no pronunciamento que "o valor presente tem 

relação com a taxa de juros específica intrínseca do contrato, considerando as condições na data 

de sua origem", enquanto o valor justo "sofre alterações com o passar do tempo em decorrência de 

condições do mercado".  

Considerando o impacto que os juros pré-estabelecidos provocam nas transações, as 

demonstrações financeiras, ao serem elaboradas sem o ajuste a valor presente, não ponderam à 

expectativa de inflação e portanto não refletem as incerteza relativa ao tempo, ou seja, a realidade 

da empresa em determinado momento. Desse modo, torna-se importante que se faça o ajuste a 

valor presente nos respectivos registros contábeis, retirando-se os juros embutidos e refletindo 

então a realidade nas demonstrações financeiras. 

 

 



13 
 

2.3.  O contexto histórico da relação Carga Tributária x Inflação 

 

Devido a elevada carga tributária no Brasil e a falta de planejamento tributário, muitas 

empresas pagam elevados impostos, taxas e contribuições, prejudicando sua sobrevivência no 

mercado. Por esse motivo, o contador deixou de ser uma mera figura gerencial, que lida com 

sistemas de informação, e tornou a contabilidade uma ferramenta estratégica dentro das empresas, 

inclusive na área tributária, garantindo que as empresas mantenham a competitividade frente aos 

concorrentes. 

Além de ser um fator determinante na sobrevivência das empresas, podemos afirmar que a 

carga tributária contribui com o aumento da inflação. Mais uma vez é necessário a utilização de 

conceitos econômicos para explicar a influência desse fator na elevação sistemática dos preços. 

O aumento da carga tributário é um mecanismo utilizado pelo Governo, em determinadas 

ocasiões, para gerar um aumento da receita pública com objetivo de cobrir os gastos excessivos 

ocasionados, muitas vezes, pela má gestão. Tal aumento causa a diminuição da renda disponível 

dos agentes econômicos, acarretando uma diminuição no seu consumo e/ou poupança. 

Consequentemente, o comércio será afetado negativamente, uma vez que haverá diminuição das 

vendas, o que, por sua vez, ocasionará aumento do desemprego, diminuição da massa salarial e da 

renda do setor. 

Seus fornecedores, entendidos como indústria e intermediários, também serão afetados 

negativamente, devido a diminuição da demanda por seus produtos, o que também ocasionará a 

redução do emprego e a consequente queda da renda no setor. Assim, haverá menor demanda por 

máquinas e equipamentos, gerando um círculo viciosos. Por fim, com o desaquecimento do 

mercado, decorrente dos baixos níveis de consumo e investimentos privados, a arrecadação 

também será menor, gerando um efeito inverso ao esperado, além de ocasionar picos de inflação 

na economia. Desta forma, o estudo acerca dos tributos vigentes nos três períodos, compreendidos 

entre 1995 a 2015, e a modificação dos tributos vigentes nos três governos é fundamental para o 

completo entendimento da sua influencia na carga tributária.  

No início do mandato de FHC em 1995, a economia ainda se adaptava a implantação do 

Plano Real no ano anterior. A população ganhou maior poder de compra enquanto a inflação 

sofreu drástica redução, refletindo estímulos em vários setores da economia. Uma das principais 

propostas em seu primeiro ano de mandato foi a criação do ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) Federal que teria uma alíquota única a ser definida pelo Senado incidiria 

sobre produtos e serviços que até ali não pagavam IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), 

como a energia elétrica, combustíveis e serviços de telecomunicações. 
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No exercício de FHC em 1997, também foi instituída a CPMF (Contribuição Provisória 

sobre Movimentações Financeiras), que entrou em vigor em 23 de janeiro de 1997, com base na 

Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996. A CPMF foi extinta em 23 de janeiro de 1999, e 

substituída pelo IOF até sua reestruturação em 17 de junho de 1999. A alíquota, que era de 0,25%, 

aumentou para 0,38%. Em 17 de junho de 2000  foi reduzida para 0,30% e em 19 de março de 

2001 voltou para 0,38%. A proposta de prorrogação da contribuição foi rejeitada pelo senado em 

dezembro de 2007 e  voltou a ser proposta em 2015. 

Já no fim de seu mandato em 2002, a economia brasileira passava por um período difícil e 

as incertezas no ambiente político impactaram a economia, levando a redução dos investimentos 

externos, desvalorização do câmbio e alta das taxas de juros resultando na retração econômica e 

na inflação acima das metas estabelecidas. Segundo dados da Receita Federal, de 1998 a 2002, a 

Carga Tributária Bruta (CTB) brasileira aumentou 6,13 pontos percentuais, passando de 29,74% 

(1998) para 35,86% (2002). 

Quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o governo, o crescimento do PIB era lento e a 

inflação tinha atingido dois dígitos e estava acelerando. Para combater o aumento inflacionário foi 

adotada uma estratégia da redução gradativa das metas de inflação. Dessa forma, o período 

governado por Lula foi marcado por certa estabilidade inflacionária, mas com períodos de 

retração da atividade econômica devido à sensibilidade dos diversos setores às taxas de juros. 

Após a crise de 2008 o governo se preocupou em estabelecer políticas fiscais eficazes para 

promover o desenvolvimento do país e procurou  diminuir  a carga tributária ao longo de seu 

governo de acordo com as tendências apresentadas pela economia.  

O aumento da tributação só voltou a acontecer de fato em 2010 devido ao grande 

crescimento da atividade econômica, mas manteve-se em níveis aceitáveis após análise de dados 

da Receita Federal, que mostram a carga tributária em 33,36% em 2006 contra 33,56% em 2010, 

ou seja, aumento percentual de apenas 0,2% em 5 anos.  

Após a posse da atual Presidente Dilma Rouseff, a economia teve bom desempenho apesar 

da desaceleração do crescimento econômico que só piorou ao decorrer de seu mandato. Dilma 

adotou uma política mais consumista e de excessivos gastos, que deu margem para o aumento da 

inflação e da carga tributária. Os relatórios da Receita Federal mostram um aumento percentual na 

tributação de 0,6% entre 2011 e 2013, sendo 35,31% em 2011 contra 35,95%.  

Dessa forma, ao compreendermos um pouco como cada governo lida com a tributação, 

podemos afirmar que a figura do contador torna-se indispensável na elaboração de um 

planejamento tributário eficiente, para que as empresas possam sobreviver e a inflação e suas 

consequências (consumo, desemprego, juros) possam se manter aceitáveis. 
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2.4. Estudo de Caso 

 

O presente estudo trata, de modo geral, sobre a variação do nível inflacionário no Brasil 

em diferentes períodos de governo e os impactos da inflação nas contas a pagar de uma 

companhia do setor energético. Tal delimitação se deve pelo fato de que a energia elétrica é uma 

das principais despesas para a população, consequentemente torna-se um elemento de peso na 

estruturação dos índices inflacionários.  

Além disso, foi um dos produtos que mais sofreu com a inflação nos últimos períodos. 

Segundo dados do IBGE o custo da energia elétrica acumulou inflação de 60,42% no período dos 

últimos 12 meses, e a inflação oficial, medida pelo IPCA, ficou em 8,13%. A bandeira tarifária é 

um custo extra que o consumidor precisa pagar quando as usinas termelétricas são acionadas para 

produzir energia. A energia produzida por essas usinas é mais cara do que a produzida pelas 

usinas hidrelétricas. Como as térmicas estão sendo usadas com frequência, a bandeira tarifária 

está vermelha: a mais cara. 

A alta da energia elétrica tem não tem impacto direto apenas no bolso do consumidor, que 

paga sua conta de luz, mas também tem efeito indireto no preço de outros produtos, pois aumenta 

o custo dos produtores e fornecedores de serviços aos consumidores, dessa forma os produtos 

podem sofrer impacto da inflação duas vezes: acumulada na energia elétrica e decorrente do 

aumento de preços dos próprios produtos. 

Assim, a empresa escolhida para complementar o estudo é a Companhia Paranaense de 

Energia - COPEL Geração e Transmissão S.A. sediada em Curitiba, Paraná. Foram levadas em 

consideração análises feitas em seus Balanços Patrimoniais e Notas Explicativas, por possuírem 

em seus ativos e passivos elementos decorrentes de operações de longo ou curto prazo cujos 

efeitos são relevantes.  

Foram utilizadas na elaboração do estudo: dados da pesquisa bibliográfica e do IBGE para 

apresentação de informações relevantes sobre a inflação no contexto geral e as Demonstrações 

Financeiras de 2012 da empresa obtidas a partir do site da COPEL para demonstração da 

aplicação do AVP em contas a pagar - mais especificamente em "Contas a pagar vinculadas à 

concessão - uso do bem público". 

 

2.4.1. Inflação anual durante os mandatos de FHC, Lula e Dilma pelo IPCA 

 

Os números do IPCA apontam que a inflação foi de 6,5% em 2011, 5,84% em 2012 e 

5,91% em 2013, o que dá uma média anual de 6,1%, 1º mandato de Dilma (2011 à 2014). Na era 

Lula (2003 a 2010), os preços subiram 5,8% ao ano.  
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Já na gestão FHC (1995 a 2002), o aumento médio foi de 9,1%. Os dados referem-se ao 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador oficial de inflação, calculado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Figura 1 – Gráfico da inflação durante os mandatos de FHC, Lula e Dilma 

Fonte: IBGE 

 

2.4.2. Carga Tributária Bruta nos períodos de governo 

 

A Figura 2 apresenta a evolução da Carga Tributária Bruta em todos os períodos de 

governo abordados no presente trabalho. Ao subtrairmos o percentual do último ano de 

mandato pelo primeiro ano de mandato encontramos os seguintes números: FHC  ̶  3,72 %, 

Lula  ̶ 1,69% e Dilma ̶  0,4%. Em 2014 no fim do 1º mandato da Presidente Dilma a CTB 

fecha em 36,95% sobre o PIB, o que elevaria a diferença no primeiro mandato de Dilma para 

0,93%. Assim, o Brasil acaba gerando mais gastos do que Produto Interno Bruto (PIB) 

consegue crescer. Somado aos baixos indicadores sociais, a corrupção e a falta de políticas 

econômicas eficientes o meio encontrado pelo governo para arrecadar o necessário e conter a 

inflação é aumentar a tributação.  

Dessa forma, criam-se muitas dificuldades no que diz respeito ao crescimento 

econômico e conclui-se que a excessiva carga tributária no Brasil, a má administração dos 

recursos públicos e a inflação são os principais desafios ao desenvolvimento da economia 

brasileira.   

 



17 
 

Figura 2 – Evolução da Carga Tributária por governo 

Fonte: Receita Federal / IBPT 

 

2.4.3. Contas a pagar ajustadas conforme AVP 

 

A COPEL Geração e Transmissão S.A. contabilizou em 2012 o valor de R$ 27.184 

milhões em contas a pagar vinculadas à concessão - uso do bem público de seu balanço 

patrimonial, incorridos a partir do início de operação do empreendimento até a data final da 

concessão,  no qual fez o ajuste a valor presente de suas contas.  

 

Tabela 1 – Valores das contas a pagar da COPEL S.A. (Em Milhares de Reais): 

Passivo não Circulante 

Passivo Exigível a Longo Prazo  

Saldos 31/12/2012 31/12/2011 

Contas a pagar vinculadas à concessão - uso do bem 

público 
R$ 27.184 R$ 25.505 

Fonte: Copel (2012) 

 

Conforme notas explicativas da COPEL, sobre o AVP: 

 

Correspondem aos valores estabelecidos no contrato de concessão relacionados ao 

direito de exploração do potencial de energia hidráulica (concessão onerosa), cujo 

contrato é assinado na modalidade de Uso do Bem Público - UBP. O registro 

contábil é feito na data da assinatura do contrato de concessão, independentemente 

do cronograma de desembolsos estabelecido no contrato. O registro inicial desse 

passivo (obrigação) e do ativo intangível (direito de concessão) correspondem aos 

valores de obrigações futuras trazidos a valor presente (valor presente do fluxo de 

caixa dos pagamentos futuros). Posteriormente, é atualizado pelo método da taxa de 

juros efetiva e reduzido pelos pagamentos contratados. (COPEL, 2012) 

 

Em síntese, a COPEL tem uma obrigação relativa a direitos de exploração em seu passivo 

cuja contrapartida é um direito de concessão contabilizado como ativo intangível no Balanço 
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Patrimonial (Vide Anexos B, C, D e E). O fato é contabilizado de acordo com o Ajuste a Valor 

Presente - CPC 12, sendo ajustado de acordo com os percentuais apresentados nas Notas 

Explicativas cuja as taxas de desconto são corrigidas conforme o IPCA anual como mostrado na 

Figura 1.  

 

Figura 1 – Nota Explicativa nº 21  ̶  Valor de contas a pagar vinculadas à concessão - UBP 

ajustado a valor presente 

Fonte: Copel (2012) 
 

A figura apresenta as datas de assinatura dos contratos e o término do direito de concessão 

adquiridos pela COPEL para exploração de energia hidráulica. Também informa que as parcelas 

são corrigidas pela variação do IPCA e que o tempo de exploração é de 35 anos a partir da data de 

assinatura do contrato estando de acordo com o CPC 12, que explica que: 

 

(...) é necessário utilizar uma taxa de desconto que reflita juros compatíveis com a 

natureza, o prazo e os riscos relacionados à transação", levando-se em consideração, 

ainda, as taxas de mercado praticadas na data inicial da transação entre partes 

conhecedoras do negócio, que tenham a intenção de efetuar a transação e em 

condições usuais de mercado. (CPC 12, p. 15)  

 

No entanto, não foi possível calcular o AVP no passivo, pois as notas explicativas não 

possuem dados mais específicos sobre o prazo e taxa para a realização do ajuste. Sendo assim, 

observa-se que a empresa não está cumprindo com as normas do CPC integralmente, 

consequentemente prejudicando o entendimento dos usuários da informação contábil. 



19 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do estudo apresentado no trabalho, conclui-se que o tema inflação é muito 

estudado na economia e refere-se a perda do poder aquisitivo da moeda no tempo, refletindo a 

incapacidade de reposição dos insumos a um mesmo valor em espaços de tempo distintos. A 

impossibilidade de que o valor da moeda não seja constante no tempo afeta profundamente a 

área contábil, sendo ela a responsável por gerar demonstrativos que refletem a real situação da 

empresa. 

A Contabilidade é uma ferramenta que ajuda a coordenar as operações efetuadas pelas 

organizações, conhecendo seus propósitos e sua situação detalhadamente para determinar 

resultados e explicar as razões que produziram tais resultados. Dessa forma, muitas vezes o 

valor exposto nas demonstrações contábeis pode não significar situação real de uma 

organização. 

Desta forma, as demonstrações financeiras de uma organização devem seguir padrões 

anteriormente definidos e o valor das unidades de medida devem ser constantes para que 

possa haver comparação da situação empresarial nos vários momentos. Como se tentou 

demonstrar pelo estudo de caso da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), apesar de 

não ser possível, pois a empresa descumpriu o determinado pelo CPC 12, o Ajuste ao Valor 

Real deve ser utilizado de forma clara e de acordo com as normas vigentes, apresentando os 

cálculos utilizados nas notas explicativas e que reflitam nos úmeros apresentado no balanço 

patrimonial.  

Por fim, a Política Monetária e Tributária adotada por um governo reflete diretamente 

no desempenho das empresas e da indústria de um país, pois uma alta carga tributária e 

medidas monetárias erradas podem acarretar no aumento dos preços dos produtos e 

desestimular o desenvolvimento industrial. 
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ANEXO A – COMO É CALCULADA A INFLAÇÃO 

 
Fonte: Site Globo. Com, G1 Economia. 
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ANEXO B - TABELA DE JUROS E PRINCIPAL DO EXEMPLO PRÁTICO 

 

 

JUROS E PRINCIPAL 

 

 

Período 

 

Juros 

 

Saldo 

   

Valor Presente (VP) 2% R$ 37.150,74 

 

1 

 

R$ 743,01 

 

R$ 37.893,75 

 

2 

 

R$ 757,88 

 

R$ 38.651,63 

 

3 

 

R$ 773,03 

 

R$ 39.424,66 

 

4 

 

R$ 788,49 

 

R$ 40.213,15 

 

5 

 

R$ 804,26 

 

R$ 41.017,41 

 

6 

 

R$ 820,35 

 

R$ 41.837,76 

 

7 

 

R$ 836,76 

 

R$ 42.674,52 

 

8 

 

R$ 853,49 

 

R$ 43.528,01 

 

9 

 

R$ 870,56 

 

R$ 44.398,57 

 

10 

 

R$ 887,97 

 

R$ 45.286,54 

 

11 

 

R$ 905,73 

 

R$ 46.192,27 

 

12 

 

R$ 923,85 

 

R$ 47.116,12 

 

13 

 

R$ 942,32 

 

R$ 48.058,44 

 

14 

 

R$ 961,17 

 

R$ 49.019,61 

 

15 

 

R$ 980,39 

 

R$ 50.000,00 
Fonte: Elaborado pela autoras 
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ANEXO C - BALANÇO PATRIMONIAL DA COPEL EM 2012 - ATIVO 

 

 
Fonte: COPEL (2012) 
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ANEXO D - BALANÇO PATRIMONIAL DA COPEL EM 2012 - PASSIVO 

 

 
Fonte: COPEL (2012) 
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ANEXO E - NOTA EXPLICATIVA 21.1 - MUTAÇÕES DE CONTAR A PAGAR 

VINCULADAS À CONCESSÃO - UBP 

 

 
Fonte: COPEL (2012) 

 


