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RESUMO 

 

No Brasil, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 12 - Ajuste a valor presente (2008), 

a utilização de informações com base no valor presente permite a correção de julgamentos 

acerca de eventos passados já registrados e melhora a forma de reconhecimento de eventos 

presentes. Isso significa que no momento inicial da operação deve ser calculado o ajuste a valor 

presente, considerando os fluxos de caixa da correspondente operação (valor, data e todos os 

termos e as condições contratados). Nesse contexto, este estudo buscou mapear o processo de 

implementação do CPC 12 na Telhanorte, examinando as dificuldades e os benefícios desse 

procedimento. Foram simulados os efeitos do CPC 12 no Balanço Patrimonial (BP) e na 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Procurou-se descrever as expectativas dos 

usuários e preparadores da informação contábil em relação a essa implementação e verificar se 

as possíveis mudanças no comportamento dos vendedores da empresa decorrente desse novo 

procedimento contábil, já que a mudança na mensuração das receitas de vendas poderia mudar 

o comportamento dos vendedores na hora de vender. Este trabalho é uma pesquisa 

intervencionista, já que o pesquisador intervém no cotidiano da empresa e tem foco na aplicação 

da teoria no ambiente organizacional. Para coletar as informações necessárias ao mapeamento 

dos processos foram utilizados questionários e entrevistas, e no tratamento dos dados foi 

utilizada análise de conteúdo. Concluiu-se que a aplicação do CPC 12 na Telhanorte tem 

impactos nas Demonstrações Contábeis, sendo que a empresa deve analisar os fatores 

favoráveis e desfavoráveis no processo de implementação desse CPC para decidir se deve ou 

não aplicar esse pronunciamento contábil, uma vez que os impactos encontrados demonstraram 

alterações nos aspectos gerenciais, fiscais e contábeis.  

 

Palavras-chave: Ajuste a valor presente, CPC 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
In Brazil, according to CPC 12- Present value adjustment (2008), the use of information based 

on the present value allows correction judgments about already registered past events and it 

improves the way of present events recognition. This means that, at the initial time of operation, 

the adjustment to present value should be estimated, considering cash flows of the 

corresponding operation (value, date and all terms and contract conditions). In this context, the 

present study sought to map the process of implementing CPC 12 at Telhanorte, by examining 

the difficulties and benefits of this procedure. The effects of CPC 12 in the Balance Sheet (BS) 

and Statement Net Income (SNI) were simulated. The expectations of users and accounting 

information makers were tried to be described in relation to this implementation and possible 

changes in the behavior of the company vendors were found, arising from this new accounting 

procedure, since the change in the sales revenue measurement could affect the salespeople’s 

behavior at the selling time. This work is an interventional study, since the researcher involved 

in the company's daily and focuses on the application of theory in the organizational 

environment. To collect the information needed to process mapping questionnaires and 

interviews were used, and the processing of data was used content analysis. It was concluded 

that the application of CPC 12 in Telhanorte has impacts on the financial statements, and the 

company must analyze the favorable and unfavorable factors in this CPC implementation 

process to decide whether or not to apply this accounting pronouncement, since the impacts 

they found showed changes in management, tax and accounting aspects 

 

Keywords: Present value adjustment, CPC12.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA  

 Em um mundo globalizado, no qual as empresas de vários países comercializam 

mercadorias e serviços, a contabilidade se deparou com a necessidade de prestar informações 

comparáveis, ou seja, uma harmonização das normas contábeis se tornou primordial. Com a 

convergência das normas contábeis, as empresas brasileiras se adaptaram a esse novo cenário 

de internacionalização da contabilidade. De acordo com Antunes et al. (2012), "a harmonização 

dos regulamentos técnicos nacionais com padrões internacionais pode contribuir para a redução 

das barreiras comerciais "camufladas" e, consequentemente, trazer maior previsibilidade ao 

regime de comércio". 

 No Brasil, criado pela Resolução CFC nº 1.055 (2005), o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) tem como principais objetivos o estudo, o preparo e a emissão de 

pronunciamentos técnicos de contabilidade para adequação das normas brasileiras às normas 

internacionais. 

 De acordo com pronunciamento contábil CPC 12 - Ajuste a valor presente (2008), a 

utilização de informações com base no valor presente permite a correção de julgamentos acerca 

de eventos passados já registrados e melhora a forma de reconhecimento de eventos presentes. 

Isso significa que, no momento inicial da operação, deve ser calculado o ajuste a valor presente, 

considerando os fluxos de caixa da correspondente operação (valor, data e todos os termos e as 

condições contratados).  

 Nos Estados Unidos, o FASB (Financial Accounting Standard Board) trata do ajuste a 

valor presente no Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC), nº 7 - Using Cash Flow 

Information and Present Value, mas o IASB (International Accounting Standards Board), ainda 

não divulgou pronunciamento específico sobre o assunto. 

 O ajuste a valor presente influencia a divulgação das compras e vendas realizadas pelas 

empresas nas demonstrações contábeis. Frequentemente, várias empresas divulgam para os 

clientes que o preço é o mesmo nas formas de pagamento à vista e a prazo. Mas sabe-se que 

uma parte do valor a prazo já corresponde aos juros. Antes do CPC 12, as informações para os 

usuários externos não estavam demonstrando a realidade, já que os juros embutidos nas 

compras a prazo acabavam compondo itens do ativo e passivo, trazendo distorções nas 

demonstrações do patrimônio da entidade (SILVA, 2010). Dessa maneira, a contabilidade 

precisa refletir melhor essas operações, ou seja, a receita financeira no caso das vendas e a 

despesa financeira no caso das compras.  
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 Atualmente, as empresas não estão divulgando em sua totalidade a aplicação do CPC 

12. De acordo com Ponte et al. (2012), nas companhias abertas, ainda são pouco observadas as 

práticas do ajuste a valor presente, sendo divulgadas nas demonstrações contábeis.  

 Nos últimos anos, a economia brasileira vem demonstrando instabilidade financeira. Os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram um aumento no índice 

que mede a inflação, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).  Em janeiro de 2014 a 

inflação foi de 0,55% a.m e, em dezembro de 2015, subiu para 0,96% a.m.  

 Essa variação do valor do dinheiro no tempo precisa ser refletida nas demonstrações 

contábeis das empresas, como define a Teoria da Correção Monetária Contábil. Segundo 

Iudícibus (2006), nessa teoria "as flutuações de preço e a inflação (ou deflação) devem ser 

apresentadas para os usuários da informação contábil, e pelo menos em nível gerencial, deve 

ser apresentada uma visão mais atualizada do resultado empresarial e de seus efeitos no 

balanço". Para o usuário externo, aboliu-se a correção monetária das demonstrações contábeis 

com a Lei nº 9.249/95.  

  É importante ressaltar que o reconhecimento da correção monetária não deve ser 

confundido com o reconhecimento de ajuste a valor presente de valores a receber e a pagar. A 

taxa de desconto utilizada para ajustar um montante a seu valor presente inclui não só a correção 

monetária do período, mas também o risco da operação (CPC 12, 2008).  

A instrução da Comissão de Valores Imobiliários (CVM) nº 192 de 15 de julho de 1992, 

estabelecia que nos registros contábeis os créditos e as obrigações decorrentes de operações 

prefixadas deveriam ser trazidos a valor presente, utilizando-se a taxa média nominal de juros 

divulgada pela Associação dos Bancos de Investimentos (ANBID). Da mesma forma, para o 

usuário externo, aboliu-se esse registro das operações a valor presente nas demonstrações 

contábeis com a Lei nº 9.249/95. A partir de 2008, com a Lei 11.638/07, tornou-se obrigatório 

novamente o ajuste a valor presente, conforme os termos do CPC 12 (2008).  

 A Telhanorte, empresa limitada do ramo de varejo de materiais de construção, está 

enfrentando dificuldades na implantação detalhada do ajuste a valor presente. De acordo com 

CPC 12, o reconhecimento desse ajuste precisa ser aplicado no reconhecimento inicial de ativos 

e passivos, por exemplo, na venda e compra de mercadorias. 

 

1.2. QUESTÃO DE PESQUISA 

 A questão de pesquisa abordada neste estudo foi a seguinte: quais serão os processos 

afetados na implementação do CPC 12 na Telhanorte? 



18 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo Geral  

 Este trabalho teve por objetivo mapear o processo de implementação do CPC 12 na 

Telhanorte, examinando as dificuldades e os benefícios desse procedimento.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos respondidos neste trabalho são os seguintes: 

1) Simular os efeitos do CPC 12 no Balanço Patrimonial (BP) e na Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE).  

2) Descrever as expectativas dos usuários e preparadores da informação contábil em 

relação a essa implementação. 

3) Verificar as possíveis mudanças no comportamento dos vendedores da empresa 

decorrentes desse novo procedimento contábil.  

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

 Em um cenário de constantes mudanças, a contabilidade precisou se adaptar à economia 

e demonstrar para os stakeholders a realidade decorrente das constantes variações nos preços. 

 Diante de uma imposição legal, as empresas tiveram que se adaptar aos 

pronunciamentos contábeis, adotados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a partir 

de 2008. De acordo com Gonçalves, Marques e Macedo (2014), o fato de as empresas 

evidenciarem o CPC 12 da mesma forma ao longo de 2010, 2011 e 2012 mostra que não houve 

aprendizado na aplicação dessa norma, visto que as empresas persistiram e mantiveram-se em 

um patamar inadequado de aderência ao CPC 12. Dessa maneira, não existe um modelo para a 

aplicação adequada do ajuste a valor presente nas empresas.  

 A Telhanorte, empresa varejista de materiais de construção, precisará aplicar o CPC 12. 

Um estudo sobre como será realizada a implantação desse pronunciamento e os possíveis 

impactos é essencial para a administração da empresa. De acordo com Gonçalves, Marques e 

Macedo (2014), devido ao grande volume de vendas e compras a prazo nas empresas varejistas, 

o ajuste a valor presente pode ser potencialmente de grande significância nas receitas, custos 

das vendas e nos lucros de exercícios posteriores.  
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1.5. CONTRIBUIÇÕES 

 Esta pesquisa pode servir de modelo para a implantação prática do ajuste a valor 

presente para as empresas do mesmo segmento, o que pode auxiliá-las na adoção adequada do 

CPC 12 e estimular as futuras pesquisas voltadas para as mudanças nos indicadores gerencias 

com a implantação do ajuste a valor presente.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE  

 Com o processo de globalização, as transações comerciais internacionais aumentaram e 

com isso, a necessidade de convergência das normas contábeis se mostraram essenciais para o 

acompanhamento desse desenvolvimento mercantil. "A internacionalização dos mercados 

trouxe a necessidade de se ter um conjunto de padrões contábeis internacionais que pudessem 

viabilizar o processo de comparação de informações entre companhias" (PADOVEZE; 

BENEDICTO; LEITE, 2013, p. 3). 

 O processo de harmonização das normas contábeis teve início em 29 de junho de 1973 

com a criação do IASC (Internacional Accounting Standards Committe), composta por dez 

países: Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Irlanda, Japão, México, Países 

baixos e Reino Unido. Sua função foi reformular as normas contábeis para serem aceitas 

mundialmente e os seus pronunciamentos foram denominados IAS (International Accounting 

Standard). 

 Em 1º de abril de 2001, foi criado o IASB (International Accounting Standards Board), 

que assumiu a responsabilidade pela elaboração das normas técnicas do IASC, com objetivo de 

que essas normas fossem adotadas por um grande números de países. A partir dessa data, seus 

pronunciamentos passaram a ser conhecidos como IFRS (International Financial Reporting 

Standard), mostrando que o IASB é voltado para o reporte financeiro, ou seja, a contabilidade 

precisa demonstrar de maneira transparente as operações das empresas para os usuários 

externos.  

 A partir de 1º de janeiro de 2005, as companhias abertas da Europa foram obrigadas a 

adotar as normas IFRS, já que a União Europeia (UE) aprovou em 2002 uma regulamentação 

contábil exigindo essa aplicação (PADOVEZE, 2013) 

 No Brasil, esse processo de harmonização teve como marco a Lei 11.638 de 28 de 

dezembro de 2007, que alterou e revogou dispositivos da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades 

por Ações), trazendo para a contabilidade um novo horizonte denominado a nova Filosofia 

Contábil (GERON, 2008), que prioriza a essência econômica sobre a forma jurídica, a análise 

de riscos e benefícios sobre a propriedade jurídica e a adoção de normas orientadas em 

princípios e julgamento. 

 O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) considerou que o processo de convergência 

teve como consequência a redução dos riscos nos investimentos internacionais, maior facilidade 
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de comunicação internacional no mundo dos negócios com o uso de uma linguagem mais 

homogênea e a redução do custo do capital que deriva dessa harmonização (ANTUNES et al., 

2012).  

 Para realizar essa tarefa de convergência das normas contábeis foi criado o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), cujo objetivo, de acordo com a Resolução do Conselho 

Federal de Contabilidade nº 1.055/05, é:   

 

"...o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos 

de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a 

emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e 

uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência 

da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais".  

 

 As entidades que fazem parte do CPC são ABRASCA (Associação Brasileira das 

Companhias Abertas), APIMEC NACIONAL (Associação Nacional dos Analistas e 

Profissionais de Investimentos de Mercado de Capitais), BM&FBOVESPA (Bolsa de valores), 

CFC (Conselho Federal de Contabilidade), FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas 

Contábeis, Atuariais e Financeiras) e IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do 

Brasil). 

 Os pronunciamentos emitidos pelo CPC apenas se tornam normas quando aprovados 

pelos órgãos reguladores como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central 

(BACEN), Superintendência de Seguros Privados (SUSESP) e CFC, entre outros. Além disso, 

é importante destacar que o CPC é um órgão que não faz somente as traduções das normas 

internacionais, mas também adaptações delas para a realidade brasileira. No trabalho realizado 

por Fernandes et al. (2010), 63,4 % dos docentes que responderam ao seu questionário 

concordaram que os pronunciamentos foram elaborados de acordo com as situações 

encontradas pelas empresas no Brasil. 

 Esse processo de convergência das normas contábeis brasileiras às normas 

internacionais gerou discussões sobre o fato de a realidade das empresas brasileiras ser diferente 

da realidade das empresas europeias, em alguns assuntos, fazendo com que necessitassem de 

adaptações.  

 Dentre as alterações mais importantes no Brasil com a adoção dos pronunciamentos 

contábeis, destaca-se o fato de a contabilidade estar mais focada na interpretação dos 

pronunciamentos do CPC do que somente na aplicação de regras (ANTUNES et al., 2012). 

Antes dessas alterações, no mundo contábil brasileiro, quanto à profissão, o contador era 

considerado um simples atendente do fisco e as empresas precisavam dele apenas para fazer 
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declarações e recolher os impostos. Hoje, a profissão começa a ser valorizada, exigindo dos 

contabilistas sua atualização constante, pois se tornaram pessoas-chave na parte de 

planejamento e controle dos processos das companhias. 

 A contabilidade, a partir da Lei 11.638/07, precisou interagir com outros departamentos 

da empresa para garantir a aplicação dos pronunciamentos contábeis. Dessa maneira, o 

movimento de convergência contábil promoveu alterações nas estruturas das companhias, 

houve integração entre as áreas e o departamento contábil ficou mais próximo do investidor 

(BOSCOV, 2013). 

  

2.2. BASE TEÓRICA DA PESQUISA  

 Este trabalho é sustentado por duas teorias: a Teoria Institucional e a Teoria da Correção 

Monetária.  

 

2.2.1. Teoria Institucional 

 Como esta pesquisa busca a aplicação do CPC 12, é preciso observar os motivos que 

levaram à adaptação a esse novo cenário por parte da empresa. A teoria institucional explica 

esse processo vivido pelas empresas brasileiras em relação às normas contábeis, uma vez que 

as organizações, para serem percebidas como legítimas, devem articular-se em torno de regras 

e crenças institucionalizadas (IUDÍCIBUS; LOPES, 2004, p.32). 

 De acordo com Pecci (2006), os primeiros estudos organizacionais adotaram o conceito 

de instituição de um modo prescritivo, preocupados com as formas como uma organização 

ganha legitimidade perante a sociedade e torna-se permanente, sobrevivendo no mercado.  

 As instituições estudam as características dos concorrentes, resultando em empresas 

muitas vezes homogêneas, com estratégias parecidas. De acordo com Dimaggio e Powell 

(1983), as causas da burocratização e da racionalização não ocorrem pela competição, mas 

como resultado de processos miméticos, tornando as empresas similares.  

 Na concepção de Fonseca e Silva (2010), quando os indivíduos se confrontam com 

escolhas, eles estabelecem alternativas com base em critérios definidos e consolidados por 

estruturas e sistemas sociais como o Estado, associações profissionais, entre outros. Diante da 

incerteza, as pessoas procuram obedecer às exigências governamentais, imitar estratégias e 

procedimentos adotados por redes profissionais (DIMAGGIO; POWELL,1983). 
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 A Teoria Institucional está dividida em: Nova Economia Institucional (NIE - New 

Institutional Economics), Velha Economia Institucional ( OIE - Old Institutional Economics) e  

Nova Sociologia Institucional (NIS - New Institutional Sociology),  

 A Nova Economia Institucional (NIE), de acordo com Cunha, Santos e Beuren (2010), 

tem como foco um conjunto de regras que estabelecem as bases para a produção, troca e 

distribuição, em que o ambiente institucional exerce influência no comportamento das 

empresas. Na concepção de Guerreiro et al. (2005), os instrumentos da NIE, são os arranjos 

institucionais de contratos e organizações em ambiente competitivo, cuja administração de 

firmas é disciplinada pela pressão competitiva dos mercados. Um exemplo dessa abordagem é 

o custo de transação, que coloca o problema da organização como um problema de contratação. 

"Na concepção da NIE, o custo de transação é a principal motivação para a existência de 

empresas. Só existem empresas porque é mais barato realizar transações a partir de 

organizações do que com as pessoas agindo individualmente" (FREZATTI et al., 2009, p.233). 

O custo de transação está relacionado com a dificuldade de negociação e adaptação contratual.  

 Por outro lado, a Velha Economia Institucional tem como centro dos processos a vida 

dentro das instituições. Mesquita et al. (2011) consideram as instituições como elementos- 

chave de qualquer economia, já que englobam fatores culturais, sociais e políticos, e que o 

comportamento da empresa influencia diretamente a sociedade.     

  Já nas palavras de Guerreiro et al. (2005), a Nova Sociologia Institucional (NIS - New 

Institutional Sociology), caracteriza a estrutura organizacional como um veículo adaptativo 

moldado em reação às características e aos compromissos dos participantes, bem como às 

influências e restrições do ambiente externo. A interação entre os indivíduos, seus hábitos e 

crenças acabam influenciando a sociedade e o meio empresarial; a NIS defende essa relação. 

Essa teoria é o resultado da junção das características de uma sociedade com as proposições 

nela inseridas, convergindo a um resultado para essa mesma sociedade (MESQUITA et al., 

2011).  

 É no enfoque da Nova Sociologia Institucional que está inserido o isomorfismo, que 

para Rosseto e Rosseto (2005) " é um conjunto de restrições que forçam uma unidade de uma 

população aparecer-se com outras unidades que se colocam em um mesmo conjunto de  

condições ambientais". O isomorfismo contempla três formas: coercitivo, mimético e 

normativo. Nas palavras de Dimaggio e Powell (1983), no coercitivo a instituição é coagida a 

adotar práticas que se busca institucionalizar, já no mimético, as empresas acabam se inspirando 

em modelos bem-sucedidos e o normativo é originado da profissionalização, que pode ser 
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entendida como a luta coletiva de uma classe de profissionais na busca de autonomia 

ocupacional.    

 Pode-se, dessa maneira, embasar esta pesquisa na Teoria da Nova Sociologia 

Institucional, pois não aconteceu um estudo profundo no meio empresarial sobre a aplicação do 

CPC 12, em nível de eficiência nos processos e de resultados, o que leva a afirmar que foi uma 

norma imposta e as empresas precisaram aplicá-la. Por isso, o Isomorfismo Coercitivo explica 

o fato de as empresas adotarem os procedimentos contábeis apenas por força de lei, pois deriva 

de influências políticas e do problema de legitimação (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

 Além disso, a sociedade empresarial foi obrigada a aplicar o ajuste a valor presente pela 

Lei 11.638/07, já que estudos demonstraram que não ocorreu uma evolução na divulgação das 

notas explicativas em relação a esse item. Segundo Gonçalves, Marques e Macedo (2013), as 

empresas persistem em apresentar informações obrigatórias de forma incompleta e omissas em 

relação ao CPC 12. 

 No Brasil, a contabilidade sempre foi voltada para as normas baseadas em regras, mas 

com a implementação das normas internacionais, ela passou a ser baseada em princípios. Os 

preparadores das informações precisam agora interpretar as operações da empresa, tentando 

captar a essência sobre a forma jurídica, pois as regras se tornaram subjetivas. Esse modelo de 

normas internacionais, tem influência dos modelos common-law, em que o direito é baseado 

em usos e costumes. Mas o Brasil utiliza o modelo code-law, ou seja, a contabilidade é 

influenciada pelo sistema jurídico, tornando-a fortemente regulamentada e com importante 

influência do governo (LORANDI; PINHEIRO, 2011). 

 

2.2.3. Teoria da Correção Monetária Contábil 

 A Teoria da Correção Monetária Contábil explicada por Iudícibus (2006), determina 

que as flutuações de preços devem ser abordadas nos relatórios contábeis. Primeiramente, os 

dados contábeis estariam a preço de custo corrente de cada operação, para em seguida apurar o 

efeito da inflação, por meio de índices gerais de preços. Na sistemática de correção monetária 

adotada em nosso país de acordo com a Lei 6.404/76, até o ano de 1995, foram utilizados os 

seguintes índices para a correção: ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), BTN 

(Bônus do Tesouro Nacional), FAP (Fator de Atualização Patrimonial) e, finalmente, a UFIR 

(Unidade Fiscal de Referência). 

 Em países altamente inflacionários, a variação dos preços causa grandes distorções nas 

demonstrações financeiras. " Portanto, no período de hiperinflação no Brasil, foi necessária a 
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adoção de um sistema mais completo de reconhecimento dos efeitos da inflação nas 

demonstrações contábeis, conhecido como Correção Monetária Integral " (IUDÍCIBUS et al., 

2010). Esse procedimento mais completo foi obrigatório para companhias abertas, no período 

de 1987 a 1995.  

 Para ilustrar um exemplo prático sobre a correção monetária, supõe-se que Maria tinha 

R$ 1.000,00 ano passado e que a inflação do ano fosse 400%.  Hoje, ela estaria com R$ 

5.000,00.  Isso significa que ela teria um ganho de R$ 4.000,00 ? Não, esse ganho não é real, 

porque os R$ 1.000,00 de ontem, são os mesmos R$ 5.000,00 de hoje, pois ano passado um 

bem custava R$ 1.000,00 e hoje o mesmo bem custa R$ 5.000,00. Dessa maneira, os R$ 

4.000,00 representam a atualização monetária de R$ 1.000,00, que hoje valem R$ 5.000,00. 

 No Brasil, a correção monetária foi instituída pelo art. 185 da Lei 6.404/76. " Nas 

demonstrações financeiras deveriam ser considerados os efeitos da modificação no poder de 

compra da moeda nacional sobre o valor dos elementos do patrimônio e os resultados do 

exercício. "  Ainda de acordo com essa lei, seriam corrigidos monetariamente os itens do ativo 

permanente, inclusive os recursos aplicados no ativo diferido, os saldos das contas de 

depreciação, amortização e exaustão, as provisões para perdas e os saldos das contas do 

patrimônio líquido. Além disso, a conta de contrapartida dessa correção monetária deveria ser 

uma conta de resultado do exercício.  

 Para demonstrar os lançamentos contábeis referentes à correção monetária foi elaborado 

o Quadro 1. 

 

Descrição Lançamentos 

Correção monetária da conta do Ativo D - Ativo 

C- Correção Monetária (conta de Resultado) 

Correção monetária do Capital D - Correção Monetária (conta de Resultado) 

C - Reserva de Capital 

Correção monetária das demais contas do 

Patrimônio Líquido 

D- Correção Monetária (conta de Resultado) 

C- Conta do Patrimônio Líquido (objeto de ajuste) 

No final do período :  

 Se a conta de Correção Monetária apresentasse saldo credor, este último corresponderia a uma 

receita na Demonstração do Resultado. 

 Se, ao contrário, o saldo da conta de Correção Monetária fosse devedor,  este último 

corresponderia a uma despesa na Demonstração do Resultado. 

Quadro 1: Contabilização da atualização monetária  

Fonte : Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos por Iudícibus et al. (2010). 

  Com a evolução da inflação no Brasil, foi necessária a elaboração de um sistema mais 

completo de correção monetária, por isso, foi criada a Correção Monetária Integral. Por meio 
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da Instrução da CVM nº 64/87, as companhias abertas passaram a ser obrigadas a elaborar 

demonstrações contábeis complementares, em moeda de capacidade aquisitiva constante, para 

pleno atendimento ao Princípio do Denominador Comum Monetário. De acordo com esse 

princípio, as demonstrações contábeis devem estar em uma única moeda de poder aquisitivo 

igual, para ser possível a comparação das operações. 

 Essa instrução da CVM foi alterada pela Instrução CVM nº 191/92, instituindo a 

Unidade Monetária Contábil (UMC). Dessa forma, " as demonstrações contábeis em moeda de 

capacidade aquisitiva constante deverão ser divulgadas com seus valores expressos em moeda 

nacional, utilizando-se, para tanto, a paridade existente entre a UMC e a moeda nacional do 

final do período ".  

 De acordo com Iudícibus et al. (2010), a correção monetária integral tem as seguintes 

vantagens: 

a) apresenta os efeitos da inflação em todos os elementos das demonstrações 

contábeis; 

b) corrige saldos finais de itens não monetários (como estoques e despesas 

antecipadas) que não eram considerados na legislação societária; 

c) determina a inclusão do ajuste a valor presente nos valores prefixados de contas a 

receber e a pagar. 

 

 A correção monetária de demonstrações financeiras foi vedada pelo art. 4º da Lei 

9.249/95, na mesma época em que o Brasil começou a controlar a inflação com a implantação 

do Plano Real.  

  

2.3. AJUSTE A VALOR PRESENTE  

 Na contabilidade, a moeda é a unidade de mensuração, entretanto ela sofre alterações 

com o tempo, que devem ser refletidas nas demonstrações contábeis por meio de ajustamentos, 

o que chamamos de Teoria dos Ajustamentos Contábeis do Lucro (IUDÍCIUS, 1996).  

 No Brasil, o pioneiro sobre essa teoria foi Iudícibus (1966), com sua tese de doutorado 

intitulada "Contribuição à Teoria dos Ajustamentos Contábeis", que demonstra um grande 

impacto das variações do poder aquisitivo da moeda no patrimônio da empresa. Esses efeitos 

podem ser amenizados utilizando o custo histórico corrigido ou custo corrente corrigido.  

 De acordo com Andrade, Segantini e Silva (2011), o lucro com base no custo histórico 

corrigido é limitado a corrigir os valores históricos em termos do poder aquisitivo de uma data 

escolhida como base, medido como índices gerais de preço, podendo ser realizado por meio da 

Correção Monetária Integral. Já o lucro com base no custo corrente corrigido considera as 
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variações do poder aquisitivo médio da moeda e as variações dos preços específicos dos 

componentes patrimoniais.  

 É importante esclarecer que o valor presente e a correção monetária são dois assuntos 

diferentes. O ajuste a valor presente determina que é necessário expurgar do preço dos produtos 

o valor dos juros implícitos, já que existe um custo pela compra ou venda a prazo e isso está 

incluso no valor das mercadorias. Esse custo é o risco de receber ou pagar a mercadoria em um 

período futuro. Por isso, é preciso saber o valor de juros que está sendo pago.  

 Já a correção monetária é um mecanismo de correção do valor dos bens no tempo, pois 

os dez reais de hoje não compram os mesmos bens de amanhã, por causa da inflação. Dessa 

maneira, como a contabilidade registra os fatos passados em um determinado período, é 

necessário refletir essa correção de valores nas demonstrações contábeis. Em países com grau 

de inflação elevado, em que a moeda nacional sofre variações significativas em seu poder 

aquisitivo, o valor histórico perde a representatividade (IUDÍCIBUS et al., 2010). 

 Ao estudar a aplicação do ajuste a valor presente, é necessário entender a sua origem e 

principalmente a sua finalidade. De acordo com Kam (1990), o valor presente foi formulado 

pelo economista Irving Fisher e sua utilização pela contabilidade apresentada por John Canning, 

que demonstrou a ligação entre a contabilidade e a economia, mostrando a mensuração dos 

ativos e passivos a valor presente. 

  Em seu livro, intitulado a Teoria dos Juros, Fisher (1984) definiu o valor presente como 

o valor que os compradores estão propensos a pagar e os vendedores estão dispostos a receber 

por algum artigo. Outros itens essenciais para calcular esse valor são  o valor dos benefícios 

futuros desse artigo e a taxa de juros pela qual esses valores futuros poderão ser transformados 

em valores presentes pelo desconto. A taxa de juros é definida como um prêmio percentual. 

 Para muitos contadores o ajuste a valor presente é tema recente, mas está registrada no 

Brasil a obrigatoriedade da contabilização de valores a receber e a pagar pelo seu valor presente 

desde 1992, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Imobiliários (CVM) nº 192, 

que dispõe sobre o ajuste a valor presente e atualização monetária nos registros contábeis na 

forma societária, para pleno atendimento aos princípios fundamentais de contabilidade.  

 De acordo com essa Instrução da CVM, " os créditos e obrigações de operações 

prefixadas deveriam ser traduzidos a valor presente, com base na taxa média nominal de juros 

divulgada pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID) ".  Além disso, o 

valor presente precisava ser realizado "pro rata die", a partir da origem de cada transação. 

 Naquela época, o Brasil passava por um período da economia marcada pela inflação 

(Gráfico 1). De acordo com Pires (2010), no período entre 1985 e 1992 ocorreu a maior crise 
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econômica do Brasil, marcada pelos pacotes econômicos bastante severos. Observando o 

Gráfico 1, verifica-se que os índices de inflação tiveram declínio a partir de 1993, pois foi 

anunciado o Plano Real, que foi a sétima tentativa de estabilização da economia brasileira e a 

primeira bem-sucedida, em mais de dez anos de luta contra a ameaça da hiperinflação (PIRES, 

2010). 

  

 

Gráfico 1 : Inflação IPCA no período de 1980 a 1988 

Fonte: Ipeadata. 

 

 Diante desse cenário econômico, a contabilidade precisou apresentar os efeitos desse 

fenômeno nas demonstrações financeiras das empresas. Dessa forma, percebe-se a ligação entre 

a contabilidade e a realidade das operações que envolvem as empresas. O dinheiro de hoje não 

compra as mesmas coisas que amanhã e por isso, os agentes envolvidos nas negociações a longo 

prazo, querem garantir o recebimento, cobrando para isso juros embutidos. 

 Atualmente, embora não se observem altos índices de inflação, verifica-se que ela não 

é linear. Conforme o Gráfico 2, os preços foram se alterando ao longo dos anos, e esse efeito 

não foi evidenciado nas demonstrações contábeis da época, uma vez que ficou vedada a 

utilização da correção monetária em 1996, pela Lei 9.249/95. Gabriel, Neto e Corrar (2005) 

concluíram na pesquisa sobre o impacto do fim da correção monetária no retorno sobre o 

patrimônio líquido dos bancos no Brasil que, após a Lei 9.249/95, os resultados societários 

estavam expressos em valores de formação de diferentes momentos, o que distorcia a qualidade 
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da informação contábil. Dessa maneira, o efeito da inflação causa distorções nas demonstrações 

contábeis, afetando a análise de rentabilidade. 

 

 

Gráfico 2 : Inflação IPCA acumulada no período de 1995 a 2015 de 10,67% 

Fonte: Ipeadata. 

  

 Para combater a inflação, o governo tem como principal ferramenta os juros. Segundo 

a nota técnica do DIEESE 2011 (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos), a terapia oficial da inflação é sempre a mesma, a elevação da taxa de juros, 

sendo a mais conhecida a SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia), um índice 

que serve como base para as taxas de juros dos bancos.  

 Contemplando a pesquisa de Ramos (2004), observou-se que as taxas de juros 

acompanharam o movimento da inflação, abordado nos Gráficos 3 e 4 que demonstram o 

movimento da SELIC e do IPCA.  
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Gráfico 3 : Taxa SELIC mensal comparada à inflação pelo IPCA no período de Jan/85 a Nov/87 

Fonte: Ramos (2004). 

 

 

Gráfico 4 : Taxa SELIC mensal comparada à inflação pelo IPCA no período de Jan/93 a Nov/95 

Fonte: Ramos (2004). 
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Gráfico 5 : Taxa SELIC acumulada (11,75%) comparada à inflação pelo IPCA acumulada (10,67%) no 

período de 1996 a 2015  

Fonte: Ipeadata. 
 

 Com a convergência das normas contábeis brasileiras às normas internacionais, ocorrida 

a partir de 2008, o ajuste a valor presente passou a ser obrigatório. O pronunciamento CPC 12 

- Ajuste a valor presente foi aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade no dia 23 de 

janeiro de 2009, por meio da Resolução CFC 1.151/ 09. Um dos principais objetivos dessa 

resolução é a utilização de informações com base no valor presente para o incremento do valor 

preditivo da contabilidade. A variação do valor do dinheiro no tempo precisa ser refletida nas 

demonstrações contábeis e as empresas precisam estar atenta aos prazos e às taxas de juros.  

 A mensuração contábil a valor presente precisa ser aplicada no reconhecimento inicial 

de ativos e passivos. Na aplicação do ajuste a valor presente, os juros das vendas e das compras 

a prazo precisam ser lançados contabilmente como receita financeira e despesa financeira 

respectivamente. 

 De acordo com Iudícibus et al. (2010) "para se proteger dos efeitos inflacionários, os 

fornecedores que concedem prazos para seus clientes cobrando dos mesmos uma sobretaxa 

equivalente, no mínimo, às expectativas inflacionárias ou, mais comumente, às condições de 

juros nominais de mercado". 

 A taxa de juros a ser utilizada conforme o CPC 12 é a taxa de juros na data da origem 

da transação e deve levar em consideração os riscos originados das incertezas associadas a 

fluxos de caixa, ou seja, o prêmio pelo risco. Essa taxa de desconto deve refletir as melhores 

avaliações do mercado em sua data de origem, quanto ao valor do dinheiro no tempo. Ainda, 
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de acordo com o CPC 12, o cálculo do risco (taxa de juros) pode ser formulado a partir dos 

modelos utilizados em finanças ou por equipes multidisciplinares. 

 Em relação à aplicação do CPC 12, serão afetados por esse pronunciamento todos os 

elementos do ativo e do passivo decorrentes de operações de longo prazo, ou de curto prazo 

quando houver efeito relevante. Não se aplica o ajuste a valor presente nos seguintes casos: 

1) Financiamento do BNDES, pois reúnem características próprias e condições 

específicas combinadas entre as partes. No Brasil, não existem mercados com essas 

características para fazer comparações. 

2) Os mútuos entre as partes relacionadas, porque não possuem data prevista para 

vencimento. 

3) Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferido porque não é possível 

determinar com exatidão as datas em que os valores serão realizados.  

4) Saldos credores dos impostos, porque podem já estar com atualização monetária. 

 Em relação à divulgação, as empresas são obrigadas a demonstrar as seguintes 

informações sobre a aplicação do ajuste a valor presente:  

(a) descrição pormenorizada do item objeto da mensuração a valor presente, natureza 

de seus fluxos de caixa (contratuais ou não) e, se aplicável, o seu valor de entrada 

cotado a mercado; 

(b) premissas utilizadas pela administração, taxas de juros decompostas por prêmios 

incorporados e por fatores de risco (risk-free, risco de crédito, etc.), montantes dos 

fluxos de caixa estimados ou séries de montantes dos fluxos de caixa estimados, 

horizonte temporal estimado ou esperado, expectativas em termos de montante e 

temporalidade dos fluxos (probabilidades associadas); 

(c) modelos utilizados para cálculo de riscos e inputs dos modelos; 

(d) breve descrição do método de alocação dos descontos e do procedimento adotado 

para acomodar mudanças de premissas da administração; 

(e) propósito da mensuração a valor presente, se para reconhecimento inicial ou 

(f) nova medição e motivação da administração para levar a efeito tal procedimento; 

(g) outras informações consideradas relevantes. (CPC 12, 2009) 

 

 Para ilustrar a dinâmica da aplicação do ajuste a valor presente serão utilizados os 

exemplos a seguir, retirados do pronunciamento contábil CPC 12: 

 Cenário 1: a entidade efetua uma venda a prazo no valor de $ 10.000 para receber o 

valor em parcela única, com vencimento em cinco anos. Caso a venda fosse efetuada à vista, 

de acordo com opção disponível, o valor da venda teria sido de $ 6.210, o que equivale a um 

custo financeiro anual de 10%. Verifica-se que essa taxa é igual à taxa de mercado, na data da 

transação. No primeiro momento, a transação deve ser contabilizada considerando o seu valor 

presente, cujo montante de $ 6.210 é registrado como contas a receber, em contrapartida de 

receita de vendas pelo mesmo montante. Nota-se que, nesse primeiro momento, o valor presente 

da transação é equivalente a seu valor de mercado ou valor justo (fair value). No caso de 
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aplicação da técnica de ajuste a valor presente, passado o primeiro ano, o reconhecimento da 

receita financeira deve respeitar a taxa de juros da transação na data de sua origem (ou seja, 

10% ao ano), independentemente da taxa de juros de mercado em períodos subsequentes. 

Assim, depois de um ano, o valor das contas a receber, para fins de registros contábeis, será de 

$ 6.830, independentemente de variações da taxa de juros no mercado. Ao fim de cada um dos 

cinco exercícios, a contabilidade deverá refletir os seguintes efeitos: 

Tabela 1 : Apropriação da receita e saldo do contas a receber 

Ano 

Apropriação 

Valor Receita mensal Saldo do Contas a 

Receber 

1 6.210 620 6.830 

2 6.830 683 7.513 

3 7.513 751 8.264 

4 8.264 827 9.091 

5 9.091 909 10.000 

Total  3.790  

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

 Cenário 2: compra de mercadoria para revenda, no valor de $ 20.000, prazo de 

pagamento de cinco anos e com taxa de juros de 10% ao ano. No primeiro momento é 

contabilizado no estoque o valor presente de $ 12.418, em contrapartida de ajuste a valor 

presente (Conta Credora de Fornecedores) $ 7.582 e fornecedores no valor de $ 20.000. Depois 

de um ano, o valor da conta de fornecedores, para fins de registros contábeis, será de $ 13.660, 

independentemente de variações da taxa de juros no mercado. Ao fim de cada um dos cinco 

exercícios, a contabilidade deverá refletir os seguintes efeitos: 
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Tabela 2 : Apropriação da despesa e saldo de fornecedores 

Ano 

Apropriação 

Valor Despesa mensal Saldo de 

Fornecedores 

1 12.418 1.242 13.660 

2 13.660 1.366 15.026 

3 15.026 1.503 16.529 

4 16.529 1.653 18.182 

5 18.182 1.818 20.000 

    

Total  7.582  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 A aplicação do ajuste a valor presente na prática deve ser bem analisada e seus impactos 

iniciais mensurados. Um dos motivos dessa dificuldade são os detalhes apresentados a seguir: 

  

1) Controle dos estoques; 

2) Alocação das contas de ajuste a valor presente nas linhas da Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE); 

3) Opção pelo reconhecimento do diferido sobre ICMS (Imposto de Circulação de 

Mercadoria e Serviço), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), PIS (Programa 

de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social) e o controle da realização desses impostos na contabilidade; 

4) Controle da parte tributária em relação à apuração do IRPJ (Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). 

A aplicação prática do ajuste a valor presente pelas empresas torna-se um desafio pelo 

fato de a maioria dos contadores não terem conhecimento, por exemplo, de a escolha do ajuste 

a valor presente ser operacional ou não, o que impactará na alocação dos impostos na DRE e 

que afetará os indicadores gerenciais como o EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization). 

Dessa maneira, a norma traz opções, que muitas vezes são subjetivas, e as empresas 

precisam se munir de documentações suporte para defenderem seu ponto de vista perante a 

auditoria, que questionará, já que o CPC 12 não é objetivo em suas orientações e as empresas 

acabam aplicando-o de maneira incorreta. Muitos por falta de conhecimento concreto do 

assunto e exemplos práticos que orientem tanto a parte tributária como a contábil.   
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Em relação à parte de controle dos estoques, as empresas precisaram expurgar do custo 

de aquisição das mercadorias os juros embutidos e devem apropriar de acordo com o prazo de 

pagamento e não conforme a realização dos estoques. Além disso, o controle do ICMS, PIS e 

COFINS não pode ser esquecido, tanto na venda como na compra, dificultando mais o controle, 

a divulgação e a alocação na linha do resultado.  

O CPC 12 menciona que existe discussão quanto à necessidade de reclassificar, no caso 

do vendedor, a parcela do ICMS, IPI, PIS e COFINS calculados sobre os juros embutidos na 

operação para o resultado financeiro, alterando o lucro bruto, o resultado financeiro e o 

EBITDA, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 : Efeito da segregação do ICMS sobre a receita financeira 

ICMS sem segregação ICMS com segregação entre a parcela sobre a 

venda e a parcela sobre receita financeira 

Receita de vendas 80 Receitas de vendas 80 

Dedução de vendas 

ICMS 

(10) Dedução de vendas 

ICMS 

(8) 

CPV (50) CPV  (50) 

LUCRO BRUTO 20 LUCRO BRUTO 22 

    

Receita Financeira 20 Receita Financeira 20 

  ICMS sobre receita 

financeira 

(2) 

Lucro antes do IR/CS 40 Lucro antes do IR/CS 40 

Fonte: CPC 12. 

 

 Existe também a possibilidade de a empresa defender que a atividade de financiamento 

faz parte de sua transação, conforme o CPC 12:  

 
"poderá ser apropriada como receita financeira comercial, no mesmo grupo que as 

receitas de vendas, em lugar de receita financeira, desde que a entidade demonstre que 

o financiamento feito a seus clientes faça parte de seus negócios e que opera com, por 

exemplo, dois segmentos: (i) venda de produtos e serviços e (ii) financiamento das 

vendas a prazo. Essa demonstração poderá ser evidenciada por meio da combinação 

de algumas circunstâncias (na entidade e/ou por ocasião da preparação das 

demonstrações contábeis): a atividade financeira é parte de seus negócios; previsão 

da atividade de financiamento no estatuto da entidade; organização e condução da 

atividade de financiamento como um segmento operacional distinto; portfólio de 

serviços como oferta de crédito pessoal e outros serviços correlatos a todos os seus 

clientes; etc. Observada essa situação, os custos financeiros com terceiros, decorrentes 

dos passivos (tais como fornecedores e financiamentos) utilizando como funding para 

sustentar a carteira de valores a receber de clientes, deverão também compor o custo 

das receitas com vendas, para uma adequada apuração da margem bruta. Nesses casos, 

tanto a receita, quanto o custo, devem ser apresentados por segmento de negócios." 
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Outra dificuldade que as companhias enfrentam no caso do AVP é em relação à parte 

tributária, pois precisam controlar os efeitos em subcontas para a apuração do IRPJ e CSLL. A 

Lei 12.973/2014 considera que os valores decorrentes do ajuste a valor presente relativos a cada 

operação somente serão considerados na determinação do lucro real no período de apuração em 

que: 

I. o bem for revendido, no caso de aquisição a prazo de bem para revenda; 

II. o bem for utilizado como insumo na produção de bens ou serviços, no caso de 

aquisição a prazo de bem a ser utilizado como insumo na produção de bens ou serviços; 

III. o ativo for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação 

ou baixa, no caso de aquisição a prazo de ativo não classificável nos incisos I e II; 

IV. a despesa for incorrida, no caso de aquisição a prazo de bem ou serviço contabilizado 

diretamente como despesa; e 

V. o custo for incorrido, no caso de aquisição a prazo de bem ou serviço contabilizado 

diretamente como custo de produção de bens ou serviços.  

 Além disso, de acordo com a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil Nº 1515 

(2014), as subcontas relacionadas ao ajuste a valor presente deverão ser analíticas e registrarão 

os lançamentos contábeis em último nível. Essa instrução estabelece também, que no caso de 

conta que se refira a grupo de ativos ou passivos, de acordo com a natureza desses, a subconta 

poderá se referir ao mesmo grupo de ativos ou passivos, desde que haja livro razão auxiliar que 

demonstre o detalhamento individualizado por ativo ou passivo.   

 Para controlar essas movimentações a empresa precisa necessariamente de um sistema 

integrado, ERP (Enterprise Resource Planning) parametrizado adequadamente, pois o AVP 

sobre fornecedores não é realizado de acordo com o estoque, mas nos pagamentos aos 

fornecedores. Normalmente, a quantidade de transações que devem ser trazidas a valor presente 

é muito grande e o controle do saldo do item monetário (trazido a valor presente) e de sua 

contrapartida (item não monetário), é bastante complexo. Além da complexidade de se controlar 

as compras para revenda a valor presente, por exemplo, adiciona-se a dificuldade de controlar 

os tributos sobre cada operação.  

 Uma operação simples de venda e compra de mercadoria é acompanhada dos seus 

tributos como ICMS, PIS e COFINS, que não sofreram alterações no mecanismo de apurações 

em relação à aplicação do AVP. Para o fisco o AVP não deve impactar o recolhimento dos 

tributos, por isso a contabilidade deve reconhecer também a parte desses tributos como diferidos 

no momento da venda como parte do AVP e não do CMV. A realização de parte do AVP 
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relacionados aos impostos deve ser reconhecida no resultado de acordo com os prazos de 

recebimentos dos clientes e dos pagamentos dos fornecedores. Para exemplificar o impacto do 

AVP nos impostos na contabilidade societária segue o Cenário 3, juntando o mesmo exemplo 

utilizado anteriormente como Cenário 1 e Cenário 2, mas agora considerando o ICMS de 18%, 

PIS de 1,65%  e COFINS de 7,6%:  

 Cenário 3 : compra de mercadoria para revenda, no valor de $ 20.000, prazo de 

pagamento de cinco anos e com taxa de juros de 10% ao ano. No primeiro momento o valor do 

estoque a valor presente é de $ 12.418, mas considerando que existe os impostos dentro do 

valor total de $ 20.000 (18% de ICMS, 1,65% de PIS e 6,7% de COFINS), o estoque passa a 

ser $ 9.034, e o AVP de Fornecedores, passa a ser $ 5.516. Por causa do regime da não 

cumulatividade, esses impostos não podem ser considerados como custos de estoque, porque 

são recuperados no momento do recolhimento desses tributos. Deve-se observar que 

fiscalmente as apurações desses tributos não sofreram alterações na base de cálculo, conforme 

Tabela 4.   

                                 Tabela 4: Lançamento dos impostos nas compras 

Lançamento $ 

D - Estoque 9.034 

D - ICMS a recuperar sobre os estoques 3.600 

D - PIS a recuperar sobre os estoques  330 

D- COFINS a recuperar sobre os estoques 1.520 

D - AVP de Fornecedores  5.516 

C - Fornecedores 20.000 

        Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Agora considerando a venda relatada no Cenário 1: uma venda a prazo no valor de $ 

10.000 para receber o valor em parcela única, com vencimento em cinco anos. Caso a venda 

fosse efetuada à vista, de acordo com opção disponível, o valor da venda teria sido de $ 6.210, 

o que equivale a um custo financeiro anual de 10%. Os impostos seriam reconhecidos conforme 

a Tabela 5. 
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   Tabela 5: Lançamentos dos impostos nas vendas 

Lançamento $ 

D - Clientes 10.000 

C - AVP Clientes 3.790 

D - Imposto diferido Ativo (ICMS) 682 

C - ICMS a recolher 682 

D - Imposto diferido Ativo (PIS) 63 

C - PIS a recolher 63 

D- Imposto diferido Ativo (COFINS) 288 

C - COFINS a recolher 288 

C - Receita de venda 6.210 

D - Despesa com ICMS s/ venda (18%) 1.118 

C-  ICMS a recolher  1.118 

D - Despesa com PIS s/ venda (1,65%) 102 

C - PIS a recolher 102 

D - Despesa com COFINS s/ venda (7,6%) 472 

C - COFINS a recolher 472 

       Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 A realização dos impostos diferidos ativos ocorre de acordo com a realização do AVP 

sobre Clientes. Em relação ao imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL), também 

é preciso reconhecer o imposto diferido.     

 Outro ponto importante em relação ao AVP é o reconhecimento da receita. Quando a 

empresa vende um produto, ela gera um benefício econômico que precisa ser registrado no 

resultado da empresa como uma receita. De acordo com o CPC 30 -R1 (2012), a receita é 

definida como aumento nos benefícios econômicos sob a forma de entrada de recursos ou 

aumento de ativos e diminuição de passivos que resultam em aumento no patrimônio líquido 

das entidades, exceto aqueles relacionados às contribuições dos proprietários.   

 Todavia, as receitas das empresas devem ser mensuradas pelo seu valor justo. Quando 

a empresa vende algo à vista, sabe-se que o valor em caixa ou equivalente de caixa é a receita. 

Entretanto, na venda a prazo, o valor justo da contraprestação deve ser determinado por meio 

do desconto de todos os futuros recebimentos previstos, tomando por base a taxa de juros 

imputada (CPC 30, 2012). 

 O pronunciamento contábil também determina quais taxas de juros podem ser utilizadas: 
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 (a) a taxa prevalecente de instrumento financeiro similar de emitente com classificação 

(rating) de crédito similar; ou  

 (b) a taxa de juros que desconte o valor nominal do instrumento para o preço de venda à 

vista dos bens ou serviços.  

 A diferença entre o valor justo e o valor nominal da contraprestação deve ser 

reconhecida como receita de juros, sendo que eles devem ser reconhecidos à medida que são 

gerados, utilizando o método da taxa efetiva de juros (CPC 30, 2012). 

  

2.4. MATERIALIDADE 

 Os impactos de um procedimento contábil também precisam ser medidos pelo seu grau 

de materialidade. Segundo o CPC 00 (R1) -  Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação 

de Relatório Contábil-Financeiro (2011), a informação é material se influenciar a tomada de 

decisão. Não se pode especificar um limite quantitativo uniforme para a materialidade ou 

predeterminar o que seria julgado material para uma situação particular. É necessário analisar 

as características qualitativas da informação contábil e o custo de gerá-la. A materialidade é um 

aspecto de relevância específico da entidade baseado na natureza ou na magnitude para os quais 

a informação está relacionada no contexto do relatório contábil-financeiro de uma entidade em 

particular (CPC 00, 2011).  Ela pode estar, desse modo, relacionada à significância de mudanças 

de valor, às correções de erros em relatórios anteriores ou aos vários mecanismos de divulgação 

de dados quantitativos e descrições ou qualificações desses dados (HENDRIKSEN; BREDA, 

2007).  

 O objetivo da materialidade é o de impor limites ao que deve ser divulgado e também 

mensurado, caso a informação influencie as decisões dos usuários internos e externos 

(COELHO,2011). 

 Uma das bases de mensuração, segundo o CPC 00 (2011), é o valor presente, ou seja, 

os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros de entradas líquidas 

de caixa que, se espera, sejam gerados pelo item no custo normal das operações. E os passivos 

são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros de saídas líquidas de caixa 

que, se espera, serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. 

 Levando em conta o custo/ benefício em relação ao AVP, é importante avaliar se os 

benefícios proporcionados pela mensuração e divulgação dessa informação em particular são 

justificados pelos custos incorridos para o fornecimento e uso dela. Essa análise é baseada em 

informações tanto quantitativa como qualitativas (CPC 00, 2011).  



40 

 

 Em relação à divulgação, Hendriksen e Breda (2007) chamam a atenção para o fato de 

a materialidade ser determinante para a divulgação de uma informação, mas a forma como ela 

deve ser disponibilizada é responsabilidade do contador, que deve sintetizar a massa de dados 

de maneira que faça sentido para os usuários dos relatórios.   

 A definição da materialidade ainda não é bem compreendida pelos usuários das 

informações contábeis, fato constatado nas pesquisas acadêmicas. Camargo e Alberto (2015), 

identificaram as características das pesquisas acadêmicas sobre o tema reação dos usuários à 

evidenciação da materialidade e foram constatadas as seguintes situações: 

 a) um fato ou item para se tornar material ou não, e necessitar de correção ou evidência, 

depende de fatores quantitativo e qualitativo; 

 b) poucos estudos fazem a abordagem em conjunto dos fatores quantitativo e qualitativo 

da materialidade; 

 c) existem grandes diferenças sobre a avaliação de materialidade realizada pelos 

usuários e auditores; 

 d) muitos usuários ainda se sentem confusos sobre a materialidade e não conhecem as 

bases utilizadas pelos auditores e preparadores das informações. 

  Outro ponto interessante da pesquisa realizada por Camargo e Alberto (2015), é o 

posicionamento da auditoria perante a publicação dos parâmetros que eles consideram como 

material. Os auditores não divulgam os parâmetros que determinam a materialidade deles, o 

que dificulta a identificação dos fatores quantitativos e qualitativos da materialidade. Eles 

argumentam que tal divulgação poderia aumentar o custo de auditoria, porque cresceria o risco 

de litígio, além de poder proporcionar ações oportunistas da administração das empresas 

auditadas pelo conhecimento dos limites que os auditores empregam na realização dos testes 

de auditoria. Por isso, na maioria dos casos a auditoria externa não apresenta como é calculada 

a materialidade.  

 Para definir as responsabilidades do auditor independente na aplicação do conceito de 

materialidade no planejamento e execução de auditoria das demonstrações contábeis, o 

Conselho Federal de Contabilidade publicou a Resolução 1.213/09, que aprovou a NBC TA 

320 (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas à Auditoria) - Materialidade no 

Planejamento e na Execução da Auditoria.  

 A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional 

e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informação financeira dos usuários 

das demonstrações contábeis. É importante ressaltar que os julgamentos sobre quais assuntos 

são relevantes para usuários das demonstrações contábeis são baseados em considerações sobre 
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as necessidades de informações financeiras comuns a usuários como um grupo e não usuários 

individuais (NBC TA 320, 2009).  A auditoria precisa determinar o mercado e segmento 

econômico da empresa auditada para conhecer os usuários dessas informações financeiras.  

 Além disso o auditor ao planejar a auditoria precisa julgar a materialidade pela 

magnitude e natureza das distorções, ou a combinação de ambas (NBC TA 320, 2009). O que 

será base para o auditor determinar: 

 (a) a natureza, a época e a extensão de procedimentos de avaliação de risco; 

 (b) a identificação e a avaliação dos riscos de distorções relevantes; 

 (c) a natureza, a época e a extensão de procedimentos de avaliação de adicionais de 

auditoria. 

 A Resolução 1.213/09 também admite a revisão da materialidade no decorrer da 

auditoria, no caso de o auditor tomar conhecimento de informações que teriam levado a 

determinar inicialmente um valor diferente, por causa de mudanças de circunstâncias que 

ocorreram durante a auditoria.  

 O auditor precisa determinar para o planejamento e a execução da auditoria a 

materialidade para as demonstrações contábeis como um todo. Mas caso tenha alguma classe 

específica de transações em que distorções com valores menores que a materialidade das 

demonstrações contábeis como um todo influenciem as decisões econômicas dos usuários, o 

auditor precisa determinar os níveis de materialidade a serem aplicados em cada classe 

específica (NBC TA 320, 2009). 

 Na compreensão da Resolução 1.213/09, os fatores que indicam a necessidade de ter 

níveis de materialidade para uma classe de transações, saldos contábeis ou divulgação são os 

seguintes: 

 a) leis, regulamentos ou estrutura de relatório financeiro; 

 b) as principais divulgações do setor em que a entidade atua; 

 c) se existir aspecto específico do negócio divulgado por outros relatórios, separados 

das demonstrações contábeis.  

 A determinação de materialidade para execução de testes não é um cálculo mecânico 

simples e envolve julgamentos. Normalmente se aplica uma porcentagem a um referencial 

selecionado como ponto de partida para determinar a materialidade e o que vai determiná-la 

está indicado a seguir: 

 a) os elementos das demonstrações contábeis (ativo, passivo etc.); 

 b) itens que atraem atenção dos usuários das demonstrações contábeis; 
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 c) a natureza da entidade, a fase do seu ciclo de vida, o seu setor e o ambiente econômico 

em que atua; 

 d) a estrutura societária da entidade e como ela é financiada; 

 e) a volatilidade relativa do referencial. 

 Em suma, planejar a auditoria apenas para detectar distorções individualmente 

relevantes.  

 Para a aplicação do AVP é importante a empresa analisar a materialidade sob o ponto 

de vista da auditoria e sob o ponto de vista gerencial, uma vez que a administração tomará a 

decisão de implementar ou não o CPC 12, verificando o custo e o benefício desse 

pronunciamento. Atualmente, a empresa para implementar o CPC 12 como determina o 

pronunciamento contábil, terá despesas na parte de TI, e o benefício além de não ter um ponto 

no relatório da auditoria, deve ser avaliado. 

 Outro ponto que atualmente deve ser analisado são os níveis de juros no Brasil, porque 

dependendo das formas de recebimento e pagamento (no cartão, financiado, faturado etc.), o 

impacto do AVP é material para a empresa. Conforme o Gráfico 6, a SELIC vem aumentando 

mensalmente.  

 

       Gráfico 6: Evolução da taxa de juros SELIC 

       Fonte: Ipeadata.    
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2.5.  LIGAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE GERENCIAL E A APLICAÇÃO DO CPC 12  

 " A contabilidade gerencial é a contabilidade voltada para o usuário interno, ou seja, 

feita para fornecer as informações para os gestores, indivíduos que controlam e dirigem as 

operações da empresa " (GARRISON; NOREEN; BREWER, 2007, p. 4). 

 Conforme afirma Atkinson et al. (2008), "a contabilidade gerencial é o processo de 

identificar, mensurar, relatar e analisar as informações sobre os eventos econômicos da 

organização". Ela disponibiliza as informações gerenciais para a tomada de decisão nas 

empresas.  

 Atualmente, os cenários econômicos estão sofrendo alterações constantes devido à 

instabilidade política, por isso a contabilidade gerencial deve ser capaz de fornecer as 

informações que transmitem essa nova realidade. As organizações competem entre si por uma 

fatia de mercado, em que o consumidor está cada vez mais exigente e as decisões devem ser 

tomadas rapidamente, de maneira eficiente (relacionada ao processo)  e eficaz (relacionada ao 

resultado) (BORTOLOCCI; LIMA; PERERIA, 2006).  

 A contabilidade gerencial está voltada para o controle dos gestores por meio de 

indicadores de desempenho, como, por exemplo, o EBITDA (REGINATO e GUERREIRO, 

2012). Esse indicador mostra o resultado operacional da empresa, sem os efeitos do imposto de 

renda e contribuição social, depreciação e amortização, e despesas e receitas financeiras. Dessa 

maneira, o ajuste a valor presente que será alocado como despesa ou receita financeira 

impactará esse indicador.   

 O EBITDA é utilizado muitas vezes pelas empresas para estabelecer as metas de 

resultado. Segundo Reginato e Guerreiro (2012), percebe-se uma alta tendência das empresas 

na utilização do EBITDA como indicador de avaliação de desempenho. A Margem EBITDA, 

por exemplo, mostra a capacidade da empresa em gerar resultados comparativamente à Receita 

Bruta (ou líquida) de vendas (MORANTE, 2009). 

A aplicação do ajuste a valor presente pode causar vários impactos: mudanças de metas 

de vendas, alterações na política de descontos, e nas premiações dos compradores e vendedores, 

já que afeta os indicadores gerenciais como o EBITDA. 

Outro indicador gerencial utilizado nas empresas é a Necessidade de Capital de Giro. 

Em suma, ela é a chave para a administração financeira de uma empresa, já que é a análise do 

caixa, que influencia nas estratégias de financiamento, crescimento e lucratividade 

(MATARAZZO, 2010). 



44 

 

O enfoque do capital de giro está relacionado à sustentação do ativo circulante, de 

acordo com planejamento financeiro desejado pelas empresas. Sendo assim, o capital de giro 

representa o valor dos recursos demandados pela empresa para financiar seu ciclo operacional, 

desde a aquisição de produtos até a venda (MORANTE, 2009). Por isso, as empresas controlam 

as suas necessidades de capital de giro, recorrendo a empréstimos, lançando venda de ações, 

vendendo carteira de clientes e fornecedores. 

Um dos mecanismos para a administração do capital de giro é a utilização do 

Confirming, que é um serviço bancário que a empresa transfere ao Banco a gestão dos 

pagamentos aos fornecedores, os quais podem se beneficiar da antecipação do recebimento dos 

valores, sem a necessidade de possuírem linha de crédito no Banco. De acordo com Dias (2014), 

as vantagens para a empresa são: a redução do custo administrativo, melhoria nos prazos de 

pagamento das suas compras (em função da possibilidade de antecipação para o fornecedor), 

facilidade e segurança em todo o processo.  

Em relação à venda dos recebíveis, que seria a venda da carteira de clientes, é uma 

solução para as empresas conseguirem antecipar mais recursos no fluxo de caixa e 

administrarem o capital de giro da empresa.  

Neste contexto, se a empresa, para administrar o seu capital de giro, optar pelos 

mecanismos de confirming e venda dos recebíveis, alterará a posição do ajuste a valor presente 

determinada na contabilização inicial da operação de venda e compra.  

Abordando apenas esses dois indicadores de desempenho das empresas (EBITDA e 

Necessidade de capital de giro), é possível verificar a influência da contabilidade gerencial na 

aplicação do CPC 12.  

 

2.5.  ENFOQUE DA GESTÃO ECONÔMICA - GECON NO DESEMPENHO DA EMPRESA 

 Para verificar as possíveis mudanças com a implementação do ajuste a valor presente é 

preciso utilizar também a visão do GECON (Sistema de Gestão Econômica), que foi 

desenvolvido pela equipe de pesquisadores do Núcleo GECON da USP.  

 Uma das críticas à contabilidade gerencial era que ela não deveria ser apenas uma 

provedora de informações para a gestão intra-organizacional, mas, antes de tudo, deveria 

habilitar o comandante organizacional a gerir as mudanças (BORTOLOCCI; LIMA; 

PEREIRA, 2006). Por isso, o GECON trouxe inovação para a contabilidade gerencial e também 

buscou adequação à realidade organizacional atual.  
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 O GECON é um modelo baseado na visão de gestão por resultado econômico e 

compreende um sistema de informação de Controladoria estruturado dentro de uma concepção 

"holística" (CATELLI, 2007). Essa visão permite que o usuário analise cada cadeia de valor, 

buscando a efetiva contribuição de cada processo.  

 Em relação ao princípio de gestão, Catelli (2007) menciona que o GECON adota alguns 

princípios como:  

"a eficácia da empresa é a função da eficácia das áreas. O resultado da 

empresa é igual à soma dos resultados das áreas. Os resultados das 

decisões financeiras tomadas pelos diversos gestores operacionais 

(investidores, condições de vendas a prazo, condições de compras a 

prazo, tempo de estocagem, tempo de processamento de 

produtos/serviços etc.) são imputados às áreas respectivas, 

separadamente dos resultados das decisões operacionais."  

 

 A pesquisa realizada por Ponte (2003) formulou um modelo de apuração de resultado 

de rede de varejo fundamentado nos conceitos de Gestão Econômica, construído a partir do 

estudo das principais atividades desenvolvidas no ciclo de compra e venda de mercadorias. 

Nessa pesquisa foi possível, por exemplo, verificar os impactos econômicos que demonstram a 

capacidade do gestor de compras em adquirir as mercadorias em condições melhores que 

aquelas disponíveis para a empresa. Dessa maneira, o resultado econômico da empresa 

conforme afirmado por Catelli (2007), é formado pelos resultados econômicos das áreas que a 

compõem. 

 Em relação ao ajuste a valor presente é possível analisar o desempenho das áreas de 

compra e venda pela visão do GECON, uma vez que o resultado aparece no momento em que 

ocorre a operação. O exemplo demonstrado por Catelli (2007), representado pela Tabela 4, 

mostra o evento de compra resolvido pelo GECON, que mensura os resultados econômicos no 

momento da sua ocorrência, e o modelo resolvido pelos ortodoxos, em conformidade com os 

princípios de contabilidade.  
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Figura 1: Exemplo de análise pela visão do GECON 

Fonte: Catelli (2007, p. 96). 

  

 Em relação ao exemplo da Figura 1, seguem as considerações:   

De acordo com o modelo de compra de matéria-prima pelo sistema ortodoxo, o estoque 

de matéria-prima é mensurado por seu custo histórico utilizando o valor nominal da compra ($ 

24.000 = 2.000 un. multiplicado pelo valor unitário de $12,00). Como não há ocorrência de 

vendas, inexiste receita para confrontação com os custos já incorridos, portanto não há 

resultado.  

Com base no modelo GECON, o valor correto do estoque da matéria-prima adquirida 

não decorre do montante a ser desembolsado, mas do valor de mercado (o menor) baseado no 

conceito de custo de oportunidade. A matéria-prima é mensurada pelo menor preço vigente no 

mercado na condição à vista ($ 22.000 = 2000 un. multiplicado pelo preço à vista unitário $ 

11,00). 
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Além do uso do conceito de custo de oportunidade para avaliar os estoques e o conceito 

de valor presente para apropriar o montante da dívida no tempo, o modelo GECON reconhece 

o resultado do evento no momento de sua ocorrência, segregando os efeitos operacionais dos 

financeiros. Qualquer transação que tenha prazo para pagamento ou recebimento envolve, na 

verdade, duas operações: (a) compra ou venda do bem, de natureza operacional, e (b) 

financiamento da compra ou venda do bem, de natureza financeira. Essa separação permite 

identificar o resultado da decisão de adquirir recursos na condição à vista e do resultado de seu 

financiamento.  

A margem de contribuição operacional ($ 2.000) da transação de compra de matéria-

prima é a diferença entre o valor à vista do fornecedor ($ 20.000) e o valor pelo qual o mercado 

valida a matéria-prima estocada ($ 22.000). A margem de contribuição operacional fornece o 

critério para avaliar o desempenho operacional da área de compras. A margem de contribuição 

financeira (-$ 1.769) é a diferença entre a receita financeira obtida com aplicação financeira 

possibilitada pela postergação do pagamento da matéria-prima ($ 2.231), em tempo zero (To), 

e o custo financeiro devido ao fornecedor pelo financiamento concedido ($ 4.000 = $ 24.000 - 

$ 20.000). A margem de contribuição de compras, no montante de $ 231, é formada pela 

margem de contribuição operacional de $ 2.000 e margem de contribuição financeira de - $ 

1.769. 

Pelo exemplo citado anteriormente, é possível observar que o GECON trata as compras 

e as vendas a valor presente, separando o resultado operacional do financeiro, demonstrando 

que a implementação do CPC 12, além de atender a contabilidade societária, auxilia os gestores, 

fornecendo informações de qualidade para a tomada de decisão interna.  

O AVP é igualmente tratado pela contabilidade societária (para usuários externos) e pela 

contabilidade gerencial (usuário internos) com o objetivo de melhorar a qualidade da 

informação contábil, input para a tomada de decisão de usuários diversos.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS    

 Este trabalho classifica-se como pesquisa intervencionista, que é uma vertente da 

pesquisa-ação, pois aborda a aplicação prática do ajuste a valor presente. A pesquisa-ação tem 

o objetivo de ligar a teoria com a prática. O pesquisador intervém no cotidiano das empresas, 

fazendo experiências, cujo foco é a aplicação da teoria no ambiente organizacional.  

 As vantagens desse tipo de pesquisa para este trabalho é o fato de poder estudar 

dinamicamente os problemas, as dificuldades enfrentadas, participar das decisões, sentir na pele 

a aplicação prática de um pronunciamento contábil. 

 A pesquisa-ação não deve ser confundida com a pesquisa participante, porque a 

pesquisa-ação pressupõe uma ação planejada, que nem sempre se encontra em propostas de 

pesquisa participante (THIOLLENT,2012).  

 De acordo com Oyadomari et al. (2012), a pesquisa-ação melhora a relevância do 

conhecimento científico para a sociedade quando os pesquisadores embasados em métodos 

científicos atendem as necessidades dos práticos.  

 Os principais aspectos da pesquisa-ação listada por Thiollent (2012) são: 

1) interação entre os pesquisadores e as pessoas envolvidas na situação; 

2) dessa interação resulta a ordem de prioridade dos problemas e as soluções; 

3) o objeto de investigação é a situação social e os problemas encontrados de diferentes 

naturezas; 

4) o objetivo desse tipo de pesquisa é resolver ou pelo menos esclarecer os problemas 

da situação observada; 

5) há um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a atividade intencional dos 

atores envolvidos na pesquisa; 

6) a intenção é aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento das 

pessoas e grupos considerados. 

Além disso, esse tipo de pesquisa se distingue das pesquisas convencionais por 

apresentar a participação ao vivo dos pesquisadores com os usuários, que são os executores das 

ações. Ocorre uma dinâmica entre a situação problema e a sua solução, que é vivida e registrada 

pelo próprio pesquisador.    
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3.1. AS FASES DO PROCESSO DA PESQUISA 

Este trabalho buscou seguir as recomendações do framework elaboradas por Labro e 

Tuomela (2003) que propõem algumas fases da pesquisa: 

1) Encontrar um problema relevante. 

2) Viabilizar um acordo de cooperação entre o pesquisador e a organização. 

3) Obter um conhecimento profundo do tema. 

4) Demonstrar a contribuição para a teoria. 

5) Implementar a solução. 

 

3.1.1 Encontrar um problema relevante 

A Telhanorte é uma empresa multinacional de capital fechado e limitada, porém passa 

por auditorias externas periódicas. O relatório de auditoria é visto pelos sócios franceses como 

um mecanismo de controle das ações dos gestores na empresa.  

Um dos pontos discutidos pela auditoria é a implementação do CPC 12, que trata do 

ajuste a valor presente - AVP, na empresa. Tal pronunciamento é obrigatório, de acordo com 

as normas brasileiras de contabilidade, e a Telhanorte não está seguindo. 

Para a empresa aplicar o AVP, é preciso mapear todos os possíveis impactos que uma 

futura implementação afetará nos processos da empresa, bem como nas medidas de 

desempenho das áreas.  

 

3.1.2 Viabilizar um acordo de cooperação entre o pesquisador e a organização 

O próximo passo da pesquisa, após a identificação do problema relevante, foi verificar 

o interesse da diretoria financeira na pesquisa. 

Como o relatório da auditoria é ponto importante para a administração e o assunto sobre 

a aplicação do AVP, ainda não era claro, a diretoria financeira concordou com a pesquisa e se 

mostrou solícita para que fossem mapeados todos os possíveis impactos. 

A diretoria financeira assinou uma declaração do que poderia ser publicado, o que 

demonstrou a cooperação da empresa com a pesquisa (Apêndice A). Além disso, o diretor 

financeiro deixou claro que ajudaria em tudo que fosse possível em relação a obtenção de 

informações para essa pesquisa.  
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3.1.3 Obter conhecimento profundo sobre o tema  

Nessa fase da pesquisa, procuraram se artigos com os temas CPC 12 e Ajuste a Valor 

Presente.  

Com a determinação do objetivo geral e dos objetivos específicos, determinou-se que o 

referencial teórico fosse aberto em: evolução da contabilidade, teoria institucional, teoria da 

correção monetária, ajuste a valor presente, materialidade, ligação entre a contabilidade 

gerencial e a aplicação do CPC 12, e enfoque da gestão econômica (GECON) no desempenho 

da empresa. 

Dessa maneira, por meio do CPC 12 foi estabelecido o modelo de cálculo do Ajuste a 

Valor Presente, que foi base para simular os efeitos no Balanço Patrimonial e na Demonstração 

do Resultado do Exercício.  

O estudo sobre a evolução da contabilidade serviu de base para descrever o processo de 

transformação pelo qual a contabilidade estava passando na empresa, que precisa adotar os 

CPCs para garantir um parecer de auditoria favorável, demonstrando que a administração está 

seguindo as normas estabelecidas pelos órgãos competentes da área contábil.  

A Teoria Institucional foi base para a pesquisa porque o CPC 12 foi um pronunciamento 

imposto para as empresas por meio da lei. Não foi planejado pela empresa adotar essa norma 

porque foi um caso de sucesso em outras empresas ou ajudaria em algum controle interno. Sua 

aplicação é obrigatória, de acordo com a normatização contábil vigente.   

A Teoria da Correção Monetária explicada pelo Iudícibus (2006) precisava ser base para 

essa pesquisa porque ela demonstra a importância do dinheiro no tempo, que influencia os juros 

que são cobrados nas vendas e compras a prazo. 

Para determinar se os parâmetros por parte da auditoria externa em relação à aplicação 

do AVP refletiriam um grande impacto nas demonstrações contábeis e nas perspectivas dos 

usuários das informações contábeis, foi levantado o referencial teórico sobre materialidade. 

Em última análise, determinou-se que o processo de implementação do CPC 12 poderia 

afetar os indicadores de desempenho da empresa, por isso a importância do embasamento 

teórico em relação à contabilidade gerencial e principalmente à visão do GECON.  

 

3.1.4 Demonstrar a contribuição para a teoria  

A aplicação do AVP, determinada pelo CPC 12, é de difícil entendimento para as 

empresas no momento de operacionalizar esse processo em sua contabilidade, principalmente 
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em empresas de grande porte, que contam com sistemas integrados e particularidades de 

contabilizações.  

Nenhuma pesquisa até o momento trouxe o passo a passo da verificação da 

implementação desse CPC nas empresas. Por isso, esta pesquisa procurou mapear os impactos 

nos principais processos da companhia para a administração e para os interessados no assunto  

e servir de base para as futuras implementações e estudos sobre o tema.  

 

3.1.5 Implementar a solução  

Relembrando que o objetivo principal da pesquisa foi mapear os processos que seriam 

afetados na implementação do CPC 12 na Telhanorte, determinou-se que os meios para realizar 

essa tarefa seriam entrevistas com os principais agentes envolvidos na futura implementação 

do CPC 12 e com os usuários internos que poderiam ser impactados pelas alterações causadas 

pelo AVP. Além disso, estudou-se cada parte do processo de contabilização para conseguir 

verificar os departamentos que poderiam ser afetados. 

Para atingir o objetivo específico de simular os efeitos no Balanço Patrimonial e na 

DRE, foram extraídas as informações das vendas pelo sistema Intercommerce e das compras 

pelo sistema SAP, que é um sistema integrado de gestão empresarial. A meta era simular as 

contabilizações e verificar qual seria numericamente o impacto nas demonstrações contábeis. 

 Na parte de descrição em relação às expectativas dos usuários e preparadores da 

informação contábil em relação à aplicação do CPC 12, foram realizadas entrevistas com os 

preparadores da informação contábil. Em relação aos usuários dessas informações, foi 

elaborado um questionário para detectar o que essa implementação mudaria na percepção 

dessas pessoas.  

Em relação à política de metas foi preciso descobrir o relatório que servia de base para 

o controle dessas metas e simular os efeitos nesse relatório, buscando descobrir por meio de 

questionário o impacto para os preparadores das metas.     

 

3.2 ELABORAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS 

 

 Primeiramente foram determinadas as pessoas que seriam entrevistadas. A partir dos 

preceitos do CPC 12, que indica os itens que devem sofrer ajuste a valor presente, " ativos e 

passivos com juros implícitos ou explícitos embutidos devem ser mensurados pelo seu valor 

presente", identificaram-se as seguintes pessoas-chaves: 
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a) Gerente Financeiro, responsável pelo setor de Contas a Receber e Contas a 

Pagar; 

b) Contadora, responsável pela coordenação do departamento contábil; 

c) Gerente de Compras, responsável pelas diretrizes nas negociações com os 

fornecedores; 

d) Analista de FI do SAP, especialista nas transações do módulo financeiro do SAP, 

que conhece o processo de contabilização das operações com fornecedores, 

clientes e receitas; 

e) Vendedor, profissional responsável pelas vendas da empresa. 

 Abordando o GECON, que é um modelo baseado na visão de gestão por resultado 

econômico e compreende um sistema de informação de Controladoria estruturado dentro de 

uma concepção "holística" (CATELLI, 2007), identificaram-se os relatórios gerenciais com 

ajuda do controller. E para capturar as possíveis reações na operação de venda da empresa na 

aplicação do AVP, entrevistamos um vendedor da loja.  

 Como a empresa utiliza mecanismo para administração do capital de giro, como o 

Confirming e as antecipações dos recebíveis, foram entrevistados os analistas dos setores de 

contas a pagar e contas a receber para conhecer os procedimentos dessas operações. 

 Em relação ao aspecto de auditoria na aplicação do AVP, procurou-se conhecer a 

materialidade desse assunto, já que o objetivo dela é o de impor limites ao que deve ser 

divulgado e também mensurado, caso a informação influencie as decisões dos usuários internos 

e externos (COELHO,2011). Por isso, optou-se por uma entrevista com a auditoria.  

 No decorrer da pesquisa foi necessário conversar com a analista jurídica da empresa, 

por causa de alguns processos legais no procedimento de vendas.  

 Além da entrevista com o controller, algumas informações gerenciais foram obtidas 

com o analista de gestão.  

  

3.2.1 Desenvolvimento das perguntas abordadas na pesquisa 

Após a determinação das pessoas-chaves para a pesquisa, foram elaboradas as perguntas 

baseadas no referencial teórico para o mapeamento dos possíveis impactos da aplicação do CPC 

12 na empresa. Os quadros do 2 ao 10 demonstram essas perguntas e as conexões com o 

referencial teórico.   
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Perguntas Referencial Teórico 

Na sua visão os setores de compras e vendas 

têm suas ações afetadas pela taxa de juros de 

compras a prazo e vendas a prazo? 

A taxa de juros a ser utilizada conforme o 

CPC 12 é a taxa de juros na data da origem 

da transação e deve levar em consideração os 

riscos originados das incertezas associadas a 

fluxos de caixa, ou seja, o prêmio pelo risco 

(CPC, 2008). 

Qual seria a taxa de desconto determinada 

para o cálculo do AVP ? 

A taxa de desconto deve refletir as melhores 

avaliações do mercado em sua data de 

origem, quanto ao valor do dinheiro no 

tempo. Ainda, de acordo com o CPC 12, o 

cálculo do risco (taxa de juros) pode ser 

formulado a partir dos modelos utilizados em 

finanças ou por equipes multidisciplinares 

(CPC, 2008). 

A condição de recebimento das vendas (se é 

à vista, a prazo, venda com cartão, 

financiamento, etc.), influencia na 

negociação entre vendedores e clientes?  

A mensuração contábil a valor presente 

precisa ser aplicada no reconhecimento 

inicial de ativos e passivos. Na aplicação do 

ajuste a valor presente, os juros das vendas e 

das compras a prazo precisam ser lançados 

contabilmente como receita financeira e 

despesa financeira respectivamente (CPC, 

2008). 

Em relação ao ajuste a valor presente é 

possível analisar o desempenho das áreas de 

compra e venda pela visão do GECON, uma 

vez que o resultado é no momento que ocorre 

a operação (PONTE,2003). 

 

Por que não acontece a distinção entre o 

preço de venda a prazo e à vista, já que sabe 

da existência de um valor cobrado pelo risco 

(os juros)? 

De acordo com o CPC 30, as receitas das 

empresas devem ser mensuradas pelo seu 

valor justo. Quando a empresa vende algo à 

vista, sabe-se que o valor em caixa ou 

equivalente de caixa é a receita. Entretanto, 

na venda a prazo, o valor justo da 

contraprestação deve ser determinado por 

meio do desconto de todos os futuros 

recebimentos previstos, tomando por base a 

taxa de juros imputada (CPC, 2012). 
Quadro 2: Perguntas desenvolvidas para o gerente financeiro 

Fonte : Elaborado pela autora. 
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Perguntas Referencial Teórico 

Qual é o processo que você utiliza para 

administrar o capital de giro da empresa? 

Essa prática já é periódica? 

 

O capital de giro representa o valor dos 

recursos demandados pela empresa para 

financiar seu ciclo operacional, desde a 

aquisição de produtos até a venda 

(MORANTE, 2009). 

Quais são as formas de pagamento 

disponíveis para os clientes ? 

De acordo com essa Instrução da CVM, "os 

créditos e obrigações de operações 

prefixadas deverão ser traduzidos a valor 

presente, com base na taxa média nominal de 

juros divulgada pela Associação Nacional 

dos Bancos de Investimento (ANBID)".  

Além disso, o valor presente precisa ser 

realizado "pro rata die", a partir da origem de 

cada transação (CVM, 1992). 

Nas antecipações, o risco e o benefício da 

carteira de clientes negociada ficam com a 

instituição que comprou a carteira de 

recebíveis ou existe alguma cláusula que 

relate o contrário? 

De acordo com o CPC 30 -R1 (2012), a 

receita é definida como aumento nos 

benefícios econômicos sob a forma de 

entrada de recursos ou aumento de ativos e 

diminuição de passivos que resultam em 

aumento no patrimônio líquido das entidades, 

exceto aqueles relacionados às contribuições 

dos proprietários. 

Como funciona normalmente a negociação 

de taxas? É ligada a valores e aos 

vencimentos dos títulos? 

Fisher (1984) definiu o valor presente como 

o valor que os compradores estão propensos 

a pagar e os vendedores estão dispostos a 

receber por algum artigo. Outros itens 

essenciais para calcular esse valor são  o 

valor dos benefícios futuros desse artigo e a 

taxa de juros pela qual esses valores futuros 

poderão ser transformados em valores 

presentes pelo desconto. A taxa de juros é 

definida como um prêmio percentual. 
Quadro 3: Perguntas desenvolvidas para analista do contas a receber 

Fonte : Elaborado pela autora.  

 

Perguntas Referencial Teórico 

Qual é o processo que você utiliza para 

administrar o capital de giro da empresa? 

Essa prática já é periódica? 

 

O capital de giro representa o valor dos 

recursos demandados pela empresa para 

financiar seu ciclo operacional, desde a 

aquisição de produtos até a venda 

(MORANTE, 2009). 

Como funciona a negociação de prazo de 

pagamento dos fornecedores? Existem 

épocas em que ocorre a negociação de 

postergação dos prazos? 

 

De acordo com o CPC 12 (CPC, 2008), a taxa 

de juros na data da origem da transação deve 

levar em consideração os riscos originados 

das incertezas associadas a fluxos de caixa, 

ou seja, o prêmio pelo risco. 
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Em relação ao risco e benefício da carteira de 

fornecedores, no confirming fica com o 

banco com o qual negociamos ou existe 

alguma cláusula específica? 

De acordo com o CPC 30 -R1 (CPC, 2012), 

a receita é definida como aumento nos 

benefícios econômicos sob a forma de 

entrada de recursos ou aumento de ativos e 

diminuição de passivos que resultam em 

aumento no patrimônio líquido das entidades, 

exceto aqueles relacionados às contribuições 

dos  proprietários. 
Quadro 4: Perguntas desenvolvidas para analista do contas a pagar 

Fonte : Elaborado pela autora.  

 

Perguntas Referencial Teórico 

Diante da obrigatoriedade da aplicação do 

CPC 12, quais são os itens (contas 

contábeis/informações) que a auditoria leva 

em consideração como base no planejamento 

de auditoria para esse assunto? 

De acordo com a NBC TA 320, o auditor, ao 

planejar a auditoria, precisa julgar a 

materialidade  pela magnitude e natureza das 

distorções, ou a combinação de ambas (CFC, 

2009). 

Quais são os testes aplicados para verificar o 

CPC 12? Existem diferenças dos testes 

aplicados nas empresas de segmentos 

diversos? O que determina essa diferenciação 

de testes? 

A determinação de materialidade para 

execução de testes não é um cálculo 

mecânico simples e envolve julgamentos. 

Normalmente se aplica uma porcentagem a 

um referencial selecionado como ponto de 

partida para determinar a materialidade 

(CFC, 2009). 

No planejamento dos trabalhos de auditoria, 

em relação à materialidade, qual foi a 

porcentagem determinada a ser aplicada no 

teste para verificar a aplicação do CPC 12? E 

qual foi o referencial para a determinação 

desse índice? 

A determinação de materialidade pelo 

auditor é uma questão de julgamento 

profissional e é afetada pela percepção do 

auditor das necessidades de informação 

financeira dos usuários das demonstrações 

contábeis (CFC, 2009).  

 

No cenário atual da economia (crises 

econômica e política), ocorreram mudanças 

nos testes de auditoria relacionadas ao CPC 

12 se for feita uma comparação com o ano de 

2014 ? 

De acordo com a NBC TA 320, o auditor, ao 

planejar a auditoria, precisa julgar a 

materialidade  pela magnitude e natureza das 

distorções, ou a combinação de ambas (CFC, 

2009). 

Como afirma o CPC 12 (CPC, 2008), a taxa 

de juros na data da origem da transação deve 

levar em consideração os riscos originados 

das incertezas associadas a fluxos de caixa, 

ou seja, o prêmio pelo risco. 

Conforme a Resolução 1.213/09, durante o 

julgamento do auditor, ele precisa levar em 

conta também se há itens que tendem a atrair 

a atenção dos usuários das demonstrações 

contábeis da entidade. Na Telhanorte existe 

algum item relacionado ao CPC 12 que 

chama a atenção dos sócios? 

Conforme o NBC TA 320 (CFC, 2009), os 

julgamentos sobre quais assuntos são 

relevantes para usuários das demonstrações 

contábeis são baseados em considerações 

sobre as necessidades de informações 

financeiras comuns a usuários como um 

grupo e não usuários individuais. A auditoria 

precisa determinar o mercado e segmento 
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econômico da empresa auditada para 

conhecer os usuários dessas informações 

financeiras.  

 
Quadro 5: Perguntas desenvolvidas para a auditoria 

Fonte : Elaborado pela autora  

 

Perguntas Referencial Teórico 

Como seria possível contabilizar o valor do 

AVP no momento inicial da operação? E 

como é o procedimento de contabilização 

atualmente? 

No momento inicial da operação deve ser 

calculado o ajuste a valor presente, 

considerando os fluxos de caixa da 

correspondente operação (valor, data e todos 

os termos e as condições contratados) (CPC, 

2008).  

Para Lincx (como é o processo de 

contabilização do AVP?) existe alguma 

empresa que está separando da receita o valor 

dos juros (mas a nota fiscal precisa estar com 

o valor dos juros embutidos)? 

Sistematicamente como isso funciona? Como 

é a interface com o SAP? 

 

A mensuração contábil a valor presente 

precisa ser aplicada no reconhecimento 

inicial de ativos e passivos. Na aplicação do 

ajuste a valor presente, os juros das vendas e 

das compras a prazo precisam ser lançados 

contabilmente como receita financeira e 

despesa financeira respectivamente 

(CPC,2008). 

Como é o mecanismo de comunicação do 

Intercommerce com o SAP em relação aos 

pedidos que ainda não foram faturados? 

No momento inicial da operação deve ser 

calculado o ajuste a valor presente, 

considerando os fluxos de caixa da 

correspondente operação (valor, data e todos 

os termos e as condições contratados) (CPC, 

2008). 
Quadro 6: Perguntas desenvolvidas para informática 

Fonte : Elaborado pela autora. 
 

Perguntas Referencial Teórico 

Como funciona a parte de negociação de 

preço com os clientes? Você leva em conta as 

formas de pagamento (à vista, a prazo, etc)? 

A aplicação do ajuste a valor presente pode 

causar vários impactos: mudanças de metas 

de vendas, alterações na política de 

descontos, e nas premiações dos 

compradores e vendedores, já que afeta os 

indicadores gerenciais como o EBITDA 

(CPC, 2008). 

Quais são os incentivos que os vendedores 

recebem para uma venda financiada, cartão 

parcelado, etc. ? A forma de pagamento do 

cliente influencia na comissão?  

A aplicação do ajuste a valor presente pode 

causar vários impactos: mudanças de metas 

de vendas, alterações na política de 

descontos, e nas premiações dos 

compradores e vendedores, já que afeta os 

indicadores gerenciais como o EBITDA 

(CPC, 2008). 
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Como é medido o desempenho dos 

vendedores? 

Em relação ao ajuste a valor presente é 

possível analisar o desempenho das áreas de 

compra e venda pela visão do GECON, uma 

vez que o resultado é no momento que ocorre 

a operação (PONTE, 2003). 
Quadro 7: Perguntas desenvolvidas para o vendedor 

Fonte : Elaborado pela autora.  

 

Perguntas Referencial Teórico 

Quais são as principais dificuldades para a 

aplicação completa do CPC 12 na 

Telhanorte? 

A contabilidade a partir da Lei 11.638/07, 

precisou interagir com outros departamentos 

da empresa para garantir a aplicação dos 

pronunciamentos contábeis. Dessa maneira, 

o movimento de convergência contábil 

promoveu alterações nas estruturas das 

companhias, houve integração entre as áreas 

e o departamento contábil ficou mais 

próximo do investidor (BOSCOV, 2013). 

Em relação aos impostos, como você 

visualiza os impactos para o departamento 

em relação à aplicação do AVP? 

O CPC 12 menciona que existe discussão 

quanto à necessidade de reclassificar, no caso 

do vendedor, a parcela do ICMS, IPI, PIS e 

COFINS calculados sobre os juros embutidos 

na operação para o resultado financeiro, 

alterando o lucro bruto, o resultado financeiro 

e o EBITDA (CPC, 2008). 
Quadro 8: Perguntas desenvolvidas para a contadora 

Fonte : Elaborado pela autora. 

 

 

 

Perguntas Referencial Teórico 

Como é o processo de negociação com os 

fornecedores, principalmente em relação a 

prazo de pagamento e dos juros? 

No GECON é possível demonstrar os 

impactos econômicos, por exemplo, do 

gestor de compras em adquirir as 

mercadorias em condições melhores que 

aquelas disponíveis para a empresa. Dessa 

maneira, o resultado econômico da empresa 

conforme afirmado por Catelli (2007), é 

formado pelos resultados econômicos das 

áreas que a compõem. 

A taxa de juros dos fornecedores é conhecida 

pela empresa ou o valor do produto é 

negociado fechado? 

A taxa de juros a ser utilizada conforme o 

CPC 12 é a taxa de juros na data da origem 

da transação e deve levar em consideração os 

riscos originados das incertezas associadas a 

fluxos de caixa, ou seja, o prêmio pelo risco. 

Essa taxa de desconto deve refletir as 
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melhores avaliações do mercado em sua data 

de origem, quanto ao valor do dinheiro no 

tempo (CPC, 2008). 

Existe algum mecanismo que os 

compradores utilizam para saber a formação 

do preço dos fornecedores? 

A mensuração contábil a valor presente 

precisa ser aplicada no reconhecimento 

inicial de ativos e passivos (CPC, 2008). 

O prazo de pagamento é levado em 

consideração nas negociações com os 

fornecedores? 

A taxa de juros na data da origem da 

transação deve levar em consideração os 

riscos originados das incertezas associadas a 

fluxos de caixa, ou seja, o prêmio pelo risco 

(CPC, 2008). 

Como é medido o desempenho da área de 

compras? O prazo e os juros são itens 

relevantes para medir o desempenho do 

departamento? 

A contabilidade gerencial é o processo de 

identificar, mensurar, relatar e analisar as 

informações sobre os eventos econômicos da 

organização. Ela disponibiliza as 

informações gerenciais para a tomada de 

decisão nas empresas (CATELLI, 2007).  

 

Caso a empresa adote o reconhecimento 

separado dos juros, pela sua experiência, o 

que afetará em seu departamento? A política 

de metas, a forma de negociação com os 

fornecedores, etc? 

A aplicação do ajuste a valor presente pode 

causar vários impactos: mudanças de metas 

de vendas, alterações na política de 

descontos, e nas premiações dos 

compradores e vendedores. 
Quadro 9: Perguntas desenvolvidas para a gerente de compras 

Fonte : Elaborado pela autora. 

 

Perguntas Referencial Teórico 

Como funciona a comunicação das novas 

práticas contábeis no Report para a França? 

No caso do AVP, por exemplo, em que linha 

do relatório de resultado, eles visualizarão 

esse impacto? 

O processo de harmonização no Brasil teve 

como marco a Lei 11.638 de 28 de dezembro 

de 2007, que alterou e revogou dispositivos 

da Lei nº 6.404/1976, trazendo para a 

contabilidade um novo horizonte 

denominado por GERON (2008) de a nova 

Filosofia Contábil, que prioriza a essência 

econômica sobre a forma jurídica, a análise 

de riscos e benefícios sobre a propriedade 

Jurídica e a adoção de normas orientadas em 

princípios e julgamento. 

Caso a aplicação do AVP aconteça no 

decorrer do ano, qual é o impacto no Budget? 

Atualmente, as informações são modificadas 

constantemente, por isso a contabilidade 

gerencial deve ser capaz de fornecer as 

informações que transmitem essa nova 

realidade. As organizações competem entre 

si por uma fatia de mercado, em que o 

consumidor está cada vez mais exigente e as 

decisões devem ser tomadas rapidamente, de 

maneira eficiente (relacionada ao processo)  e 

eficaz (relacionada a resultado) 

(BORTOLOCCI; LIMA; PERERIA, 2006).  
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Como é o cálculo de resultado para avaliação 

de desempenho das áreas de operações de 

compra e venda? 

A contabilidade gerencial é a contabilidade 

voltada para o usuário interno, ou seja, feita 

para fornecer as informações para os 

gestores, indivíduos que controlam e dirigem 

as operações da empresa (GARRISON; 

NOREEN; BREWER, 2007, p. 4). 

Atualmente o resultado financeiro também 

influencia as metas dos gerentes de vendas e 

compras?  

O GECON é um modelo baseado na visão de 

gestão por resultado econômico e 

compreende um sistema de informação de 

Controladoria estruturado dentro de uma 

concepção "holística" (CATELLI, 2007). 

Essa visão permite que o usuário analise cada 

cadeia de valor, buscando a efetiva 

contribuição de cada processo. 

No seu entendimento, o resultado financeiro 

em relação ao ajuste a valor presente faz parte 

da operação da empresa, e deve ser 

classificado junto com o resultado 

operacional ou é financeiro? 

Conforme relata o CPC 12, "poderá ser 

apropriada como receita financeira 

comercial, no mesmo grupo que as receitas 

de vendas, em lugar de receita financeira, 

desde que a entidade demonstre que o 

financiamento feito a seus clientes faça parte 

de seus negócios e que opera com, por 

exemplo, dois segmentos: (i) venda de 

produtos e serviços e (ii) financiamento das 

vendas a prazo" (CPC, 2008). 

Em que linha do relatório de resultado a 

empresa tratará os valores de ajuste a valor 

presente ? 

Segundo Reginato e Guerreiro (2012), 

percebe-se uma alta tendência das empresas 

na utilização do EBITDA como indicador de 

avaliação de desempenho. A Margem 

EBITDA, por exemplo, mostra a capacidade 

da empresa em gerar resultados 

comparativamente à Receita Bruta (ou 

líquida) de vendas (MORANTE, 2009). 

Como é feita a avaliação de estoque 

gerencialmente? (Rateio, preço,margem, 

etc.) Com o AVP, a parte de juros não irá para 

o estoque. No seu entendimento qual será o 

impacto nas análises de desempenhos e metas 

da empresa? 

Em relação à parte de controle dos estoques, 

as empresas precisaram expurgar do custo de 

aquisição das mercadorias os juros embutidos 

e devem apropriar de acordo com o prazo de 

pagamento e não conforme a realização dos 

estoques (CPC, 2008). 

A partir de qual nível gerencial da loja o 

resultado financeiro da empresa, despesas e 

receitas financeiras, são cobrados ? Os 

gerentes regionais são cobrados por isso? 

O GECON é um modelo baseado na visão de 

gestão por resultado econômico e 

compreende um sistema de informação de 

Controladoria estruturado dentro de uma 

concepção "holística" (CATELLI, 2007). 

Essa visão permite que o usuário analise cada 

cadeia de valor, buscando a efetiva 

contribuição de cada processo. 
Quadro 10: Perguntas desenvolvidas para o controller 

Fonte : Elaborado pela autora.  
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Perguntas Referencial Teórico 

O ganho com a parceria da financeira é 

repassado para a loja? 

A contabilidade gerencial é a contabilidade 

voltada para o usuário interno, ou seja, feita 

para fornecer as informações para os 

gestores, indivíduos que controlam e dirigem 

as operações da empresa (GARRISON; 

NOREEN; BREWER, 2007, p. 4). 
Quadro 11: Perguntas desenvolvidas para o analista de gestão 

Fonte : Elaborado pela autora.  

 

 

3.2.2  Desenvolvimento das simulações numéricas do AVP 

Para realizar as simulações dos impactos numéricos nas demonstrações contábeis da 

empresa referentes ao exercício contábil de 2015, mapearam se as contas contábeis que seriam 

afetadas pela futura implementação do AVP. Por meio do CPC 12, pode-se verificar que as 

contas que sofreriam mudanças seriam as contas de clientes, fornecedores, estoques, custo da 

mercadoria vendida (CMV), receitas financeiras e despesas financeiras.  

De acordo com o CPC 12, a mensuração contábil a valor presente deve ser aplicada no 

reconhecimento inicial de ativos e passivos, por isso, optou-se por utilizar como bases para 

simulações as vendas do sistema Intercommerce e as compras extraídas do sistema SAP. 

Em relação à base de vendas, a informática auxiliou na extração dos dados. Foi 

determinado que a base de clientes seria apenas para as vendas ocorridas com forma de 

recebimento em cartão, cartão Telhanorte e faturado, porque são as formas de pagamento dos 

clientes de longo prazo.  Além disso, estabeleceu-se que a base para o AVP de clientes seriam 

apenas para operações de vendas com mais de três parcelas. E nos casos dos cartões sofreriam 

impactos apenas as vendas com as condições de quatro até oito vezes sem juros. No  cartão 

Telhanorte, a base seria composta pelas formas de pagamento de quatro até dez vezes sem juros 

. E no faturado seriam testados os títulos de até quatro parcelas.  

 

Tipo de recebimento  Condição de recebimento 

Cartão 4 até 8 vezes sem juros 

Cartão Telhanorte 4 até 10 vezes sem juros 

Faturado 4 vezes sem juros 

Quadro 12: Seleção da base de vendas para AVP de clientes 

Fonte : Elaborado pela autora. 
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Na parte de fornecedores foi estabelecido que seria analisado apenas o impacto da 

carteira de fornecedores com vencimentos superiores a 30 dias. 

Os filtros nas carteiras de clientes e fornecedores foram realizados conforme 

determinação do CPC 12, que relata que o AVP é aplicável para operações que possam ser 

consideradas como atividades de financiamento e não para operações que são liquidadas em 

curto espaço de tempo, cujo efeito não seja material. 

Nos casos dos fornecedores, a extração da base ocorreu pela transação do SAP FBL1N. 

Determinou-se que o filtro seria pelos tipos de documentos RE, ZE e KR, que representam as 

compras de mercadorias e serviços, e os possíveis estornos desses lançamentos.  

No tocante à taxa de desconto utilizada, conforme o CPC 12, foram levados em 

consideração os prazos e os riscos relacionados à transação e em condições usuais de mercado. 

Por isso, utilizou-se a taxa das antecipações na base de clientes e no caso dos fornecedores, a 

administração financeira determinou que a melhor taxa seria a mesma utilizada nas operações 

de confirming.  

Quanto ao cálculo do AVP, conforme determina o CPC 12, foi realizada em base 

exponencial "pro rata die", a partir da origem de cada transação, sendo os efeitos apropriados 

nas contas a que se vinculam.  

O período das simulações foi 2015, mas foi preciso realizar o teste também com a base 

de 2014, porque era necessário verificar os impactos que ficaram acumulados no Ativo e 

Passivo de 2014 e que modificariam o resultado de 2015. Utilizaram-se os mesmos parâmetros 

de 2015 para analisar 2014.  

Realizaram-se simulações em relação aos efeitos com as antecipações da carteira de 

clientes e sem elas. 

Calculou-se o efeito do AVP em relação aos fornecedores, considerando a carteira total 

de fornecedores, como também por faixas de vencimentos, levando em conta o prazo médio de 

pagamento e o giro médio do estoque.  
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1. RESULTADO DOS QUESTIONÁRIOS 

Para realizar a análise dos dados obtidos por meio de entrevistas, questionários 

respondidos e dos documentos que a empresa forneceu, foi utilizada a análise de conteúdo. 

Conforme Bardin (2011), essa técnica aparece como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens.  

Os questionários foram transcritos em uma planilha eletrônica formando uma base de 

dados com as perguntas, respostas, respondentes. 

De acordo com o referencial teórico foram listados os principais tópicos a serem 

analisados nas respostas das entrevistas e questionários, resultando na categorização do 

conteúdo.  

As categorias formadas foram: taxa de desconto, riscos, mensuração, materialidade, 

contabilidade gerencial e medida de desempenho. 

 

4.1.1. Categoria taxa de desconto 

Para realizar os cálculos do AVP foi preciso determinar a taxa de desconto tanto para o 

contas a receber como para o contas a pagar, já que o CPC 12 (2008) determina que a taxa de 

juros a ser utilizada deve ser a taxa na data de origem da transação e deve levar em consideração 

os riscos originados das incertezas associadas a fluxos de caixa, ou seja, o prêmio pelo risco.  

A pessoa responsável pela definição dessa taxa foi o gerente financeiro, profissional 

com nove anos de experiência na área financeira pelo Grupo Saint-Gobain, e com 

aproximadamente três anos de Telhanorte.  

De acordo com o CPC 12, o cálculo do risco (taxa de juros) pode ser formulado a partir 

dos modelos utilizados em finanças ou por equipes multidisciplinares (CPC, 2008). Dessa 

maneira a taxa de desconto deve refletir as melhores avaliações do mercado em sua data de 

origem, quanto ao valor do dinheiro no tempo. Pela experiência do gerente financeiro, "é 

preciso efetuar um estudo em relação à taxa ideal, mas nesse primeiro momento deve utilizar a 

mesma lógica que as outras empresas do grupo Saint-Gobain, consultar qual é a taxa que elas 

estão usando".   

A taxa de juros é definida como um prêmio percentual. Fisher (1984), definiu o valor 

presente como o valor que os compradores estão propensos a pagar e os vendedores estão 
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dispostos a receber por algum artigo. Por isso, em relação às taxas negociadas nas operações de 

antecipações da carteira de recebíveis, o analista do Conta a Receber (trabalhando há 

aproximadamente dois anos na empresa) relatou que "elas ocorrem de acordo com a 

necessidade financeira e que as taxas de juros mais altas são aquelas cobradas para a carteira 

com títulos de curto prazo e as taxas menores são para as de longo prazo". Essa negociação da 

taxa de desconto das antecipações impacta também o cálculo do AVP, já que foi definida a 

utilização dessa taxa de desconto para realizar o cálculo do AVP na carteira de clientes.   

Para entender se existem impactos das decisões da área financeira em relação à definição 

de taxas de juros, prazos de recebimento dos clientes e prazos de pagamentos dos fornecedores 

com a área operacional da empresa, o gerente financeiro relatou que "por enquanto os 

departamentos de vendas e compras não têm visão sobre as despesas e receitas financeiras". 

Não existe ligação das ações negociadas pela área financeira em relação à negociação da taxa 

de juros que impacta o setor de compras ou vendas, já que as taxas cobradas pelas 

administradoras de cartões não são negociadas com a participação dos gerentes de vendas, ou 

levando em conta a opinião deles. Mas a definição dessas taxas de descontos acabará 

impactando os valores negociados pelo setor de compras e vendas.  

Em última análise sobre a taxa de desconto, a gerente de compras, que possui 

experiências na área comercial de materiais de construção e já trabalha há três anos na 

Telhanorte, relatou que "os valores negociados com os fornecedores são fechados, não há 

separação por valores de juros, desconto, porque os repasses de tabela são discutidos 

envolvendo as áreas de Pricing e Comercial. Todo ano, na época da renovação dos acordos 

comerciais com os fornecedores, a diretoria de operações estipula metas para o setor de compras 

em relação a prazos de pagamentos, descontos e verbas (bonificações). Cada categoria de 

mercadoria tem uma meta para conseguir mais prazo, mais desconto e mais verbas 

(bonificações). No meio do ano, normalmente tem alguma alteração solicitando prorrogação de 

prazo de pagamento, por causa da meta semestral sobre o capital de giro da empresa, mas isso 

nunca prejudica os descontos ou verbas conseguidos em acordos comerciais anuais".  

 

4.1.2. Categoria de riscos 

Quanto à definição dos possíveis riscos na futura implementação do CPC 12 na empresa, 

a contadora, que trabalha há dezesseis anos na Telhanorte, relatou que a principal dificuldade 

seria a parametrização dos Sistemas para que o registro do AVP ocorra de operação por 

operação. 
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 Para a consultora do sistema Intercommerce, que presta serviços para a empresa há mais 

de cinco anos, atualmente não existem clientes com a demanda da aplicação do ajuste a valor 

presente. A comunicação entre Intercommerce e SAP ocorre da seguinte maneira:  

 Os pedidos pagos no Intercommerce são enviados para o SAP, para a expedição. 

Quando um pedido é faturado, o Intercommerce recebe do SAP o número da 

nota fiscal. Esse processo é necessário para os casos dos clientes revolverem 

devolver as mercadorias. Para isso o Intercommerce precisa do documento 

fiscal. Uma vez enviado para o SAP, não existe mais nenhuma integração para 

controlar "saldos" de pedidos não faturados. 

 Os dados financeiros são registrados no sistema da Intercommerce e são 

enviados para o SAP, por meio de uma integração entre os sistemas. O 

Intercommerce gera um arquivo texto com as finalizadoras (tipos de 

recebimentos) e seus valores são encaminhados para o SAP, em que ocorre toda 

a tratativa em relação a valores a prazo, parametrização da contabilização dos 

juros etc. 

No caso das entradas, a contadora relatou que "a dificuldade da apuração propriamente 

dita seria menor, porque já ocorre o registro individualizado por nota fiscal (aqui, seria 

necessário criar um cálculo para que cada nota recebesse a parcela que lhe coubesse do ajuste 

a valor presente, levando-se em conta o prazo da compra e a taxa de juros que seriam 

informados no sistema). A cada nota registrada, haveria um lançamento complementar, com 

tipo de documento diferenciado, para facilitar os controles. Como a movimentação diária é 

muito grande, o registro operação por operação, por intermédio de cada recebimento em cada 

um dos estabelecimentos, poderia onerar em muito o sistema, ocasionando sobrecarga, lentidão 

e, consequentemente, interferindo na operação diária (isso porque deve-se levar em 

consideração que existem os caminhões na espera e que, muitas vezes, a entrada precisa ser 

realizada prioritariamente, por conta da necessidade de que o estoque esteja rapidamente 

disponível para venda). No caso, também deve ser levado em consideração que as entradas 

fiscais das lojas, são realizadas de forma centralizada e que uma eventual morosidade no 

sistema poderia impactar a operação em geral (ocasionando filas de espera, comprometendo 

não somente o abastecimento como um todo, mas também os indicadores de performance do 

própria Central de Recebimento Fiscal). Uma proposta mais condizente com a realidade seria 

implementar o registro uma única vez ao mês, atualizando contas criadas para este fim, com 

reversão automática no mês subsequente. Esta proposta não segue estritamente a regra, mas 

permite conceder a ‘melhor estimativa’ para implementação do ajuste a valor presente. Na 
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prática seriam levantadas todas as compras realizadas no mês e feito o cálculo do AVP desses 

títulos". 

A contadora também detalhou os tratamentos que deve ser dado para baixa de estoque 

"na baixa do estoque, por ocasião das vendas, seguindo o mesmo raciocínio da entrada, também 

seria criado um documento complementar, para a tratativa do registro do Ajuste, ou seja, com 

base no giro médio dos estoques existe uma estimativa da realização dessas compras, que seria 

a base para o reconhecimento do impacto do AVP no Custo da Mercadoria Vendida (CMV)" . 

Ela especificou também a seguinte opção "seria necessária também a criação de 

documentos que acompanhassem as demais movimentações do estoque, como por exemplo, a 

baixa por ajustes de inventário. Na realidade, precisariam ser previstas, todas as movimentações 

possíveis e criados os documentos que acompanhariam cada movimento. No caso das 

transferências, seria também necessário prever registros, uma vez que a venda pode ser 

realizada não necessariamente na mesma unidade adquirente do item (caso específico dos 

Centros de Distribuição e, em menor escala, nos casos de transferências de mercadorias); assim, 

a realização do AVP ocorreria em unidade distinta da unidade em que se adquiriu mercadoria".  

Com relação às vendas, na visão da contadora "a dificuldade seria maior, principalmente 

pela forma utilizada para contabilização do faturamento adotada atualmente na empresa. Seria 

necessário separar as formas distintas de contabilização, para que a tratativa do AVP pudesse 

ser realizada. Esta separação estaria vinculada a dois temas, além do prazo e taxas, sendo: 

cupom fiscal e cupom não fiscal. No momento da venda da mercadoria existem duas 

possibilidade para a entrega do produto: o cliente leva na hora o produto, o que gera um cupom 

fiscal no caixa, ou a mercadoria é entregue posteriormente à venda, na casa do cliente, o que 

gera um cupom não fiscal. Nesse último caso, a nota fiscal é gerada pelo setor de expedição e 

entregue juntamente com a mercadoria", como esquematizado na Figura 2.   
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Figura 2: Processo de geração de cupom fiscal e não fiscal 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para a contadora "hoje o registro contábil (independente se cupom fiscal ou não fiscal) 

se dá de forma consolidada, levando-se em consideração o estabelecimento vendedor e o Caixa. 

Para a correta contabilização do Ajuste, seria necessário redesenhar o formato, para que cada 

cupom, emitido para cada cliente, recebesse o registro do Ajuste individualmente, levando-se 

em consideração o prazo de pagamento praticado pelo Cliente". 

Para exemplificar esta contabilização dos cupons fiscais e não fiscais foi montado o 

fluxo representado pela Figura 3. Todos os pedidos de vendas são contabilizados pela forma de 

pagamento, na conta de receita no SAP, e o sistema Intercommerce envia para o SAP um 

lançamento de reclassificação, debitando a conta de receita e creditando uma conta do passivo, 

em que estão as vendas pendentes de expedição (emissão de nota fiscal para entrega na casa do 

cliente).  
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Figura 3: Exemplo de contabilização dos cupons fiscais e não fiscais 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em relação aos cupons fiscais, a contadora detalhou que "devem ser criados documentos 

complementares, mas como a forma de pagamento escolhida no ato da venda também não é 

enviada para o SAP individualmente, seria necessário desenvolver um mecanismo (talvez uma 

interface suplementar) junto ao Sistema de Frente de Caixas (Intercommerce). Por intermédio 

desse mecanismo, o software enviaria o cálculo do ajuste com base nos prazos de pagamentos 

escolhidos e definidos pelos Clientes. E para este processo, o melhor seria também o registro 

consolidado, uma vez ao mês, ou seja, com as informações detalhadas no Intercommerce seria 

possível verificar o valor total do AVP da parte de clientes e realizar a contabilização de forma 

consolidada e não venda por venda". 

 Isso seria possível, ainda na fala da contadora, " porque os cupons fiscais registram 

vendas que foram entregues no ato aos clientes, diferentemente dos cupons não fiscais, para os 

quais precisaríamos ter dois tipos de vínculo: o vínculo do momento em que o cliente passou 

no equipamento emissor de Cupom (pois é neste momento que capturaríamos a forma de 

pagamento) e o vínculo com a emissão da Nota Fiscal de Venda, uma vez que o Ajuste a Valor 



68 

 

Presente só ocorreria a partir da contabilização da nota fiscal (que é também o momento em 

que é contabilizada a baixa do estoque e o lançamento para o CMV)" . 

 Ela ainda comentou que "no primeiro momento, já poderíamos contabilizar o Ajuste 

com base nas formas de pagamento, tendo como contrapartida a Conta de Faturamento a 

Expedir que, por sua vez, teria o registro transferido para Resultado somente no momento da 

emissão das Notas Fiscais para os clientes. Lembrando que para cada um dos processos que for 

desenhado seria preciso também prever os respectivos estornos por intermédio de 

cancelamentos de operações (resultado de questões operacionais) ou de cancelamentos de 

operações por iniciativa do cliente, que são os cancelamentos de vendas e devoluções de 

mercadorias". 

 Além disso, o CPC 12 menciona que existe discussão quanto à necessidade de 

reclassificar, no caso do vendedor, a parcela do ICMS, PIS e COFINS calculados sobre os juros 

embutidos na operação para o resultado financeiro, alterando o lucro bruto, o resultado 

financeiro e o EBITDA (CPC, 2008). Neste contexto, a contadora entende que "como seriam 

criadas contas contábeis gerenciais, não teriam impactos na Apuração dos Impostos, porque 

seria fácil identificar os valores que impactam a apuração. A ideia é manter os registros 

realizados em contas de Passivo, da mesma forma que ocorre hoje, sem interferência. Apenas 

as contas de resultado sofreriam um desdobramento, no qual o ICMS teria uma parte do registro 

contabilizado no grupo das deduções de vendas e a outra parte no resultado financeiro", como 

indica a Tabela 5. Ainda de acordo com ela "o registro também aconteceria pelo ‘pacote contábil 

do AVP’, já que seria realizado mensalmente, e pelo valor total e não por operação de venda 

realizada. Isso também se aplicaria ao PIS e COFINS, já que parte destes impostos e 

contribuições não poderia ser tratada como ‘impostos sobre vendas’ e sim como parte do 

resultado financeiro".  

 

4.1.3. Categoria de mensuração 

 Para a mensuração do AVP foi preciso identificar as formas de recebimentos dos 

clientes e por qual motivo a empresa já não demonstrava para os clientes nas etiquetas de preços 

a diferenciação entre os preços à vista e a prazo. Em relação à parte de fornecedores foi 

necessário apresentar a identificação dos prazos de pagamentos aos fornecedores e a negociação 

de preços por parte do setor de compras. 
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 O valor presente precisa ser aplicado no reconhecimento inicial de ativos e passivos. Os 

juros das vendas e das compras a prazo precisam ser lançados contabilmente como receita 

financeira e despesa financeira respectivamente (CPC, 2008). 

 Conforme conversado com o analista do departamento do contas a receber, que trabalha 

aproximadamente há dois anos na empresa, as formas de pagamentos disponíveis para os 

clientes são em dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, cartão Telhanorte, vale presente, 

vale crédito e faturado para pessoa jurídica. 

 No decorrer da entrevista com o gerente financeiro, ele explicou que não ocorre uma 

distinção entre o preço de venda a prazo e à vista operacionalmente, ou seja, nas etiquetas dos 

preços, porque também existe uma norma do PROCON que proíbe a existência dessa 

diferenciação.  

Em relação ao item do PROCON, levantou-se a informação com a analista do 

departamento jurídico, conforme ela " não pode existir diferenciação do preço em função do 

pagamento porque consideramos a Portaria nº 118/94 do Ministério da Fazenda, que veda a 

diferenciação de preços entre transações efetuadas com o uso de cartão de crédito e as que são 

em cheque ou em dinheiro".  

Além disso, ela relatou que "existe a Norma Técnica nº 103/2004 do Departamento de 

Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, que reiterou o entendimento que se 

caracteriza como prática abusiva, prevista na Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumido), exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e recusar a venda de 

bens ou prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los, mediante pronto 

pagamento, notadamente, a diferenciação de preço na venda por meio de cartão de crédito. O 

empresário pode escolher se aceita ou não o pagamento por meio de cartão de crédito ou débito, 

mas, uma vez admitidas essas formas de pagamento, submete-se às normas ditadas pelo Código 

de Defesa do Consumidor e pelo Sistema Financeiro Nacional citadas anteriormente".  

Além disso, a analista do departamento jurídico nos relatou que " nos contratos das 

administradoras de cartão de crédito existe cláusula que estabelece que se deve cobrar, nas 

transações realizadas mediante cartão de crédito, preço igual ao praticado nas vendas em 

dinheiro, sem acréscimos, encargos ou taxas de qualquer natureza. Considerando também que 

o consumidor paga pela utilização do cartão de crédito as taxas administrativas e que o custo 

pela disponibilização de pagamento por meio de cartão de crédito está ligado à atividade 

econômica desenvolvida pela empresa, de modo que imputar tal custo ao consumidor significa 

atribuir a ele a divisão proveniente do próprio risco do negócio".  
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Dessa maneira, na visão jurídica, conforme conversa com a analista jurídica "é 

descabida e abusiva a pretensão de cobrança em valores diversos para pagamento em dinheiro, 

cheque ou cartão de crédito, já que tais modalidades de pagamento são consideradas como 

pagamento à vista”.  

  Contabilmente, de acordo com o CPC 30, as receitas das empresas devem ser 

mensuradas pelo seu valor justo. Quando a empresa vende algo à vista, sabe-se que o valor em 

caixa ou equivalente de caixa é a receita. Entretanto, na venda a prazo, o valor justo da 

contraprestação deve ser determinado por meio do desconto de todos os futuros recebimentos 

previstos, tomando por base a taxa de juros imputada (CPC, 2012). Dessa maneira, 

contabilmente é descabido considerar que não ocorra distinção entre uma venda à vista e a 

prazo, já que existem juros embutidos nos preços pelo risco do não recebimento por parte dos 

clientes.   

 Já na outra ponta, a analista do departamento de contas a pagar, com experiência de mais 

de cinco anos na Telhanorte, conta que "atualmente são feitos pagamentos apenas duas vezes 

ao mês, nas quartas-feiras, e a negociação de prazo é feita diretamente com o financeiro das 

empresas".   

 No caso das compras, a gerente de compras nos relatou que "para os compradores na 

negociação de preços com os fornecedores, utilizam a pesquisa de mercado para a balizagem 

dos custos e verificação da viabilidade de repasse da tabela de preços". 

 Em relação à parte de controle dos estoques, as empresas precisaram expurgar do custo 

de aquisição das mercadorias os juros embutidos e devem apropriar de acordo com o prazo de 

pagamento e não conforme a realização dos estoques (CPC, 2008). Na Telhanorte, de acordo 

com controller, a empresa utiliza o valor contábil (custo médio), mas outros setores podem 

utilizar o custo de reposição e o preço de venda para avaliarem os estoques. O AVP não mudará 

as decisões dos compradores, porque eles utilizam o custo de reposição para avaliar o estoque". 

 

4.1.4. Categoria de materialidade  

 Abordando a categoria de materialidade, de acordo com a NBC TA 320, ao planejar 

a auditoria, o auditor precisa julgar a materialidade pela magnitude e natureza das distorções, 

ou a combinação de ambas (CFC, 2009). O auditor, que conhece as operações da empresa há 

mais de três anos, relatou que "a auditoria leva em consideração para o planejamento do teste 

da aplicação do CPC 12 o contas a receber, contas a pagar, estoques e receitas".  Ele verifica os 

efeitos em valores do AVP sobre o contas a receber, o contas a pagar, o estoque e receitas. Por 
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exemplo: a não contabilização do AVP representa um conta a receber valorizado em x reais, o 

contas a pagar estimado a maior e y de reais, o estoque subavaliado em w de reais e uma receita 

reconhecida a mais em z de reais.  

 É importante ressaltar que a determinação de materialidade para execução de testes não 

é um cálculo mecânico simples e envolve julgamentos. Normalmente aplica-se uma 

porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida para determinar a 

materialidade (CFC, 2009). Para a auditoria os testes verificam se a taxa utilizada para o cálculo 

do ajuste a valor presente tem sentido no mercado em que a empresa está inserida, se a base 

está íntegra, etc. Não existe diferença dos testes entre os segmentos, apenas o nível de 

materialidade é que muda entre as empresas.  

 A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional 

e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informação financeira dos usuários 

das demonstrações contábeis (CFC, 2009). Mas o auditor não pode divulgar a porcentagem a 

ser aplicada no teste para verificar a aplicação do CPC 12 e qual é o referencial para a 

determinação desse índice.  

 Além disso, de acordo com a NBC TA 320, o auditor, ao planejar a auditoria precisa 

julgar a materialidade pela magnitude e natureza das distorções, ou a combinação de ambas 

(CFC, 2009). Como afirma o CPC 12 (CPC, 2008), a taxa de juros na data da origem da 

transação deve levar em consideração os riscos originados das incertezas associadas a fluxos 

de caixa, ou seja, o prêmio pelo risco. Conforme o auditor, não ocorreram mudanças nos testes 

de auditoria relacionadas ao CPC 12 se comparado com o ano de 2014. 

 Conforme a Resolução 1.213/09, durante o julgamento do auditor, ele precisa levar em 

conta inclusive se há itens que tendem a atrair a atenção dos usuários das demonstrações 

contábeis da entidade. Como a Telhanorte é uma empresa limitada, o principal usuário das 

demonstrações contábeis é o usuário interno, com destaque para os sócios franceses. A auditoria 

é planejada também levando em consideração a determinação desses sócios, mas de acordo com 

o auditor não existe algo específico ao CPC 12, apenas se as normas contábeis estão sendo 

aplicadas corretamente. 

 A auditoria não pode divulgar diretamente como é testado o AVP, nem como é calculada 

a materialidade, porque de fato, sabendo qual é a materialidade, as empresas poderiam 

manipular as informações para influenciar os cálculos. Apenas ficou claro que a materialidade 

é vista no global, verificando os valores do Ativo, do Passivo e dos resultados financeiro e 

operacional, mas numericamente não foi apresentado para a empresa o valor considerado 

material.  
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4.1.5. Categoria contabilidade gerencial  

 Na categoria contabilidade gerencial, foram levantadas as ferramentas gerenciais 

utilizadas que poderiam afetar ou serem afetadas pela aplicação do ajuste a valor presente. 

Foram abordadas as operações de antecipações e do confirming que são ferramentas utilizadas 

para a administração do capital de giro da empresa. Além disso, foi verificado como é o 

processo de negociação com os fornecedores por parte do departamento de compras e como o 

departamento de controladoria tratará os impactos do AVP gerencialmente.  

 O capital de giro representa o valor dos recursos demandados pela empresa para 

financiar seu ciclo operacional, desde a aquisição de produtos até a venda (MORANTE, 2009). 

Abordando esse assunto, o analista do departamento de Contas a Receber, relatou que "as 

antecipações são estabelecidas a partir do momento em que o caixa diário mais aplicações não 

comportam os pagamentos do dia. Praticamente todos os meses ocorrem essas antecipações de 

recebíveis".  

 Ainda tratando das antecipações, não há risco entre as partes, pois conforme explicado 

pelo analista do contas a receber "só é antecipado o que as adquirentes de cartão de crédito 

(Cielo, Visa, Amex, Rede e Cetelem) informam do saldo já existente em carteira, só é 

antecipado o que realmente já foi vendido".  

 Em relação a contas a pagar, uma das ferramentas utilizadas para gerenciar o capital de 

giro é o Confirming. Esse pacote oferecido pelo banco, que adianta os pagamentos aos 

fornecedores, trata-se de um contrato entre o banco e o fornecedor. A Telhanorte acaba pagando 

diretamente para o banco o que foi negociado no Confirming.  

 No GECON é possível demonstrar os impactos econômicos, por exemplo, do gestor de 

compras em adquirir as mercadorias em condições melhores que aquelas disponíveis para a 

empresa. Embora a empresa não utilize esse modelo de gestão, ele é considerado o parâmetro 

ideal para tratar gerencialmente os resultados. Dessa maneira, o resultado econômico da 

empresa, conforme relatado por Catelli (2007), é formado pelos resultados econômicos das 

áreas que a compõem. A gerente de compras detalhou que "a definição da negociação com os 

fornecedores ocorre anualmente, firmando o Acordo Comercial (inclusive os prazos de 

pagamentos). Podem ocorrer também situações pontuais chamadas de Negociações Especiais, 

em que são negociados com os fornecedores pontualmente um pedido ou um período, um 

desconto, um prazo adicional, bonificações". 
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 O processo de convergência das práticas contábeis brasileiras às internacionais, tendo 

como marco a Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007, que alterou e revogou dispositivos da 

Lei nº 6.404/1976, trouxe para a contabilidade um novo horizonte denominado de uma nova 

Filosofia Contábil (GERON, 2008), que prioriza a essência econômica sobre a forma jurídica, 

a análise de riscos e benefícios sobre a propriedade jurídica e a adoção de normas orientadas 

em princípios e julgamento. A contabilidade societária precisou se adequar aos 

pronunciamentos contábeis e a empresa deve aplicar o CPC 12  em sua totalidade, mas 

gerencialmente o tratamento do AVP será diferente da contabilidade societária. O controller da 

empresa, que trabalha há aproximadamente nove anos na Telhanorte, observou que "o 

tratamento gerencial para o report à França, será provavelmente em uma linha específica, para 

não se perder o histórico de comparabilidade. A definição deve vir do grupo Saint-Gobain, 

como e quando a empresa fará o lançamento contábil". Essa definição gerencial leva em conta 

o benefício da aplicação desse pronunciamento, já que qualquer alteração dos parâmetros de 

cálculos dos relatórios de medidas de desempenhos, nesse cenário de crise econômica, 

prejudicaria a avaliação dos desempenhos das lojas.   

 As informações são modificadas constantemente, por isso a contabilidade gerencial 

deve ser capaz de fornecer as informações que transmitem essa nova realidade. As organizações 

competem entre si por uma fatia de mercado, em que o consumidor está cada vez mais exigente, 

e as decisões devem ser tomadas rapidamente, de maneira eficiente (relacionada ao processo)  

e eficaz (relacionada a resultado) (BORTOLOCCI; LIMA; PERERIA, 2006). Caso a aplicação 

do AVP ocorra no meio do ano, na visão do controller, "os resultados por lojas e famílias não 

devem ter os impactos do AVP. Seria como está hoje, faríamos uma estimativa geral, não no 

nível de loja e segmento". 

  Em se tratando de divulgação, conforme relata o CPC 12, "poderá ser apropriada como 

receita financeira comercial, no mesmo grupo que as receitas de vendas, em lugar de receita 

financeira, desde que a entidade demonstre que o financiamento feito a seus clientes deva fazer 

parte de seus negócios e que opera com, por exemplo, dois segmentos: (i) venda de produtos e 

serviços e (ii) financiamento das vendas a prazo" (CPC, 2008). Em face disto, o controller 

entende que, "caso a empresa olhasse o resultado como um todo, não teria problema em 

classificar como receita ou despesa financeira, mas como a maioria das empresas olha apenas 

o resultado operacional, todo o efeito desse ajuste deveria entrar como operacional".   

 De acordo com Garrison, Norren e Brewer (2007), a contabilidade gerencial é a 

contabilidade voltada para o usuário interno, ou seja, feita para fornecer as informações para os 

gestores, indivíduos que controlam e dirigem as operações da empresa. Para verificar 
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gerencialmente como a forma de pagamento com cartão Telhanorte poderia influenciar nas 

vendas, perguntou-se ao analista de gestão como o ganho com a parceria Telhanorte e 

"financeira" impacta no resultado das lojas. O analista de gestão esclareceu "eu rateio no 

fechamento o Fee da financeira para as lojas... na contabilidade não, apenas gerencialmente". 

   

 

4.1.6. Categoria medida de desempenho  

 Na categoria medida de desempenho, em relação ao ajuste a valor presente, é possível 

analisar o desempenho das áreas de compra e venda pela visão do GECON, uma vez que o 

resultado é no momento em que ocorre a operação (PONTE,2003). No entendimento do gerente 

financeiro "não existe atualmente a ligação entre as condições de pagamento dos clientes e a 

comissão dos vendedores. Nos indicadores de desempenho dos setores de compras e vendas 

não entram as despesas e receitas financeiras". 

 As ações negociadas pelo departamento financeiro não são monitoradas pela parte 

operacional da empresa, já que ele não é cobrado por esse item. E as ações da parte operacional 

da empresa em relação à forma de pagamento também não são orientadas pelo departamento 

financeiro, já que também não é cobrado por esse item. 

 A aplicação do ajuste a valor presente pode causar vários impactos: mudanças de metas 

de vendas, alterações na política de descontos, e nas premiações dos compradores e vendedores, 

já que afeta os indicadores gerenciais como o EBITDA (CPC, 2008). Diante disto, a vendedora, 

que trabalha há um ano na empresa, detalhou que a "forma de pagamento é levada em 

consideração nas negociações que os gerentes fazem com os clientes. Os pagamentos à vista e 

com cartão Telhanorte têm um desconto maior, mas apenas para os produtos que não estão em 

promoção".  Os incentivos para a escolha da forma de pagamento dos clientes são mais para os 

clientes do que para os vendedores. O incentivo para o vendedor conforme a vendedora é que 

"a cada dez cartões Telhanorte indicados o vendedor ganha um valor em dinheiro". A forma de 

pagamento não influencia em nada as comissões, pois os vendedores recebem um percentual 

do valor total da venda, independentemente de seu prazo de recebimento.   

 Ainda comentando sobre o desempenho dos vendedores, a vendedora comentou que 

"cada vendedor tem uma meta em vendas, números de clientes atendidos e números de produtos 

vendidos. Existe um questionário anual, os gestores e vendedores respondem sobre o 

desempenho. Depois acontece o feedback sobre o desempenho, o que é necessário melhorar, o 

que está bom e o que deve continuar sendo aplicado".   
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 Existe também uma meta em relação ao total de vendas: todo vendedor ganha 1% do 

total de vendas. É preciso vender acima do piso, que hoje é R$ 1.400,00. Quem vende menos 

de R$ 140.000,00 ganha o valor do piso. Se a meta for R$ 170.000,00 e o vendedor fizer R$ 

150.000,00, eles analisam o todo. 

 A área de compras também possui diversos KPIs (key performance indicator) para 

medição das metas e desempenho. De acordo com a gerente da área de compras, "o prazo de 

pagamento é relevante para a definição de metas e medição de desempenho dos compradores, 

mas juros não se aplicam, já que o valor negociado é fechado, sem detalhamento". 

Comprovando essa informação, o controller ressaltou que "nos resultados gerenciais não teriam 

a princípio impactos do AVP porque seriam anulados os efeitos, mas para o budget poderia ser 

feita uma estimativa geral, não em nível de loja ou segmento". A empresa não utiliza o GECON, 

mas esse modelo é considerado ideal para a medida de desempenho dos setores, para medir a 

geração de valor por operação da empresa.   

Embora a gerente de compras relate que o prazo de pagamento do fornecedor influencie 

na negociação de preços com os fornecedores, foram encontradas situações, em que 

aconteceram aditivos no contrato com os fornecedores alterando apenas prazo de pagamento, 

alinhados com os setores financeiros das empresas envolvidas. Além disso, as empresas contam 

com o mecanismo do confirming, o banco acaba adiantando o pagamento ao fornecedor e a 

empresa paga diretamente para o banco em que foi negociado o confirming. 

 O GECON é um modelo baseado na visão de gestão por resultado econômico e 

compreende um sistema de informação de Controladoria estruturado dentro de uma concepção 

"holística" (CATELLI, 2007). Essa visão permite que o usuário analise cada cadeia de valor, 

buscando a efetiva contribuição de cada processo. Para o controller até o momento o resultado 

financeiro não influencia as metas dos gerentes de vendas e de compras, "afeta apenas a análise 

da empresa como todo e não em nível de loja, quem é cobrado por esse resultado é o 

departamento financeiro".    

 

4.2. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

4.2.1.  Resultados das simulações sobre vendas 

Com a ajuda da informática foram obtidas as bases para realizar as simulações do 

cálculo do AVP dos clientes pelo sistema Intercommerce. Conforme parâmetros detalhados no 

item 3.2.2, foram consideradas para o cálculo dos impactos da base de clientes as vendas com 

mais de três parcelas; nos casos dos cartões foram consideradas as vendas de quatro até oito 
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vezes sem juros; no cartão Telhanorte, a base foi composta por pagamentos de quatro até dez 

vezes sem juros; e no faturado foram testados os títulos de até quatro parcelas.  

Foram extraídas as vendas pelo montante total, separadas por meses e por tipo de 

pagamento. Montou-se uma base de dados no Excel com os seguintes campos: quantidade de 

parcelas, tipo de pagamento, número da parcela correspondente, valor das parcelas, 

vencimento, data base de venda, dias para o vencimento, taxa de desconto por dia, valor trazido 

a valor presente, montante inicial e valor do AVP, como indica a Figura 4. 

Como a extração dos dados para fazer essa simulação somente era possível por montante 

de vendas por meses, foi estabelecido que a data base de venda seria sempre o último dia do 

mês correspondente. Exemplo: a base das vendas de março foi considerada como data base das 

vendas o dia 31 de março.   

A taxa de desconto utilizada na simulação foi a taxa média das antecipações de 

recebíveis.  

 

 

Figura 4 : Estrutura da base de dados da simulação dos AVPs sobre vendas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para as demonstrações dos resultados foi utilizado um fator multiplicador para garantir 

a confidencialidade dos valores de vendas. E foi preciso realizar a mesma simulação para o ano 

de 2014, porque em 2015 ainda existia o efeito referente ao ano anterior. Os resultados dos 

lançamentos de ajustes na contabilidade dos impactos do AVP estão apresentados na Tabela 6.  

Os resultados das simulações do AVP nas vendas demonstraram em 2014 um impacto 

de 27% sobre o contas a receber e em 2015 esse impacto passou a ser de 12%. Em relação aos 

lançamentos de ajustes nas contas de resultados, teriam que diminuir a linha de resultado 

operacional 1% em 2014 e também 1% em 2015. Em relação aos valores que foram 

indevidamente reconhecidos nos resultados operacionais e que deveriam estar ainda na conta 

de AVP de clientes em 2014 perfaziam 0,43% da receita bruta e em 2015, 1% da receita bruta, 

ou seja, foram reconhecidas no resultado, receitas operacionais que na verdade se realizariam 

nos períodos posteriores, de acordo com o recebimento dos clientes como receita financeira.   
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Tabela 6: Resultados dos impactos em relação ao AVP de vendas  

Clientes 2014 Representatividade 

Total calculado de AVP (item A) 27% do contas a 

receber 

Total a ser ajustado = Crédito - Receita Financeira / 

 Débito - Receita de Venda (A - B) 

1% da receita bruta 

Total a ser ajustado Crédito - AVP - ativo / Débito - Receita de Venda (item 

B) 

1,43% da receita 

bruta 

  

Clientes 2015  

Total calculado de AVP (item A) 12% do contas a 

receber 

Total a ser ajustado = Crédito - Receita Financeira / Débito - Receita de 

Venda (A - B) 

1% da receita bruta 

Total a ser ajustado Crédito - AVP - ativo / Débito - Receita de Venda (item 

B) 

1% da receita bruta  

  

Em relação ao saldo AVP 2014 foi realizado em 2015 

 

3% do contas a 

receber 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Levando em consideração os impactos nas demonstrações contábeis de 2015, os 

lançamentos de ajustes em relação às vendas para adequação ao CPC 12 causam os seguintes 

efeitos: aumento da conta de AVP de clientes em 2,52%, diminuição da conta de receita de 

vendas em 2,06% e aumento da conta de receita financeira em 397%, como indica a Tabela 7. 

 

Tabela 7 : Efeito em 2015 em relação às vendas, se a empresa aplicasse o AVP nesse período 

Efeito em 2015 % 

AVP Ativo 2,52 

Receita de venda -2,06% 

Receita financeira 397% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2.2.  Resultados das simulações sobre compras 

A extração da base de fornecedores foi realizada pelo próprio pesquisador por meio do 

sistema SAP, pela transação denominada FBL1N. E foram utilizados os tipos de documentos 

RE, KR e ZE, conforme especificados anteriormente pelo item 3.2.2 desta pesquisa.  

A taxa de desconto definida pela administração financeira foi a taxa média das 

operações de confirming. 

Após a extração dos dados foi preciso expurgar da base os valores referentes a 

adiantamento de fornecedores e anular os efeitos dos documentos ZE, que se tratava de estornos 

de lançamentos de compras RE.  

Foi elaborada uma base de dados no Excel com as seguintes informações: código do 

fornecedor, conta contábil, valor da parcela, data de vencimento, data base de referência, dias 

para os vencimentos, taxa ao dia, valor presente, valor da parcela, valor do AVP e previsão de 

realização dos estoques, conforme a Figura 5. 

 

 

Figura 5: Estrutura da base de dados da simulação dos AVPs sobre compras 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Para realizar a simulação dos efeitos do AVP nas compras, utilizamos como base para 

a realização dos estoques o giro médio dos estoques e com essa informação projetamos a 

previsão de realização das vendas das mercadorias.  

 Lembrando que foi utilizado um fator multiplicador para garantir a confidencialidade 

dos valores e foi preciso realizar a mesma simulação para o ano de 2014, porque em 2015 ainda 

existia o efeito referente ao ano anterior.  
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Os resultados da simulação do AVP nas compras demonstraram que em 2014 o valor 

total de AVP representou 9% sobre o contas a pagar e que em 2015 esse impacto passou a ser 

de 15%. Em relação aos lançamentos de ajustes nas contas de resultados, teriam um ajuste de 

3% diminuindo o custo da mercadoria vendida (CMV) e aumentando a despesa financeira e 

2015 essa redução representou 5% do CMV. Em relação aos valores que foram indevidamente 

reconhecidos nos estoques e que deveriam estar ainda na conta de AVP de fornecedores em 

2014 representou 2% do contas a pagar e em 2015, 4%, ou seja, foram reconhecidos nos 

estoques valores que na verdade são AVPs de fornecedores, conforme mostra a Tabela 8.    

 

Tabela 8: Resultados dos impactos em relação ao AVP de compras 

Fornecedores 2014 Representatividade 

Total calculado de AVP  (item A) 9% do contas a 

pagar 

Total a ser ajustado Débito  - Despesa Financeira / Crédito - Custo da 

mercadoria vendida (A - B) 

3% do CMV 

Total a ser ajustado Débito - AVP - passivo / Crédito- Estoque (item B) 2% dos estoques 

  

Fornecedores 2015  

Total calculado de AVP  (item A) 15% do contas a 

pagar 

Total a ser ajustado Débito  - Despesa Financeira / Crédito - Custo da 

mercadoria vendida (A - B) 

5% do CMV 

Total a ser ajustado Débito - AVP - passivo / Crédito- Estoque (item B) 4% dos estoques 

  

Em relação ao saldo AVP 2014 foi realizado em 2015 

 

2% do contas a 

pagar 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Levando em consideração os impactos nas demonstrações contábeis de 2015, os 

lançamentos de ajustes em relação à parte de compras para adequação ao CPC 12 causam os 

seguintes efeitos: aumento da conta de AVP de fornecedores em 0,80%, diminuição da conta 

de estoques em 3,26%, aumento da conta de despesa financeira em 133% e diminuição da conta 

de CMV em 4,61%, Tabela 9. 
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Tabela 9: Efeito em 2015 em relação às compras, se a empresa aplicasse o AVP nesse período 

Efeito em 2015 % 

AVP Fornecedores 0,80 

Estoques -3,26 

CMV -4,61 

Despesa Financeira 133 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2.3.  Resultados gerais das simulações 

Comparando os resultados com as contas de clientes, fornecedores, estoques, custo, 

receita bruta, despesa e receita financeira, os efeitos foram:  

 O AVP representou um impacto negativo de 2,52% sobre o contas a receber 

(Clientes), um efeito negativo nos estoques de 3,26%, uma diminuição dos 

fornecedores de 0,80%. Em relação ao impacto na receita bruta o AVP 

representou um efeito negativo de 2,06%, um efeito positivo de 1,57% em 

relação ao lucro bruto, um efeito positivo sobre a receita financeira de 397%, um 

aumento nas despesas financeiras de 133%. No custo o AVP representou 

diminuição dessa linha de 4,61%. Além disso, o ajuste do AVP demonstrou 

impactos negativos de 124,07% sobre o lucro líquido e 84,02% sobre o lucro 

antes do imposto de renda e contribuição social.   

 Considerando os efeitos das antecipações de recebíveis, o AVP representou um 

impacto negativo de 2,05% sobre o contas a receber (Clientes), um efeito 

negativo nos estoques de 3,26%, uma diminuição dos fornecedores de 0,80%. 

Em relação ao impacto na receita bruta o AVP representou um efeito negativo 

de 1,73%, um efeito positivo de 2,74% em relação ao lucro bruto, efeito positivo 

sobre a receita financeira de 335%, um aumento nas despesas financeiras de 

133%. No custo o AVP representou diminuição dessa linha de 4,61%. Além 

disso, o ajuste do AVP demonstrou impactos negativos de 113% sobre o lucro 

líquido e 76,48% sobre o lucro antes do imposto de renda e contribuição social.   
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Tabela 10: Efeito geral do AVP em 2015 

 Sem considerar o efeito das 

antecipações de recebíveis 

(%) 

Considerando o efeito 

das antecipações de 

recebíveis (%) 

Efeito do AVP no contas a receber -2,52 -2,05 

Efeito do AVP no contas a pagar -0,80 -0,80 

Efeito do AVP nos estoques -3,26 -3,26 

Efeito do AVP na receita bruta -2,06 -1,73 

Efeito do AVP na receita financeira 397 335 

Efeito do AVP na despesa financeira 133 133 

Efeito do AVP no custo -4,61 -4,61 

Efeito do AVP sobre o lucro bruto 1,57 2,74 

Efeito do AVP sobre o lucro antes do 

IRPJ e CSLL 
-84,02 -76,48 

Efeito do AVP sobre o lucro líquido -124 -113 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diante desses dados, foi possível verificar o grande efeito do AVP nos resultados de 

2015 principalmente nas contas de receitas e despesas financeiras. Além disso, embora os 

valores percentuais dos efeitos pareçam pequenos, o impacto é grande porque se trata de 

milhões de reais. Outro efeito significativo é na conta de estoques, que poderá ocasionar uma 

ressalva no parecer de auditoria, porque o valor do ajuste do estoque pode ser material. 

Com esses resultados foi possível verificar também que a decisão financeira de antecipar 

ou não alguns títulos de clientes impacta o cálculo do AVP de clientes. Ressaltando a ligação 

direta das decisões financeiras nos impactos do AVP.  

Em relação aos impactos em 2015 no cálculo do fluxo de caixa gerencial constatou se 

que o efeito foi positivo em 109%, no resultado operacional o efeito geral foi positivo em 18% 

e o efeito geral no resultado financeiro foi negativo em 72%.   

 

Tabela 11: Efeito geral do AVP em indicadores gerenciais 

Efeitos % 

Efeito no fluxo de caixa 109 

Efeito no resultado operacional 18 

Efeito no resultado financeiro -72 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.3. FATORES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS PARA A APLICAÇÃO DO AVP 

 Após a análise dos dados foram identificados também os fatores que favorecem e que 

inibem a aplicação do AVP na empresa (Tabela 12).  

 A decisão da implementação ou não desse pronunciamento contábil será decidido em 

conjunto com o grupo Saint-Gobain.  

 O fato da aplicação do AVP ser obrigatória nos casos estabelecidos pelo CPC 12, pode 

resultar em uma ressalva no parecer da auditoria, caso a empresa não adote esse procedimento, 

pois não estará cumprindo as normas contábeis do Brasil. Além disso, a interação entre a 

contabilidade da empresa e a auditoria externa, demonstra um fator positivo para a aplicação 

adequada desse CPC.   

 Por outro lado, existem fatores desfavoráveis, principalmente em se tratando dos 

aspectos fiscais e gerenciais do AVP. O risco de fiscal relacionado com a aplicação do CPC 12 

aumenta em função da Lei 12.973/2014, já que ela exige o controle por meio de subcontas e no 

nível máximo de detalhamento. Além disso, caso a empresa decida em aplicar o AVP também 

na contabilidade gerencial, haverá impacto nas metas de vendas e nos indicadores gerenciais da 

empresa.  

 Outro fator que poderia inibir a aplicação do AVP pela empresa seria o investimento em 

tecnologia da informação (TI), principalmente em períodos de crise econômica, já que a 

aplicação adequada do CPC 12 cria a necessidade de controle da contabilização e alterações em 

parâmetros do sistema.   

 

Tabela 12: Fatores favoráveis e inibidores para a implementação do CPC 12 

Fatores favoráveis para a implementação do CPC 12 

Cumprimento da norma contábil 

Parecer dos auditores externos sem ressalva 

Interferência da Matriz  

Interação entre auditoria e empresa 

Fatores inibidores para a implementação do CPC 12 

Risco de fiscal 

Possível alteração nas metas de vendas das lojas  

Gastos em parametrizações no sistema para controle do AVP 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo geral desta pesquisa foi mapear o processo de implementação do CPC 12 na 

Telhanorte, examinando as dificuldades e os benefícios desse procedimento. Além disso, foram 

simulados os efeitos desse CPC no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do 

Exercício (DRE), descrevendo as expectativas dos usuários e preparadores da informação 

contábil em relação a essa implementação e verificando as possíveis mudanças no 

comportamento dos vendedores da empresa decorrente desse novo procedimento contábil. 

 Foi possível atingir o objetivo geral por meio dos questionários e entrevistas. O fator de 

maior dificuldade será a parametrização no sistema, pelo fato da contabilização da receita ser 

feita de forma agrupada por tipos de pagamentos. Diferentemente do que determina o CPC 12, 

melhor alternativa é a contabilização dos valores de AVP por lotes e não operação por operação. 

Prevalecendo o risco e benefício de se aplicar esse pronunciamento, essa prática é inviável para 

a empresa, porque se o AVP for contabilizado por cada operação de venda e compra, a 

quantidade de informação provocará impactos relevantes na operação dos sistemas, que 

impactará a operação, acarretando possíveis morosidades na expedição das mercadorias. A 

melhor alternativa é a contabilização por lotes, parametrizada juntamente com o setor de 

tecnologia da informação. Além disso, deverão ser criadas "contas gerenciais" para neutralizar 

os efeitos na apuração dos impostos.  

 Gerencialmente, caso a empresa decida implementar o CPC 12 ainda em 2016, os   

efeitos do AVP serão anulados, porque todas as medidas de desempenho e o Budget já foram 

definidos sem os impactos do AVP. As lojas são cobradas pelos resultados operacionais e a 

reclassificação de parte que é receita financeira impactará a medida de desempenho dos 

vendedores. Conforme demonstrado no item 4.2.1, essa reclassificação impacta negativamente 

a receita operacional em 2,06%.  

 O custo de reposição, em relação às negociações com os fornecedores são utilizados 

para verificação do custo da mercadoria. Dessa maneira, a alteração do custo contábil não 

influenciará nas análises, nem nas negociações, já que os compradores estimam o valor possível 

do custo que deve ser negociado com o fornecedor, utilizando pesquisas de preço de mercado.   

 O objetivo de simular os efeitos no Balanço e a DRE demonstraram o impacto de -

2,52% no contas a receber, um impacto de -0,80% no contas a pagar, e no lucro líquido afeta 

negativamente em 124%, revelando a importância dessa pesquisa, que conseguiu medir esses 

efeitos se a empresa tivesse adotado o CPC 12 em 2015. 
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 As expectativas dos usuários e preparadores da informação contábil em relação a essa 

implementação foram os efeitos nas demonstrações contábeis e nos indicadores gerenciais, 

demonstrando em 2015 efeitos positivos no fluxo de caixa de 109%, no resultado operacional 

de 18% e um efeito negativo no resultado financeiro de 72%.  

 Um cenário facilitador para a pesquisa é o parecer da auditoria, caso apresente ressalva 

relacionada ao CPC 12 pressionará a empresa na aplicação do AVP, refletindo a importância 

deste trabalho, já que uma ressalva da auditoria sobre as demonstrações contábeis não é 

interessante para a empresa. 

Em relação ao objetivo específico de verificar as possíveis mudanças de comportamento 

dos vendedores com a aplicação do CPC 12 mostrou se neutro, porque gerencialmente os efeitos 

serão anulados, as medidas de desempenho não serão afetadas. A forma de pagamento do 

cliente é um item que pode se tornar estratégico para a empresa, pois pode ser explorado pelo 

departamento de vendas, e principalmente por causa do cenário econômico adverso pelo qual o 

Brasil está passando, já que um valor à vista poderia incentivar mais as negociações entre 

clientes e vendedores, aumentando a entrada de dinheiro no momento da venda.  

 A falta de ligação das metas das lojas com indicadores financeiros dificulta a cobrança 

de qualquer ação por parte das lojas. Por isso, um estudo de novas metas atrelando o prazo e a 

forma de pagamentos se torna necessário para atrelar o AVP aos indicadores gerenciais da 

Telhanorte.  

  Outro aspecto importante dessa pesquisa foi em relação à tarefa de calcular a taxa de 

desconto. Tarefa tal como o próprio CPC 12 descreve como não das mais simples. A teoria das 

finanças oferece alguns modelos e uma equipe multidisciplinar de profissionais poderia ser 

requerida em determinada circunstância para determinar essa taxa. Um tema relevante para o 

cálculo do AVP, que poderia ser considerado pela empresa com um item importante, é a criação 

de um modelo de cálculo dessa taxa que deveria ser utilizada especificamente para a empresa, 

refletindo de fato os riscos e as incertezas envolvidos nos processos de vendas e compras.  

 A decisão da empresa em aplicar o CPC 12 deve levar em consideração os fatores 

favoráveis e desfavoráveis. De um lado, a empresa ao adotar o AVP estará cumprindo as normas 

contábeis, não terá ressalvas no parecer de auditoria relacionado a esse tema e a interação entre 

a contabilidade e auditoria colaborará para a aplicação adequada a esse pronunciamento 

contábil. Por outro lado, a empresa ao aplicar o AVP poderá ter risco fiscal principalmente por 

causa do grau de detalhamento que o fisco exige do contribuinte relacionado a esse tema. Já 

que para se calcular as simulações do AVP foi utilizado médias de giro de estoque, e caso a 
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empresa decida aplicar dessa maneira o CPC 12, poderá ser questionada pelo fisco. Além do 

gasto com sistemas que seria necessário para a devida aplicação do AVP.  

 A complexidade da aplicação desse CPC também se dá pela pressão dos vários agentes 

envolvidos, a contabilidade é favorável pela aplicação do AVP, porque está determinada pelas 

normas contábeis, mas a empresa poderá sofrer fiscalizações e ser questionada por esse item, e 

gerencialmente a empresa não quer, nesse primeiro momento, ter impactos nas metas dos 

departamentos.  Além disso, existe a figura do polo na França, que quer o problema resolvido 

da melhor forma possível.     

 Dessa maneira, percebe-se que a aplicação do AVP contabilmente é simples, mas os 

impactos causados por ele são relevantes, já que o CPC 12 é um dos mais complexos e afeta 

vários departamentos e operações da empresa.  
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