
Seminário CEAD
IFRS PARA TRIBUTARISTAS
CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e 
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro



Edson Teixer

Linkedin.com Twitter.com

• Bacharel em Ciências Contábeis – USF (São Paulo)
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• MBA Executivo de Gestão Estratégica e Econômica de 

Negócios – FGV (Rio de Janeiro)
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Especialista em IFRS, USGAAP e BR GAAP com ampla experiência em 
empresas nacionais e multinacionais, de grande médio porte, entre 
elas, companhias de capital aberto  listadas no Brasil e nos EUA. 
Professor dos cursos de MBA e Pós-Graduação do IBMEC-RJ e membro 
da IRKO Organização Contábil. Anteriormente, atuou por 22 anos na 
PwC, sendo os últimos 6 anos como sócio, liderando projetos de grande 
porte bem como as práticas de Treinamentos e Recursos Humanos da 
PwC RJ. 

Sobre o Instrutor



Quem Somos Com 60 anos de atividades no mercado brasileiro, contamos 
com um quadro de aproximadamente 300 colaboradores, o 

qual inclui profissionais da mais alta qualificação e com 
experiência acumulada, inclusive como sócio em Firmas 

Globais de "Auditoria" e com certificação internacional, a citar 
de "Certified Public Accountant (CPA)" nos Estados Unidos.



9:00  CPC 00 (R1) – Estrutura Conceitual para Elabor. e Divulg. de Relatório Contábil-Financeiro 

10:00 CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos

11:00 CPC 02 (R2) – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de DFs

12:00 CPC 10 (R1) – Pagamento Baseado em Ações

13:00 Almoço

14:00 CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios

15:00 CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes / 
ICPC 22 – Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro

16:00 Coffee Break

16:30 CPC 12 – Receita de Contrato com Cliente 

17:30 CPC 47 – Ajuste a Valor Presente / CPC 46 – Mensuração do Valor Justo

18:30 Encerramento

Agenda do Dia



1. Introdução

2. Timeline do IFRS

3. Introdução ao IFRS no Brasil

4. Características importantes e primordiais das IFRSs

5. Desafios (novas normas e outros desafios)

6. Framework Conceitual – Principais conceitos

7. Novo Framework Conceitual – Audiência pública

8. Outros projetos do IASB

Agenda



IASC é fundado
International 

Accounting Standard 
Committee é criado

em Londres por 9 
países.

IASC vira IASB
International 

Accounting Standard 
Board é criado e 

assume as 
responsabilidades do 

IASC

EU endossa IFRS 
Parlamento da União

Européia confirma
adoção de padrão
único contábil para 
toda comunidade

Européia

IFRS em Vigor
IFRS adotado para 

todas as Companhias
abertas da União

Européia

IASB e FASB
IASB e FASB assinam

memorando de 
entendimento e 
Roadmap para 
convergência

SEC endossa IFRS
SEC publica proposta

para eliminar
conciliação entre IFRS 
e US GAAP para FPIs.

1973 2001 2002 2005 2006 2007

Timeline do IFRS

2001 e 2002 foram
marcados por grandes
fraudes financeiras no 
Mercado americano (Enron 
e Worldcom), o que colocou
questionamentos sobre a 
norma contábil Americana 
(US GAAP).

União Européia se 
fortalece e aproximam-se 
cada vez mais os países. 
2002 surge também uma
moeda única para a 
comunidade Européia: o 
EURO.



IAS IFRS+

Normas Internacionais de 
Contabilidade

IASC IASB



IAS “Revisadas”
1 a 41

IFRS
1 a 17

SIC
1 a 32

IFRIC
1 a 23

Estrutura Conceitual

Normativo

Interpretações

IFRS

Estrutura das Normas IFRSs e CPCs

CPC
1 a 49

ICPC
1 a 23

CPC 00

CPC

Estrutura Básica



Países que aderiram ao IFRS

Países que aderiram (posição atual)



Porque a adoção do padrão 
Internacional no Brasil teve sua 

aprovação em 2007 ? Porque não 
antes ? Porque não depois ?



Fonte: www.imaa-institute.org

Volume de Fusões e Aquisições de Empresas na Europa (berço do IFRS)

O que acontecia no mercado ?



Lei  11.638

Lei  6.404 (Histórico)
Introdução 
ao IFRS no 

Brasil



US GAAP

Dificuldade de 
leitura dos 

Investidores
estrangeiros

Entrave de Lei

Hiperinflação

Reguladores
criavam normas

sem diálogo
entre eles

Influência das 
regras fiscais

Falta de comparabilidade
com normas internacionais e  
americanas, dificultando
decisões de investimentos.

Forte  influência das regras
fiscais. O predomínio da 
visão fiscal representava
um desincentivo à 
aplicação das normas
contábeis

BACEN e CVM emitiam regulações contábeis
para melhorar qualidade da informação
contábil e aproximar do modelo internacional.

6.404/76

Foi inspirada nas práticas Norte Americanas. 
Era o modelo referência da época.

Lei dispõe sobre modelo
contábil e mudanças
dependiam de alterações
por parte do Congresso
Nacional, o que causa 
morosidade.

Grande desafio no  
reconhecimento de  seus
efeitos, resultando em
entrave para usuarios das 
DFs.

Os entraves da 
Lei 6.404/76



ABRASCA

CFC

BMF 
Bovespa

FIPECAFI

APIMEC

IBRACON

FEBRABAN RFB SUSEPCNICVMBACEN

Ouvintes com direito a voz, mas não a voto

CPC

Cias Abertas

Mercado Capitais

Bolsa de Valores
Comunidade 
Acadêmica

Auditores

Delegação ao 
Comitê de 
Pronunciamentos 
Contábeis  (CPC) 
da tarefa de 
estudar as novas  
práticas e 
elaborar  
pronunciamentos 
sobre matéria 
contábil (CPCs)

Classe Contábil



Full

PME

CPC Full (NBC TG) 
Aplicável para Cias Abertas, Instituições

Financeiras e Empresas de Grande Porte.

CPC PME (NBC TG 1000)
Aplicável para Empresas com Faturamento

inferior a R$ 300 milhões e ativos totais inferiors 

a R$ 240 milhões.

ME e 

EPP

ITG 1000
Aplicável para empresas com faturamento

inferior a R$ 4,8 milhões.

Práticas Contábeis
O que é aplicável no Brasil ?

FullIFRS Full

SMEIFRS SME

Práticas contábeis 
conforme IASB

Práticas contábeis 
adotadas no Brasil



Estrutura Conceitual 
para Elaboração e 

Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro



CPC (R1) - 2011 IASB (Revisado em 2018)

1 - OBJETIVO DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
DE RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO DE 
PROPÓSITO GERAL

2 - ENTIDADE QUE REPORTA A INFORMAÇÃO 

3 - CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA 
INFORMAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA ÚTIL 

4 - ESTRUTURA CONCEITUAL

1 – THE OBJECTIVE OF GENERAL PURPOSE 
FINANCIAL REPORTING

2 – QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF 
USEFUL FINANCIAL INFORMATION

3 – FINANCIAL STATEMENTS AND THE 
REPORTING ENTITY

4 – THE ELEMENTS OF FINANCIAL 
STATEMENTS

5 – RECOGNITION AND DERECOGNITION

6 - MEASUREMENT

7 – PRESENTATION AND DISCLOSURE

8 – CONCEPTS OF CAPITAL AND CAPITAL 
MAINTENANCE

Comparativo da Estrutura Conceitual



As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas 
para usuários externos em geral, tendo em vista suas 
finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos 
reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, podem 
determinar especificamente exigências para atender a seus 
próprios interesses. Essas exigências, no entanto, não devem 
afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo esta 
Estrutura Conceitual.

Estrutura Conceitual
Elaboradas para atender propósitos gerais



O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral é 
fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade 
que reporta essa informação (reporting entity) que sejam úteis 
a investidores existentes e em potencial, a credores por 
empréstimos e a outros credores, quando da tomada decisão 
ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Essas 
decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em 
instrumentos patrimoniais e em instrumentos de dívida, e a 
oferecer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de 
crédito.

Estrutura Conceitual
Objetivo Primário e usuários primários



Estrutura Conceitual
Objetivo da estrutura conceitual

• Não é um pronunciamento técnico;

• Não define normas ou procedimentos para questões 
particulares sobre aspectos de mensuração e divulgação;

• Não substitui qualquer pronunciamento;

• Onde houver conflito entre a Estrutura Conceitual e um 
Pronunciamento Técnico, uma Interpretação ou uma 
Orientação, prevalecem esses últimos.



Fundamentais Melhoria

As características qualitativas identificam os tipos de informação que muito 
provavelmente são reputadas como as mais úteis para investidores, 
credores por empréstimos e outros credores, existentes e em potencial, para 
tomada de decisões acerca da entidade com base na informação contida nos 
seus relatórios contábil-financeiros. 

São classificadas em:

Características qualitativas da
informação contábil-financeira útil 



02

Informação tem que representar com 

fidedignidade o fenômeno que se 

propõe representar. Para ser 

representação perfeitamente 

fidedigna, a realidade retratada precisa 

ter três atributos. Ela tem que ser 

completa, neutra e livre de erro. 

01

Informação capaz de fazer diferença nas decisões que 

possam ser tomadas pelos usuários. A informação contábil-

financeira é capaz de fazer diferença nas decisões se tiver 

valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. 

Características qualitativas FUNDAMENTAIS

Relevância

Representação Fidedigna



Essência

Forma

Estrutura Conceitual

A característica essência sobre a forma foi 
formalmente retirada da condição de 
componente separado da representação 
fidedigna, por ser considerado isso uma 
redundância. A representação pela forma legal 
que difira da substância econômica não pode 
resultar em representação fidedigna, conforme 
entendimento do IASB. Assim, essência sobre a 
forma continua como bandeira insubstituível 
nas normas do IASB.



Característica que permite que os usuários identifiquem e 
compreendam similaridades dos itens e diferenças entre 
eles. Consistência é fator importante.

Significa que diferentes observadores, cônscios e independentes, 
podem chegar a um consenso, quanto ao retrato de uma realidade 
econômica. Por isso a importância de divulgar as premissas, os 
métodos de obtenção da informação e outros fatores e 
circunstâncias que suportam a informação contábil.

Significa ter a informação disponível para tomadores 
de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas 
decisões.

Classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e 
concisão torna-a compreensível. Esperado que usuários possuam 
conhecimento razoável de negócios e de atividades econômicas.

COMPARABILIDADE

VERIFICABILIDADE

TEMPESTIVIDADE

COMPREENSIBILIDADE

Características qualitativas de MELHORIA



Estrutura conceitual para a elaboração e
apresentação das demonstrações contábeis

Premissa subjacente

“Continuidade”

As demonstrações contábeis são elaboradas tendo como premissa que a 
entidade está em atividade (going concern assumption) e irá manter-se em 
operação por um futuro previsível. Desse modo, parte-se do pressuposto de que 
a entidade não tem a intenção, nem tampouco a necessidade, de entrar em 
processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. 

Por outro lado, se essa intenção ou necessidade existir, as demonstrações 
contábeis podem ter que ser elaboradas em bases diferentes e, nesse caso, a 
base de elaboração utilizada deve ser divulgada.



Elementos das 
Demonstrações

Contábeis

PATRIMONIAIS

DESEMPENHO

ATIVO

PASSIVO

PATRIMONIO 
LÍQUIDO

RECEITAS

DESPESAS

Os elementos diretamente 
relacionados à mensuração 
da posição patrimonial e 
financeira no balanço 
patrimonial.

Estrutura conceitual para a elaboração e
apresentação das demonstrações contábeis

Elementos diretamente 
relacionados com a 
mensuração do desempenho 
na demonstração do 
resultado.



DEMONSTRAÇÃO CONTÁBRIL
GRANDE 
PORTE

S/A.
CAP ABERTO

PME’s
NBCTG1000

ME e EPP 
ITG1000

Balanço Patrimonial Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório

Demonstração de Resultado do 
Exercício

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório

Demonstração do Resultado 
Abrangente

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Facultativa

Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido

Obrigatório Obrigatório Obrigatório Facultativa

Demonstração do Fluxo de Caixa Obrigatório Obrigatório Obrigatório Facultativa

Demonstração do Valor 
Adicionado

Facultativa Obrigatório Facultativa Facultativa

Notas Explicativas Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório

Estrutura conceitual – Demonstrações contábeis
O que é aplicável no Brasil ?



ATIVO
Recurso controlado pela entidade como resultado de 
eventos passados e do qual se espera que fluam futuros 
benefícios econômicos para a entidade

PASSIVO
Obrigação presente da entidade, derivada de eventos 
passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída 
de recursos da entidade.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Interesse residual nos ativos da entidade depois de 
deduzidos todos os seus passivos.

Estrutura conceitual para a elaboração e
apresentação das demonstrações contábeis



DESPESAS
São decréscimos nos 

benefícios econômicos 
durante o período contábil, 

sob a forma da saída de 
recursos ou da redução de 

ativos ou assunção de 
passivos, que resultam em 
decréscimo do patrimônio 
líquido, e que não estejam 

relacionados com 
distribuições aos 

detentores dos 
instrumentos patrimoniais. 

RECEITAS
São aumentos nos benefícios 
econômicos durante o 
período contábil, sob a 
forma da entrada de 
recursos ou do aumento de 
ativos ou diminuição de 
passivos, que resultam em 
aumentos do patrimônio 
líquido, e que não estejam 
relacionados com a 
contribuição dos detentores 
dos instrumentos 
patrimoniais.

Estrutura conceitual para a elaboração e
apresentação das demonstrações contábeis



Introduz o conceito de Recurso Econômico
Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos.

Benefício econômico
Um recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Para 
que esse potencial exista, não precisa ser certo, ou mesmo provável, que esse direito produzirá 
benefícios econômicos. É necessário somente que o direito já exista e que, em pelo menos uma 
circunstância, produzirá para a entidade benefícios econômicos além daqueles disponíveis para 
todas as outras partes.

Controle
Controle vincula um recurso econômico à entidade. Avaliar se existe controle ajuda a identificar 
o recurso econômico que a entidade contabiliza. Por exemplo, a entidade pode controlar 
parcela proporcional na propriedade sem controlar os direitos decorrentes da posse de toda a 
propriedade. Nesses casos, o ativo da entidade é a parcela na propriedade, que ela controla, e 
não os direitos decorrentes da posse de toda a propriedade, que ela não controla.

IFRS Conceptual Framework
Alterações recentes – Março 2018 (Em audiência pública no Brasil)



Ativo
Recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. 

Passivo
Obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos 
passados.  O primeiro critério para o passivo é que a entidade tenha a obrigação. A obrigação é o 
dever ou responsabilidade que a entidade não tem a capacidade prática de evitar.

Entidade que reporta
A entidade que reporta é a entidade que é obrigada a, ou decide, elaborar demonstrações 
contábeis. A entidade que reporta pode ser uma única entidade ou parte da entidade ou 
pode compreender mais de uma entidade. Uma entidade que reporta não é 
necessariamente uma entidade legal. 

IFRS Conceptual Framework
Alterações recentes – Março 2018 (Em audiência pública no Brasil)



A Practice Statements

Materialidade

B Pos Implementation IFRS 3

Tratamento do Goodwill e teste de Impairment.

C Demonstrações financeiras primárias

Modificações na DRE (EBIT e EBITDA)

D
MacroHeadge
Gestão dinâmica de risco de taxa de Juros

EIFRS 3
Combinação de negócios sob controle comum

F
Instrumentos financeiros

Alterações em Instrumentos financeiros com 
característica de patrimônio.

GIniciativa de Disclosures
Melhoria de disclosures (divulgar apenas o que é 

relevante)

H
Taxonomia

IASB trabalhando em Taxonomia IFRS. SEC já requer
arquivamento digital para FPIs no formato XBLR.

IFRS – Outros Projetos do IASB



v

Notas 

Explicativas

Excesso de notas 
explicativas ainda é um 
tabu nas Companhias 
Abertas. OCPC 07 foi 

praticamente ignorado.

Capacitação Técnica

Capacitação dos contadores: 
(a) na aplicação e documentação 

de seu julgamento; 
(b) na aplicação e entendimento 

de conceitos de finanças (ex: 
fluxo de caixa descontado, 
definição de taxa de juros, 
valorização de ativos 
financeiros, ajuste a valor 
presente, etc.); 

(c) deixar de seguir regras e aplicar 
princípios; 

PMEs

Volume grande de 
PMEs ainda continuam 
não aplicando 
corretamente as 
normas internacionais. 
Ainda prevalece a 
contabilidade fiscal.

IFRS no Brasil
Outros Desafios



OBRIGADO !!!


