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RESUMO 

 

MAIA, K.I.C. - O ensino de julgamento e tomada de decisão nos cursos 
de graduação em Ciências Contábeis no Brasil. Rio de Janeiro, 2012. 
Dissertação do cursos de Mestrado Executivo em gestão empresarial da 
EBAPE – FGV. 
 
 
 

A convergência das normas brasileiras de contabilidade às normas 

internacionais permitiu que nossas regras mudassem a um novo patamar. Os 

princípios contábeis anteriores eram baseados em um conjunto de regras 

detalhadas e autoridades reguladoras verificavam a adequação dos 

Demonstrativos Financeiros a estas regras. Com a mudança surgiu um novo 

paradigma, as novas normas são baseadas muito mais em princípios do que 

em regras, especificamente em conformidade com os International Financial 

Reporting Standards (IFRS) na elaboração dos Demonstrativos Financeiros, 

que depende do julgamento profissional em maior escala do que em 

conformidade com as antigas normas baseadas em regras. Este trabalho teve 

o objetivo de investigar como vem sendo abordado o Julgamento e Tomada 

de Decisão (J&TD) nos cursos de Graduação em Ciências Contábeis, onde é 

iniciada a formação de competências e habilidades do profissional da área.  
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ABSTRACT 

 

MAIA, K.I.C. – The learning of judgment and decision-making in Brazil’s 
bachelor degree in Accounting. Rio de Janeiro,  2012.  Dissertation  of the 
Master Executive in business management EBAPE - Getulio Vargas 
Foundation. 

 

The convergence of Brazilian accounting standards to international standards 

has enabled our rules changed to a new level. The previous accounting 

principles were based on a detailed set of rules and regulatory authorities 

checked the adequacy of the Financial Statements to these rules. With the 

change came a new paradigm, the new standards are based more on 

principles rather than rules, specifically in accordance with International 

Financial Reporting Standards (IFRS) in the preparation of Financial 

Statements, which relies on professional judgment on a larger scale than 

under the old rules-based standards. This work aims to investigate how the 

trial has been approached Judgment and Decision Making (J&DM) in 

Brazilians bachelor’s courses in Accounting, which is initiated skills training 

and professional skills in the area. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 A Lei nº 11.638, sancionada pelo Governo Federal brasileiro no final de 2007, altera a 

antiga Lei 6.404/76, conhecida como a Lei das Sociedades por Ações e determina que toda 

empresa brasileira de capital aberto deve elaborar suas demonstrações financeiras em 

conformidade com as normas internacionais de contabilidade. Tais normas são os 

International Financial Reporting Standards (IFRSs), emitidos pelo International Accounting 

Standards Board (IASB).  

Além dos IFRSs completos exigidos pela legislação societária, as empresas que não têm 

obrigação pública de prestação de contas e não enquadradas como grande porte pela Lei 

11.638/07 precisam adotar o IFRS para pequenas e médias empresas (PMEs).  

Para completar o processo de adoção de normas internacionais, os International 

Standards on Auditing (ISAs), emitidos pelo International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) vem sendo adotados compulsoriamente pelas firmas de auditoria desde 2010, 

e os International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASs), publicados pelo 

International Public Sector Accounting Standards Boards (IPSASB), começarão a ser 

exigidos pelas entidades do setor público a partir de 2013. 

A adoção de pronunciamentos contábeis requer muito mais que a simples tradução e 

publicação em diários oficiais. Esse processo requer uma mudança de paradigma, uma vez 

que a implantação de tais pronunciamentos demanda o exercício de julgamento profissional 

em escala substancialmente maior que a adoção dos pronunciamentos pré-existentes. 
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Até a ocorrência da mudança, os pronunciamentos contábeis eram fortemente 

influenciados pela nossa legislação tributária e em um enorme conjunto baseados em regras. 

No entanto, os pronunciamentos internacionais são baseados em grande parte em princípios, o 

que exige de gestores, contadores e auditores o exercício de julgamento e tomada de decisão 

(J&TD) e a utilização de estimativas significativas.  

 

1.2 DEFINIÇÃO DOS LIMITES DO PROBLEMA 

 

No Brasil, o ensino de Ciências Contábeis está dividido em cursos de pós-graduação : 

Doutorado, Mestrado, Extensão, Especialização e em cursos de Graduação. Esta pesquisa se 

limitou à análise dos cursos de graduação.  

Justifica-se a delimitação do estudo pelo motivo que o curso de graduação é aquele 

responsável por formar o perfil esperado do profissional em suas competências e habilidades, 

conforme descrito na Resolução CNE/CES nº 10, de 16 de dezembro de 2004, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, 

bacharelado. Além disso, os profissionais contábeis somente podem exercer a profissão de 

Contador mediante o cumprimento dos requisitos de conclusão do curso de Bacharelado em 

Ciências Contábeis e aprovação no Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional de 

Contabilidade (CRC).  
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1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

Professores de contabilidade e materiais didáticos melhor contribuiriam à adequada 

disseminação dos IFRSs caso focassem nos julgamentos relevantes e nas estimativas 

significativas que contadores devem exercer para prover informação relevante e confiável 

sobre transações, outros eventos e condições da entidade para usuários que não estejam em 

condições de exigir relatórios específicos para atender suas particulares necessidades de 

informação (BARTH, 2008).  

Segundo a IFRS Foundation (2012), o foco principal de sua iniciativa educacional é de 

encorajar e de apoiar uma abordagem para ensinar as IFRSs de forma a se desenvolver nos 

alunos a capacidade de fazer os julgamentos que são necessárias para aplicar as normas 

baseadas em princípios de contabilidade e de preparar os alunos para a aprendizagem ao 

longo da vida. 

 

1.4 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

Este trabalho avaliou se os cursos de graduação em contabilidade estão baseados nas 

novas exigências surgidas com a adoção das IFRSs. Para isso, foi desenvolvida a seguinte 

suposição: 

Suposição – Os cursos de graduação em ciências contábeis no Brasil têm negligenciado 

o ensino de julgamento e tomada de decisão. 

Para comprovação da suposição foi realizado um estudo exploratório de forma a 

responder a seguinte pergunta: 
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-  Como J&TD vem sendo ensinado em cursos de graduação em ciências contábeis no 

Brasil?  

Uma análise no conteúdo da estrutura dos cursos de graduação em Ciências Contábeis 

foi realizada em suas ementas e programas curriculares para identificar como que J&TD vem 

sendo lecionado. 

 

1.5 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

O objetivo deste trabalho é investigar como vem sendo ensinado o J&TD em cursos de 

graduação em Ciências Contábeis no Brasil. A investigação envolveu os seguintes tópicos: 

 

1.  J&TD é lecionado numa única disciplina ou seu conteúdo é coberto em disciplinas 

regulares (por exemplo, contabilidade básica, intermediária, avançada, ou auditoria)?  

2.  Se lecionado em uma disciplina específica: 

(a) como é a ementa e o conteúdo programático da disciplina?;  

(b) que técnicas e metodologias de ensino são utilizadas?;  

(c) é utilizado algum livro texto, qual?;  

(d) qual o perfil acadêmico do professor responsável?;  

(e) como os alunos são avaliados?;  

(f) qual a carga horária da disciplina (atividades em sala e extraclasse)?  

3.  Se o conteúdo for lecionado em outras disciplinas:  

(a) como o tema consta na ementa e no conteúdo programático dessas outras disciplinas?;  

(b) quais são as técnicas e metodologias de ensino utilizadas para lecionar J&TD?;  

(c) é utilizado algum livro texto ou material de leitura, qual?;  
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(d) como o método e o instrumento de avaliação distinguem o conhecimento substantivo  

da matéria e a habilidade relacionada com J&TD?;  

(e) qual parcela da carga horária da disciplina é dedicada a J&TD?  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ENSINO DA GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS NO BRASIL 

 

2.1.1   BREVE HISTÓRICO 

 

A evolução do ensino de Ciências Contábeis no Brasil, de acordo Peleias et. al (2007),  

começa no século XIX, com a instituição das aulas de Comércio do Instituto Comercial do 

Rio de Janeiro. No século XX transitou pelo ensino comercial e posteriormente os cursos 

profissionalizantes.  

O curso superior de Ciências Contábeis surgiu agregado ao Curso de Ciências Atuariais, 

por meio do Decreto-lei nº. 7.988, de 22/09/1945, com duração de quatro anos, concedendo já 

na época ao concluinte o título de Bacharel em Ciências Contábeis. Em sua edição inicial, a 

grade do currículo do curso tinha como disciplinas específicas: Contabilidade Geral, 

Organização e Contabilidade Industrial e Agrícola, Organização e Contabilidade Bancária, 

Organização e Contabilidade de Seguros, Contabilidade Pública e Revisões e Perícia 

Contábil. 

Em 1946, o governo do Estado de São Paulo instituiu, com o Decreto-lei nº 15.601/46, a 

Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas (FCEA), hoje denominada Faculdade 

de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP), instalada nas dependências da 

Universidade de São Paulo. 

O curso de Ciências Contábeis foi desmembrado dos cursos de Ciências Atuariais 

somente em 1951, com a publicação da Lei nº 1.401 que instituiu diplomas distintos para os 

cursos.  
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Grandes mudanças no curso somente vieram a ocorrer somente em 1961 quando na 

criação do Conselho Federal de Educação (CFE) e a Lei nº 4.024, do mesmo ano, que fixaram 

os currículos mínimos e a duração dos cursos superiores no Brasil. 

Até 1996 diversos pareceres e resoluções do CFE regulamentaram os cursos de Ciências 

Contábeis no Brasil de onde se destaca o de número 397/62, que dividiu os ciclos de 

formação em básica e profissionalizante (PELEIAS ET AL, 2007): 

“Essa Resolução agrupou as disciplinas em três categorias de 

conhecimentos: Categoria I: conhecimentos de formação geral e de natureza 

humanística; Categoria II: conhecimentos de formação profissional e 

Categoria III: conhecimentos ou atividades de formação complementar. As 

disciplinas contábeis foram concentradas nas categorias II e III. A categoria 

II reuniu disciplinas contábeis exigidas na formação superior, conhecimentos 

eletivos a critério das instituições e as “Contabilidades Aplicadas”. A 

categoria III reuniu conhecimentos ou atividades de formação 

complementar, obrigatórios de formação instrumental e atividades 

obrigatórias de natureza prática, a critério de cada instituição”. 

Em 1996 a Lei nº 4.024/61 foi revogada, e entrou em vigor a Lei 9.394 que instituiu 

várias mudanças no ensino superior, tais como: a qualificação do docente, produção 

intelectual, docentes com regime integral e perfil profissional ligado à formação da cultura 

regional e nacional. 

 

2.1.2   ENSINO DA GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS HOJE 

 

O ensino da graduação em Ciências Contábeis hoje é regulamentado pela Resolução 

CNE/CES nº 10, de 16 de dezembro de 2004, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
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para o curso de graduação em Ciências Contábeis, bacharelado, que devem ser observadas 

pelas Instituições de Ensino Superior. 

O regulamento divide o curso em três campos interligados:  

I - conteúdos de Formação Básica: estudos relacionados com outras áreas do 

conhecimento, sobretudo Administração de Empresas, Economia, Direito, Métodos 

Quantitativos, Matemática e Estatística;  

II - conteúdos de Formação Profissional: estudos específicos atinentes às Teorias da 

Contabilidade, incluindo as noções das atividades atuariais e de quantificações de 

informações financeiras, patrimoniais, governamentais e não governamentais, de auditorias, 

perícias, arbitragens e controladoria, com suas aplicações peculiares ao setor público e 

privado;  

III - conteúdos de Formação Teórico-Prática: Estágio Curricular Supervisionado, 

Atividades Complementares, Estudos Independentes, Conteúdos Optativos, Prática em 

Laboratório de Informática utilizando softwares atualizados para Contabilidade.  

No entanto, as IESs possuem autonomia para elaborar seus currículos, devendo seguir 

as diretrizes da legislação do Ministério da Educação. 

Segundo o Conselho Nacional de Educação, o curso de graduação deve, além de outras 

capacidades, “[...] revelar capacidade crítico-analítico de avaliação, quanto às implicações 

organizacionais com o advento da tecnologia da informação”. 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), órgão responsável pela normatização, 

registro e fiscalização do exercício profissional dos contabilistas no Brasil, elaborou uma 

“Proposta Nacional de Conteúdo para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis” cuja 

primeira edição foi disponibilizada previamente à apreciação dos coordenadores e professores 

de cursos de Ciências Contábeis de todo o País. Devido às recentes e impactantes mudanças 
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ocorridas no cenário da Contabilidade foi necessária uma reestruturação da proposta 

anteriormente apresentada que resultou em uma segunda edição (CFC, 2009). 

 

2.2   PROPOSTA DE CURRÍCULO MUNDIAL 

 

Estabelecido pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), em 

1982, o Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of 

Accounting and Reporting (ISAR) é o grupo de trabalho intergovernamental da United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dedicado à transparência 

corporativa e questões de contabilidade em nível corporativo. O ISAR aborda uma variedade 

de problemas na contabilidade corporativa e geração de relatórios financeiros com vista a 

melhorar a comparabilidade e confiabilidade global de relatórios corporativos.  

Um dos objetivos do ISAR é fortalecer a profissão contábil em todo o mundo, a fim de 

criar uma profissão mundial capaz de oferecer seus serviços através das fronteiras. A 

Comissão de Educação da International Federation of Accountants (IFAC) emitiu orientações 

sobre a qualificação de profissionais contabilistas, as quais foram recentemente emitidas 

como normas. O ISAR reconheceu a necessidade de complementar as diretrizes da IFAC com 

a orientação detalhada na forma de um currículo modelo (UNCTAD, 2011) 

Em fevereiro de 1999, o ISAR adotou um guia de requerimentos para a formação e 

qualificação profissional em Contabilidade. O guia incluía um currículo modelo para a 

educação do profissional em contabilidade.  Este modelo foi revisado e atualmente está sendo 

finalizado e revisado coordenado pela IFAC (UNCTAD, 2011) 

O benchmark foi desenvolvido para a comunidade internacional como um todo, a fim de 

promover a harmonização global dos requisitos de qualificação profissional. Tal 
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harmonização iria fechar as lacunas nos sistemas de formação nacional, cortar o custo de 

mútuos acordos de reconhecimento e transpor a fronteira do comércio de serviços de 

contabilidade. Enquanto existem padrões internacionais para a prestação do serviço de 

contabilidade, não há padrões globais para os prestadores de serviços (UNCTAD, 2003, pág. 

3). 

O currículo modelo detalhado é apenas uma parte de um grande exercício para criar um 

ponto de referência para as qualificações dos profissionais contabilistas que lhes permitam 

uma melhor função e para melhor servir a economia global. Os componentes estão divididos 

em: I – Conhecimento Organizacional e de Negócios; II – Tecnologia de Informação; III – 

Núcleo de Contabilidade Financeira e Conhecimentos Relacionados; e IV – Eletivas 

(Avançado) de Contabilidade Financeira e Conhecimentos Relacionados (UNCTAD, 2003, 

pág. 3). 

O currículo incentiva a importância do julgamento ético e mais adiante, em tópicos mais 

avançados, o Contador deverá estar apto a avaliar e reagir à evolução de práticas contábeis 

coforme descrito no Quadro 1. 

     

    Quadro 1 - Principais Exercícios de Julgamentos no Currículo Mundial do ISAR 

Conhecimentos Administrativos e Organizacionais 

Módulo Item Descrição 

Economia 
Elasticidade, Preço 

e Consumo 

Previsão de valores futuros, de fatores 

econômicos e demanda. 

Conhecimentos Relacionados à Formação Profissional 

Contabilidade Básico 

Apreciar a importância do julgamento 

profissional e ético na tomada de decisão de 

informações contábeis 

Contabilidade Avançado 

Exercício do julgamento e técnicas em 

contabilidade para avaliar e reagir à evolução de 

práticas contábeis 

 Fonte: Revised Model Accounting Curriculum (MC) – UNCTAD 
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Os exercícios de Tomada de Decisão estão alocados diretamente em áreas distintas da 

Administração e Ciências Contábeis. O Quadro 2 demonstra onde Tomada de Decisão é 

necessária e resume quais as suas aplicações.  

Quadro 2 – Principais Exercícios de Tomada de Decisão no Currículo Mundial do ISAR 

Conhecimentos Administrativos e Organizacionais 

Módulo Item Descrição 

Administração Conceito 

O módulo de trabalho explora o processo de tomada de 

decisão e a necessidade de considerar os argumentos, fazer 

escolhas e perceber que, na maioria das circunstâncias, não 

há apenas uma solução possível. O módulo introduz o 

estudante de contabilidade para o processo de tomada de 

decisão na gestão da produção de bens e planejamento de 

produtos, planejamento de processo e planejamento de 

instalações e controle de custo, quantidade e qualidade, com 

ênfase na gestão de estoques, métodos de trabalho, gestão de 

projetos e melhoria de produtividade. Após a conclusão 

deste módulo o indivíduo deve ser capaz de identificar as 

áreas de contabilidade que podem ser impactados pelos 

conceitos apresentados neste módulo e amarrá-los para 

funções de contabilidade. 

Conhecimentos Relacionados à Formação Profissional 

Contabilidade Gerencial 

Gerar informações contábeis capazes de facilitar as decisões 

gerenciais em todos os níveis. Analisar e resolver diferentes 

tipos de problemas e tomar decisão aplicando os diversos 

tipos de técnicas e métodos gerenciais contábeis.  

Contabilidade 

Contabilidade 

Gerencial 

Avançada 

O objetivo deste módulo é assegurar que os candidatos são 

competentes para preparar e analisar os dados de 

contabilidade de gestão e aplicá-los a uma série de 

planejamento, controle e tomada de decisão situações e 

adaptá-lo para acomodar a mudança. Após a conclusão deste 

módulo o indivíduo deve ser capaz de: 

- Aplicar técnicas de gestão de contabilidade em 

planejamento, controle e tomada de decisões. 

- Interpretar a informação disponível a partir do uso destas 

técnicas. 

- Explicar atuais métodos práticos utilizados na tomada de 

decisões de gestão financeira e da influência do ambiente 

sobre tais decisões. 

- Identificar os custos e técnicas apropriadas para tomada de 

decisão e o uso destes para diversas situações. 

Contabilidade 
Contabilidade 

Avançada 
Aplicação de informações em relação à tomada de decisões 

Fonte: Revised Model Accounting Curriculum (MC) – UNCTAD 
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Quadro 3 – Principais Fontes de Tomada de Decisão no Currículo Mundial do ISAR 

Conhecimentos Administrativos e Organizacionais 

Módulo Item Descrição 

Negócios 

Internacionais 

Gestão em Negócios 

Internacionais 

Maiores questões em tomada de decisão em 

negócios internacionais. 

Tecnologia da Informação 

Tecnologia da 

Informação 
TI 

Compreender o papel no processo decisório e 

sua relação com a organização. 

Conhecimentos Relacionados à Formação Profissional 

Contabilidade Básica 
Interpretar e utilizar as informações financeiras 

para tomada de decisão. 

Contabilidade 

Gerencial 

Métodos de Custos na 

Contabilidade 

Gerencial 

Necessidade da tomada de decisão. Relevância 

dos custos no processo de decisão. 

Contabilidade 

Gerencial 
Orçamento Ferramenta para tomada de decisão. 

Contabilidade  
Tributação Básica e 

Avançada 

Importância dos impostos no planejamento e na 

tomada de decisões. 

Contabilidade 

 

Finanças 

 

Compreender as implicações práticas da teoria 

de finanças para tomada de decisão em 

investimentos. 

Planejamentos de longo prazo – portfólio e sua 

relevância para tomada de decisão. 

O uso do Ajuste a Valor presente e sua aplicação 

na tomada de decisão.  

Fonte: Revised Model Accounting Curriculum (MC) - UNCTAD 

 

Observa-se que Administração de Empresa é fonte de conhecimento importante para 

capacitação do Contador no processo de Tomada de Decisão, na avaliação e solução de 

problemas. 

Para o efetivo exercício de Tomada de Decisão é necessária obtenção de informações, a 

necessidade de informação por parte do Contador para apoio à Tomada de Decisão contribui 

para a redução de incertezas e melhora o processo de Tomada de Decisão (RASCÃO, 2006). 

As principais fontes de informação encontradas na proposta de currículo mundial da 

UNCTAD estão demonstradas no Quadro 3, revelando a sua aplicação em várias áreas de 

conhecimento do currículo. 
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2.3 TOMADA DE DECISÃO 

 

Em Administração, a tomada de decisão está envolvida diretamente com a gestão e a 

continuidade da empresa. Oportunidades e problemas sempre surgem, no entanto, lidar com 

estes e extrair vantagens destas oportunidades ou problemas para o melhor curso da ação é o 

que se chama de tomar decisão. A decisão envolve uma racionalidade do tomador de decisão. 

Para tanto, o tomador de decisão deve ter a capacidade de selecionar os meios necessários 

para atingir objetivos (CHIAVENATO, 2004, p. 252). 

 Em Ciências Contábeis, com a convergência das normas contábeis, se tornou 

frequente a necessidade de reconhecer impactos importantes do risco significativo da 

incerteza para demonstrar adequadamente a posição patrimonial e o resultado das entidades.  

E o uso de estimativas, sobretudo contábeis, tornam-se mais críticas à medida que 

aumenta o número de variáveis e premissas que afetam a condição futura dessas incertezas, 

tornando os julgamentos ainda mais subjetivos e complexos (ELETROBRAS, 2011).  

 Estas estimativas dizem respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os 

quais informações objetivas não são facilmente obtidas de outras fontes. Os resultados reais 

desses valores contábeis podem diferir das situações atuais e futuras (MAGAZINE LUIZA, 

2011).  

  Diante disto, duas situações distintas se tornaram importantes para o Contador: a 

necessidade de tomar decisões para lidar com o risco significativo das incertezas das 

estimativas e mesurar adequadamente a posição patrimonial e ainda, prestar as informações 

que o levaram ao exercício do J&TD. 
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2.3.1 PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS 

 

O Pronunciamento Técnico CPC nº 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, 

em correlação com o IAS 1 - Presentation of Financial Statements, requer que a entidade 

evidencie, em notas explicativas, os julgamentos e as principais fontes de estimativas no final 

do período, conforme o parágrafo 122:  

 

“A entidade deve divulgar, no resumo das políticas contábeis significativas 

ou em outras notas explicativas, os julgamentos realizados, com a exceção 

dos que envolvem estimativas (ver item 125), que a administração fez no 

processo de aplicação das políticas contábeis da entidade e que têm efeito 

mais significativo nos montantes reconhecidos nas demonstrações 

contábeis”. 

 

O parágrafo 125 faz menção a julgamentos baseados em fontes de incertezas das 

estimativas: 

“A entidade deve divulgar nas notas explicativas informação acerca dos 

principais pressupostos relativos ao futuro, e outras fontes principais da 

incerteza das estimativas à data do balanço, que tenham risco significativo 

de provocar modificação material nos valores contábeis de ativos e passivos 

durante o próximo. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas 

explicativas devem incluir detalhes informativos acerca: (a) da sua natureza; 

e (b) do seu valor contábil à data do balanço”.  
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Evidenciações similares são requeridas pelo Pronunciamento Técnico PME – 

Contabilidade para pequenas e médias empresas, em correlação com o IFRS for SMEs,  

parágrafo 8.6: 

“A entidade deve divulgar, no resumo das principais práticas contábeis ou 

em outras notas explicativas, os julgamentos, separadamente daqueles 

envolvendo estimativas (ver item 8.7), que a administração utilizou no 

processo de aplicação das práticas contábeis da entidade e que possuem 

efeito mais significativo nos valores reconhecidos nas demonstrações 

contábeis”. 

 

Mais uma vez, as fontes de incerteza das estimativas são mencionadas em seu parágrafo 

8.7: 

“A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informações sobre os 

principais pressupostos relativos ao futuro, e outras fontes importantes de 

incerteza das estimativas na data de divulgação, que tenham risco 

significativo de provocar modificação material nos valores contabilizados de 

ativos e passivos durante o próximo exercício financeiro. Com respeito a 

esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes sobre: 

(a) sua natureza; e (b) seus valores contabilizados ao final do período de 

divulgação”. 

 

2.4 ESTUDOS SOBRE O TEMA 

 

A diferença entre os diversos padrões de mensuração contábil, procedimentos de 

divulgação das demonstrações contábeis e a adoção de normas mais apropriadas a uma 
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tradição jurídica consuetudinária (common Law) em locais onde prevalece a tradição do uso 

de regras (code Law) tem sido uma preocupação maior por parte de pesquisadores. 

Uma das consequências descritas no trabalho de Dantas et al (2010) é o aumento 

irreversível da expertise requerida de contadores e auditores: 

“Como decorrência do fato de que as normas baseadas em princípios exigem 

aumento substancial no julgamento profissional, é de se esperar que a 

expertise requerida, tanto de contadores quanto de auditores deva ser 

substancialmente mais relevante. Se as orientações detalhadas são 

removidas, aumenta o número de estimativas e julgamentos requeridos, com 

o consequente impacto nas responsabilidades dos profissionais, 

particularmente em relação ao processo de mensuração. Se a ênfase na 

expertise de mensuração aumenta, uma potencial implicação para a educação 

contábil é a necessidade de incluir ferramentas de mensuração no processo 

de formação dos contadores”. 

Os estudos do impacto da adoção de regras baseadas em princípios no Brasil “não 

avaliam os aspectos mais filosóficos dos modelos de normatização, destacando os benefícios, 

os custos, as oportunidades e os riscos da alteração do modelo de normatização para baseado 

em princípios” (DANTAS et al, 2010).  

 

As competências do Contador vêm sendo cada vez mais exigidas, o modelo vigente 

sustenta o fato de que se espera que ele deve possuir competências além daquelas 

relacionadas diretamente à Contabilidade (societária, tributária e auditoria), se espera que este 

esteja apto a participar ativamente na gestão da empresa, comunicando suas ideias e 

interagindo com as demais áreas organizacionais, não apenas identificando problemas, mas 

contribuindo para a sua solução (Ott e Pires, 2010). 
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Silva (2003) verificou que a profissão requer além das habilidades técnicas dos 

profissionais de Ciências Contábeis, “exigem deste profissional assessoria e capacidade de 

gerenciar com integridade e ética profissional”. Evangelista (2005) revelou que a demanda do 

mercado de trabalho para o Contador está cada vez mais exigente e competitivo, e cabe ao 

profissional estar ciente das transformações e mudanças à sua volta. 

 E isso leva ao incremento de poder e da responsabilidade do contador, da gestão da 

empresa e do auditor, já que a necessidade de conhecimento da operação sendo registrada, de 

sua essência econômica e a necessidade do exercício de julgamento profissional serão 

fortemente incrementadas (IUDÍCIBUS et al, 2009). 

Yallapragada et al (2011), em um estudo do impacto da adoção do IFRS no currículo de 

contabilidade nos EUA, que utilizava o padrão US Generally Accepted Accounting Principles 

(US GAAP), substituído pelo padrão IFRS, verificaram que o impacto desta convergência nas 

empresas, na contabilidade financeira e nas instituições educacionais seria enorme. Os autores 

também enfatizam a principal diferença entre os US GAAP e os IFRSs, onde o primeiro é 

baseado em regras, enquanto o segundo é orientado em princípios. A base em princípios do 

IFRS é muito flexível: “esta flexibilidade requer fazer um julgamento no preparo das 

demonstrações contábeis”. 

No entanto, o estudo vai mais além quando reforçam que “muitas das escolas de 

negócios nos EUA não estão preparadas para o ensino da adoção do padrão IFRS”.  

Finalmente o estudo dá uma perspectiva futura de que não somente estudantes e contadores 

devem estar preparados para a adoção do IFRS nos EUA, como também “a academia, 

auditores, investidores, reguladores, analistas financeiros, membros do FASB e seguradoras” 

(KARR, 2008). 

No campo da educação, poucos estudos chamam a atenção para o fato de que o ensino 

contábil deveria evoluir de forma a aprimorar a capacidade de julgamento do contador. 
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A educação em contabilidade está no meio de um esforço de reforma destinada a 

corrigir as deficiências percebidas associadas com o domínio de uma visão estreita e 

funcionalista da disciplina. A visão tradicional é manifestada em 

um ensino e aprendizagem abordagem somente do ensino de técnicas e incide sobre a 

transferência de um conhecimento de regras, incluindo um crescente conteúdo técnico-

regulamentar. Ao invés de um foco excessivo sobre as minúcias, a educação em 

contabilidade deve preparar os alunos para uma atuação informada sobre o mundo. Isto deve 

incluir o desenvolvimento de uma compreensão da relação da contabilidade com outras 

atividades mundanas, linguagem e interações da vida diária exercida por ambos os 

acadêmicos e estudantes, e como estes se relacionam com o grande sistema social no qual 

estão inseridas (BOYCE, 2004).  

Desafios significativos para os educadores de contabilidade surgirão com recorrente 

utilização das abordagens tradicionais, e estas não serão suficientes e que novas filosofias, 

materiais e tecnologias serão necessários. Os objetivos finais de inovações no ensino de 

contabilidade será o de desenvolver as habilidades dos alunos em abstração, pensamento 

sistêmico, experimentação, e a capacidade de comunicação e colaboração (HOWIESON, 

2003). 

Albrecht e Sack (2000) descobriram que muitos professores e profissionais não iriam 

escolher o curso de Ciências Contábeis se a abordagem e o conteúdo do ensino 

permanecessem ainda com foco em regras e argumentaram que a contabilidade está em perigo 

de se tornar uma profissão de segunda classe em relação a outras, pois outras profissões 

refletem as mudanças nas práticas dos negócios. 

Pereira (2011) afirmou que várias pesquisas realizadas com o tema de educação em 

contabilidade tratam da aula expositiva. Contudo tais estudos limitavam-se à condução das 

disciplinas, recursos didáticos e não tratavam do método adotado como um todo. Em uma 
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avaliação do ensino de Ciências Contábeis na UNB o autor evidenciou que o tipo de ensino 

classificado com tradicional tem influencia negativa no ensino das normas internacionais de 

contabilidade. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória, conduzida por meio de uma investigação 

documental do conteúdo da estrutura dos cursos de graduação em Ciências Contábeis no 

Brasil. Foram analisados as ementas e programas curriculares para identificação de como 

J&TD vem sendo lecionado.  

Também foi realizada uma investigação em materiais publicados em livros, revistas, 

jornais e redes eletrônicas.  

Foi desenvolvida uma análise de conteúdo dos pronunciamentos contábeis, como forma 

de se identificar quais são os fatores em contabilidade que requerem o exercício de 

julgamentos. Documentos internos de IESs no Brasil foram utilizados no levantamento de 

informações no processo investigativo. Foram verificadas ementas de cursos, currículos, perfil 

do corpo docente, bibliografias e critérios de avaliação.  

 

3.1. UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa é composto por todos os cursos regulares de graduação em 

Ciências Contábeis no Brasil. Existem em atividade no Brasil 1.193 cursos de graduação 

presenciais divididos em 943 IESs, conforme consulta no sítio do Ministério da Educação (E-

mec, realizada em 06/12/2011). 

A amostra foi selecionada por julgamento.  De acordo com Money et al (2003), este é 

um tipo de  amostra em que o “julgamento do pesquisador é utilizado para selecionar 

elementos da amostra”. A amostragem por julgamento ocorre quando o pesquisador seleciona 

membros de uma amostra para atender a alguns critérios (COOPER E SCHINDLER, 2001).  
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Quando utilizado em estágios iniciais de um estudo exploratório, uma amostra por 

julgamento é apropriada (COOPER E SCHINDLER, 2001). O critério inicial utilizado para 

seleção da amostra deste estudo é a seleção das IESs de ensino de graduação em ciências 

contábeis onde também oferecem um curso regular de pós-graduação stricto sensu (mestrado) 

em Ciências Contábeis.  

De acordo com o sítio do Ministério da Educação (MEC - Capes, consulta realizada nos 

cadernos de avaliação de 2009, em 06/12/2011), existe 17 cursos regulares de pós-graduação 

stricto sensu em ciências contábeis no país: 

 

Quadro 4 – Universidades com pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis 

IES PROGRAMA 

FECAP CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

FUCAPE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

FURB CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

PUC/SP CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS 

UERJ CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

UFAM CONTABILIDADE E CONTROLADORIA 

UFBA CONTABILIDADE 

UFMG CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

UFPE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

UFPR CONTABILIDADE 

UFRJ CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

UFSC CONTABILIDADE 

UNB CONTABILIDADE  

UNISINOS CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

MACKENZIE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

USP CONTROLADORIA E CONTABILIDADE 

USP/RP CONTROLADORIA E CONTABILIDADE 

                     Fonte: CAPES/2009 (Biênio 2007-2009) 

 

As IESs da amostra obtiveram avaliação de acordo com o Conceito Preliminar de Curso 

(CPC), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anízio Teixeira – INEP. 

De acordo com o MEC, o CPC é um indicador prévio da situação dos cursos de graduação no 
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país e avalia em uma escala de 1 a 5. “Para que os valores se consolidem, e representem 

efetivamente o que se espera de um curso em termos de qualidade e excelência, comissões de 

avaliadores farão visitas in loco para corroborar ou alterar o conceito obtido preliminarmente” 

(MEC, 2011). 

O CPC é uma média de diferentes medidas da qualidade de um curso. As medidas 

utilizadas são: o Conceito do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que 

mede o desempenho dos concluintes, o desempenho dos ingressantes no Enade, o Conceito 

Índice de Diferença do Desempenho (IDD), e as variáveis de insumo – que considera corpo 

docente, infra-estrutura e programa pedagógico – é formado com informações do Censo da 

Educação Superior e de respostas ao questionário socioeconômico do Enade. 

       Quadro 5 – Nota CPC das IESs da Amostra 

IES Nota CPC 

UNB 4,30 

FUCAPE 4,23 

UFSC 4,13 

UFMG 4,03 

FECAP 3,78 

PUCSP 3,63 

UFRJ 3,58 

UFPR 3,37 

UFPE 3,29 

FURB 3,22 

MACKENZIE 3,12 

UFBA 3,02 

UNISINOS 2,91 

UERJ 2,89 

UFAM 2,66 

   Fonte: Inep (2011) 

 A média avaliada da amostra foi de 3,48 pontos, contra uma média geral de IESs dos 

cursos de ciências contábeis de 2,33, onde todas as IESs da amostra localizam-se no terceiro 

quartil, ou seja, no grupo de IESs melhores avaliadas. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/enade
http://portal.inep.gov.br/web/guest/superior-censosuperior
http://portal.inep.gov.br/web/guest/superior-censosuperior
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  Cabe salientar que a Universidade de São Paulo (USP) é a única instituição que não 

participa do ENADE (O Globo, 2010), no entanto, é senso comum que essa instituição é 

referência em ensino de Contabilidade no Brasil. 

 Durante a exploração dos dados, surgiu um problema no acesso em algumas 

instituições, descritas no Quadro 6. Os problemas apresentados partem de indisponibilidade 

total de acesso aos dados na grande rede (UNISINOS, PUC-SP), sítio na internet 

disponibilizando apenas parcialmente as ementas do curso (UERJ) e ausências de respostas 

nas solicitações por mensagem eletrônica.  

          Quadro 6  – Dados não acessados  

IES PROGRAMA 

UERJ CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

FECAP CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

PUC/SP CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS 

UFPE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

UFPR CONTABILIDADE 

UFRJ CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

UFSC CONTABILIDADE 

UNISINOS CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

MACKENZIE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

  

Os dados disponíveis já seriam suficientes para análise, no entanto, com base nestas 

descobertas e para melhor atendimento dos objetivos da pesquisa foram acrescentadas novas 

IESs. Desta vez, o critério de julgamento utilizado foi selecionar cursos de graduação em 

Ciências Contábeis iniciados após as alterações propostas pela Lei nº 11.638/07. 

A seleção de IESs criadas após o advento da Lei pode ser justificado pelo fato de que 

estas, em tese, já deveriam abordar em seus currículos as mudanças previstas nesta.  
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Para análise foram selecionadas três faculdades, o IBMEC-RJ, o FIPECAFI e a 

Trevisan-RJ, com isso, a amostra selecionada, utilizando os critérios do julgamento 

apropriados são as 11 IESs do Quadro 7: 

   

           Quadro 7– Amostra final das IESs selecionadas para análise 

IES PROGRAMA UF 
Data 

autorização 

Última 

renovação 

FIPECAFI CIÊNCIAS CONTÁBEIS SP 30/11/2011 - 

FUCAPE CIÊNCIAS CONTÁBEIS ES 06/09/2004 10/09/2008 

FURB CIÊNCIAS CONTÁBEIS SC 13/01/1972 07/12/2001 

IBMEC CIÊNCIAS CONTÁBEIS RJ 18/11/2008 - 

UFAM CONTABILIDADE E CONTROLADORIA AM 10/03/1985 24/11/2011 

UFBA CONTABILIDADE BA 27/11/1905 03/10/2011 

UFMG CIÊNCIAS CONTÁBEIS MG 11/11/1947 04/08/2011 

UNB CONTABILIDADE  DF 01/03/1962 18/08/2011 

USP-SP CONTROLADORIA E CONTABILIDADE SP 13/06/1949 N/D 

USP-RP CONTROLADORIA E CONTABILIDADE SP 26/01/1946 N/D 

TREVISAN CIÊNCIAS CONTÁBEIS RJ 25/07/2011 - 

 Fonte: MEC/2012 

 

3.2. COLETA DE DADOS 

 

Como objetivo intermediário deste trabalho destaca-se a identificação dos principais 

julgamentos e estimativas que são fontes fundamentais de problemas que requerem o 

exercício de J&TD. Para isso, foram realizadas análises nas seguintes fontes: 

- Pronunciamentos Contábeis; 

- Material de treinamento da Education Initiative da IFRS Foundation; 

- Demonstrações Financeiras Padronizadas; e  

- Exames do Conselho Federal de Contabilidade. 
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Para melhor desenvolvimento do estudo, buscou-se identificar quais os problemas em 

contabilidade requerem efetivamente o exercício de julgamentos relevantes e estimativas 

significativas. Para tanto, a seção Significant Estimates and Other Judgements do Material de 

Treinamento IFRS para Pequenas e Médias Empresas – IFRS para PMEs – preparado pela 

Diretoria de Educação da IFRS Foundation (2009a – 2009t) foi uma fonte fundamental.  

Concomitante a esta identificação, foi realizada uma análise nos Demonstrativos 

Financeiros de 16 empresas, especificamente em suas Notas Explicativas. A tarefa teve o 

objetivo de se verificar quais são as divulgações que as empresas realizam em cumprimento 

ao estabelecido pela IAS 1, parágrafo 122 (julgamentos realizados) e parágrafo 125 

(estimativas, natureza e valor contábil). Os Demonstrativos Financeiros foram coletados 

diretamente da fonte disponibilizada em meio eletrônico pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM.  

A utilização de um normativo para pequenas e médias empresas como fonte de 

julgamentos de empresas de grande porte não prejudicou a pesquisa, pois a utilização do 

Material de Treinamento para PMEs e sua aplicação na análise de julgamentos e estimativas 

críticas divulgados pelas empresas de Sociedade Anônimas não são conflitantes. Além disso, 

de acordo com a IFRS Foundation, “o IFRS para as PMEs foi derivado do IFRS completo, 

com as modificações apropriadas com base nas necessidades dos usuários de demonstrações 

financeiras das PMEs e considerações do custo-benefício” (IFRS, 2012b). 

De forma a analisar se a avaliação de novos bacharéis em Ciências Contábeis inclui 

questões que exijam o J&TD, foi efetuada uma investigação nos exames realizados pelo 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC, necessários para o efetivo exercício profissional.  

As provas aplicadas também foram coletadas por meio eletrônico, após a divulgação do 

conteúdo pela banca examinadora. 
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E finalmente, foram investigados os currículos e as respectivas ementas dos cursos 

regulares de graduação em Ciências Contábeis da amostra apresentada. A coleta de dados foi 

realizada através de pesquisa documental nos arquivos e documentos das IESs pesquisadas, 

tais como ementas de cursos, currículos, perfil do corpo docente, bibliografias e critérios de 

avaliação.  

 

3.3. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

O método escolhido para o estudo, por ser exploratório, apresenta a limitação de não se 

poder generalizar as conclusões do resultado do estudo. Uma seleção da amostragem 

probabilística tem uma vantagem de apresentar um confiança aceitável da representatividade 

da amostra na população (COOPER E SCHINDLER, 2001). Como a amostra foi selecionada 

por critérios subjetivos do pesquisador, através de um método não probabilístico, a pesquisa 

não pode ser generalizada.  

 

 

 

3.4. TRATAMENTO DE DADOS 

 

Foram objeto de análise 441 disciplinas obrigatórias (retiradas as disciplinas eletivas ou 

optativas e disciplinas de estágio obrigatório) dos currículos de onze IESs,  destas, foram 

separadas 127 ementas, direcionadas pela análise do currículo mundial proposto pela 

UNCTAD, ou seja, disciplinas do campo de conhecimento administrativo/ organizacional e 
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disciplinas do campo relacionado à formação profissional contábil. As disciplinas que tiveram 

suas ementas analisadas podem ser consultadas no Anexo 2, junto com todas as demais não 

selecionadas. 

As ementas do curso de graduação em Ciências Contábeis foram correlacionadas com a 

base dos Julgamentos e Estimativas críticas apontadas em levantamento anterior do material 

de estudo da IFRS Foundation e de uma amostra de Demonstrativos Financeiros de empresas. 

Esta correlação tem um duplo propósito: de identificar quais os julgamentos críticos utilizados 

em Ciências Contábeis, e ainda, quais disciplinas possuem em seus objetivos os critérios da 

utilização crítica do J&TD aplicado na área.  

 

4. MÓDULOS DE TREINAMENTO IFRS PARA PMEs  

 

O foco principal da abordagem baseada nas normas da IFRS Foudation é desenvolver 

uma capacidade de realizar os julgamentos que são necessários para aplicação dessas normas 

baseadas em princípios.  

A padronização de normas internacionais de Contabilidade não envolve apenas a 

simples adoção por parte de seus signatários, o objetivo da IFRS Foundation é “promover a 

adoção e a aplicação consistente de uma gama de normas internacionais de contabilidade de 

alta qualidade” (IFRS, 2012). 

No cumprimento deste objetivo, a IFRS Foundation possui a IFRS Education Initiative, 

iniciativa educacional com o objetivo de promover a adoção e a consistente aplicação da 

gama das IFRSs (IFRS, 2012). Dentro os diversos materiais desta iniciativa educacional, a 

IFRS Education Initiative disponibiliza os módulos de formação “IFRS para PMEs”, 

disponíveis para download livre no sítio da IFRS (2009a – 2009t). Estes módulos foram 
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elaborados para suprir a necessidade de capacitar os contabilistas a compreender as Pequenas 

e Médias Empresas – PMEs, estimados em mais de 95% (noventa e cinco por cento) das 

empresas ao redor do mundo. 

Estes módulos têm o objetivo de facilitar o entendimento das Normas Internacionais de 

Relatório Financeiro para Pequenas e Médias Empresas - IFRS para PMEs. Esta norma já foi 

correlacionada e editada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC através do 

Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovado 

em 04/12/2009 pelo CPC e endossado pelo CFC mediante as Resoluções 1255/09 e 1285/10, 

sendo conhecida como a NBCTG 1000. 

 

Nos próximos tópicos serão abordados de forma resumida as Estimativas Significantes e 

Outros Julgamentos mais importantes descritos no material de treinamento para PMEs. 

Entretanto, cabe salientar que estas não são exaustivas.  

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

De acordo com o Módulo nº 4 de treinamento do IFRS para PMEs, em alguns casos 

podem ser encontrados uma pequena dificuldade na apresentação do Balanço Patrimonial. 

Entretanto, o julgamento é requerido (IFRS, 2009a, p. 20):  

- distinguir a classificação circulante e não-circulante (IFRS para PMEs, parágrafo 

4.4); 
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- avaliar se novas linhas, cabeçalhos e subtotais são relevantes para o entendimento do 

Balanço Patrimonial; 

- analisar se a apresentação de ativos e passivos em ordem de liquidez é mais 

relevante, completo e confiável que a classificação circulante/não-circulante (IFRS 

para PMEs, parágrafo 4.4). 

 

4.2 ESTOQUES 

 

Na maioria dos casos o custo de um estoque é mensurado sem dificuldades, no entanto 

o julgamento é necessário para apuração do custo do estoque, por exemplo (IFRS, 2009e, p. 

26): 

- determinar o grau em que os custos indiretos e outros custos são incluídos no 

estoque; 

- determinação da capacidade normal das instalações de produção para a alocação dos 

custos indiretos de produção; 

- determinar a quantidade de certos itens de custos indiretos de produção fixos (por 

exemplo, depreciação do ativo imobilizado); 

- diferenciação entre os níveis de desperdícios normais e anormais. 

 

 

4.3 POLÍTICAS CONTÁBEIS, ESTIMATIVAS E ERROS. 
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Quando a IFRS para as PME não aborda especificamente uma transação ou outro 

evento ou condição, a gerência deve usar seu julgamento no desenvolvimento de uma política 

contábil para aquela transação ou outro evento ou condição, nos termos dos parágrafos 10.4 e 

10.5 do IFRS para as PME (IFRS, 2009b, p. 45), ou seja, deve resultar em informações que 

sejam pertinentes às necessidades de tomada de decisão do usuário (IFRS para PMEs, 

parágrafo 10.4 (a)) e confiáveis (parágrafo 10.4 (b)). 

Ao fazer os julgamentos descritos no parágrafo 10.4, a administração pode considerar os 

requisitos e a orientação da IFRS completa em lidar com assuntos semelhantes e relacionados, 

mas não é obrigado a fazê-lo. 

Podem ocorrer ajustes nas estimativas contábeis, estas mudanças, de acordo com o 

parágrafo 10.15 da IFRS para PMEs, não são simples correções de erros: 

Uma mudança na estimativa contábil é um ajuste no valor contábil de um 

ativo ou passivo, ou no valor do consumo periódico de um ativo, que resulta 

da avaliação da situação atual de ativos e passivos e de benefícios e 

obrigações futuros esperados associados a esses ativos e passivos. Mudanças 

nas estimativas contábeis resultam de novas informações ou novos 

desenvolvimentos e, conseqüentemente, não são correções de erros.  

Além disso, quando no julgamento profissional, for difícil distinguir uma mudança em 

uma política contábil de uma mudança em uma estimativa contábil, a mudança é tratada como 

uma mudança na estimativa contábil (IFRS, 2009c, p. 28). 

A correção de um erro material de um período anterior é possível, de acordo com os 

parágrafos 10.21 e 10.22 da IFRS para PMEs. No entanto, a entidade também pode considerar 

julgar a correção impraticável, ou seja, “A aplicação de uma exigência é impraticável quando 

a entidade não consegue aplicá-la, após envidar todos os esforços razoáveis para fazê-lo” 

(IFRS para PMEs, p. 243). 
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4.4 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 

 

O módulo nº 29 do material de treinamento (IFRS, 2009q, p. 79 - 82) demonstra alguns 

julgamentos que devem ser efetuados na mensuração do tributo sobre o lucro. 

No caso de tributos progressivos, ou seja, quando o valor do tributo varia de acordo com 

diferentes níveis de lucro tributável, uma entidade pode precisar julgar quando estimar as 

taxas médias que serão aplicáveis quando se espera que o ativo fiscal diferido se realize ou o 

passivo fiscal diferido se liquide. Por exemplo, uma entidade pode precisar estimar lucros 

tributáveis em um ano futuro para determinar a taxa de imposto que será aplicado nesse ano. 

Julgamento também deve ser aplicado quando há incerteza sobre o tratamento dos 

montantes que são declarados de imposto, por exemplo, se uma entidade está insegura se uma 

determinada despesa cumpre os requisitos para ser dedutível. Quando a gestão tem dúvidas 

sobre o tratamento fiscal adequado, a entidade deve incluir esta despesa na mensuração de 

impostos correntes e diferidos, a menos que seja imaterial. A avaliação dos diferentes 

resultados e as probabilidades associadas são necessárias quando há tal incerteza e pode ser 

um processo bastante subjetivo. 

Uma entidade deve reconhecer uma provisão de redução dos ativos fiscais diferidos 

(provisão para perdas) de maneira que o valor contábil líquido iguale o maior valor que seja 

mais provável do que não de ser recuperado, com base no lucro tributável corrente ou futuro 

(IFRS, parágrafo 29.21). Uma extensão da análise (por exemplo, previsões ou projeções) é 

necessária para apoiar o não reconhecimento de uma provisão de avaliação contra um ativo 

diferido é uma questão de julgamento. De acordo com o Módulo de Treinamento nº 28 do 

IFRS para PMEs, quanto maior a dúvida sobre se o ativo fiscal diferido pode ser realizado em 
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sua totalidade, mais importante deve ser a análise. Por exemplo, uma análise maior seria 

necessária se uma entidade tenha incorrido em perdas nos períodos anteriores e correntes e da 

recuperação do ativo fiscal diferido depende de lucros tributáveis futuros superiores àqueles 

decorrentes das reversões de diferenças temporárias tributáveis existentes. Para realizar um 

incentivo fiscal sobre diferenças temporárias, prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais 

não utilizados, podem estar disponíveis a partir das seguintes fontes (IFRS, 2009q, p. 80): 

A - reversões futuras de diferenças temporárias existentes que resultem em valores 

tributáveis futuros (ou seja, aumentar o lucro tributável) relativos à mesma autoridade 

fiscal e a mesma entidade tributável: 

B - o lucro tributável futuro (exceto das reduções futuras de diferenças temporárias 

existentes) relativos à mesma autoridade fiscal e a mesma entidade tributável: 

C - as estratégias de planejamento tributário que criariam o lucro tributável em 

períodos apropriados. 

As evidências disponíveis sobre cada uma das possíveis fontes de lucro tributáveis 

acima referidas podem variar para diferentes jurisdições fiscais e, possivelmente, de período a 

período. Se a evidência sobre uma ou mais fontes de lucro tributável é suficiente para 

sustentar uma conclusão que é mais provável que haja o lucro tributável disponível para usar 

diferenças temporárias, prejuízos fiscais e créditos fiscais não utilizados, uma entidade não 

precisa considerar outras fontes. No entanto, deverão considerar se cada fonte é necessária 

para determinar o montante da provisão a ser reconhecida (IFRS, 2009q, p. 81).  

Uma entidade deve considerar todas as evidências disponíveis, tanto positivas quanto 

negativas, para determinar se, com base no peso da evidência, é mais provável que os lucros 

tributáveis estarão disponíveis (IFRS, 2009q, p. 81). 
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4.5 ATIVO IMOBILIZADO 

 

Após o reconhecimento inicial, a entidade deve mensurar todos os itens do ativo 

imobilizado pelo custo menos depreciação acumulada e quaisquer perdas por redução ao valor 

recuperável (IFRS para PMEs, parágrafo 17.15). Na contabilização da depreciação, 

julgamentos podem ser utilizados quando (IFRS, 2009i, p. 27): 

- alocar a quantia inicialmente reconhecida com respeito a um item do ativo 

imobilizado para seus principais componentes que são obrigados a ser depreciados 

separadamente (IFRS para PMEs, parágrafo 17.16); 

- estimar a vida útil do item (ou parte significativa do item) do ativo imobilizado; 

- estimar o valor residual do ativo imobilizado (ou parte significativa do item), e; 

- determinar o método de depreciação adequada que reflete o padrão no qual a 

entidade espera para consumir o ativo imobilizado (ou parte significativa do item). 

Julgamentos também podem ser aplicados na contabilização da redução ao valor 

recuperável do ativo imobilizado tangível, e podem incluir: 

- avaliar se existe qualquer indicação de que um item do ativo imobilizado pode ser 

reduzido ao valor recuperável, e; 

- se houver a indicação, determinar o valor recuperável do ativo imobilizado. 

 

4.6 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO  

 

Segundo a IFRS para PMEs, existe pouca dificuldade em se determinar a classificação 

do arrendamento. No entanto, um julgamento profissional relevante pode ser necessário para 
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classificar alguns arrendamentos. Os exemplos e indicadores enunciados nos parágrafos 20.5 

e 20.6 nem sempre são conclusivos. Se for claro com base noutras características que a 

locação não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade são 

classificados como operacionais. Por exemplo, este poderia ser o caso em que a transferência 

da propriedade do ativo no final da locação mediante um pagamento variável que é igual ao 

seu valor justo no momento, ou se há pagamentos contingentes, como resultado das quais o 

locatário tem substancialmente todos os riscos e benefícios (IFRS, 2009k, p. 62). 

 

Alguns julgamentos também são pertinentes para contabilização de arrendamentos 

(IFRS, 2009k, p. 62): 

- o valor justo da propriedade arrendada no início 

- a vida útil do bem arrendado, se o ativo é de natureza especializada; 

- a taxa de juro implícita no contrato de arrendamento ou a taxa incremental de 

financiamento do arrendatário. 

- o valor residual do ativo arrendado. 

 

4.7 RECEITAS 

 

A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos futuros fluirão 

para a entidade e esses benefícios possam ser mensurados com confiabilidade. Em alguns 

casos julgamento significativo é necessário na determinação de quando os critérios de 

reconhecimento de receitas são satisfeitas. O Módulo de Treinamento nº 23 da IFRS para 

PMEs traz alguns exemplos (IFRS, 2009m, p. 58): 
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- determinar se a venda de bens ocorreu quando alguns, mas não todos os riscos e 

benefícios da propriedade são passados para o cliente.  

- determinar se é provável que os benefícios econômicos associados à transação fluam 

para a entidade. Em alguns casos, isto pode não ser provável até que a contraprestação 

é recebida ou até que uma incerteza é removida.  

- avaliar se o resultado de uma transação envolvendo a prestação de serviços 

(incluindo serviços de construção) pode ser estimado com confiabilidade. 

- determinar, tendo em conta a substância do acordo, é mais apropriado reconhecer o 

ingresso de royalties sobre outro critério sistemático e racional, em vez de acumular 

royalties conforme as condições do acordo relevante. 

Julgamento pode ser utilizado na mensuração da receita ao valor justo da 

contraprestação recebida ou a receber. O valor justo da retribuição recebida ou a receber leva 

em conta a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume de vendas que 

são praticados pela entidade (IFRS para PMEs, parágrafo 23.3). 

 

4.8 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 

 

Cada tipo de benefício a empregados tem requerimentos específicos, desta forma, 

julgamentos são necessários para mensurar cada tipo em separado (IFRS, 2009v, p. 46).   

A presença de risco atuarial ao longo de muitos anos para expectativa de liquidação 

requer significativo julgamento na estimativa de pressupostos atuariais. As melhores 

estimativas da entidade das variáveis que determinarão o custo final de proporcionar 

benefícios pós-emprego.  
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4.9 SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 

 

Uma entidade que aplica o IFRS para as PME como modelo na contabilização das 

subvenções governamentais deve mensurar os subsídios do governo no valor justo do ativo 

recebido ou a receber. Em muitos casos, a entidade vai receber dinheiro ou um reembolso de 

despesas e, portanto, pouca dificuldade será encontrada na determinação do valor justo.  

 

 

 

4.10 EFEITOS DAS MUDANÇAS NAS TAXAS DE CÂMBIO E CONVERSÃO DE 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

A PME não escolhe a moeda funcional, ela é determinada pelos parágrafos 30.3-30.5 da 

IFRS para PMEs. Estes parágrafos fornecem fatores, muitas vezes referidos como 

indicadores, que são considerados ao identificar a moeda funcional. Em alguns casos, os 

indicadores identificam claramente uma moeda em particular como a moeda funcional. Em 

outros casos, isto não é possível. Quando os fatores que fornecem um resultado contraditório, 

e a moeda funcional não for óbvia, a gerência deve usar o julgamento baseado em fatos 

individuais da entidade e as circunstâncias para determinar a sua moeda funcional de uma 

forma que dê uma apresentação adequada (ou seja, representam os efeitos econômicos das 

transações, os eventos e condições) (IFRS, 2009r, p. 50). 
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4.11 CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS 

 

A maneira correta de contabilização dos juros e outros custos incorridos em relação ao 

empréstimo de recursos estão especificados na Seção 26 da IFRS para PMEs. Outras seções 

da IFRS para PMEs também tratam dos custos de empréstimos, tal como a Seção 11 – 

Instrumentos Financeiros e Seção 20 – Arrendamento Mercantil. Conforme já demonstrado 

anteriormente, os módulos de treinamento da IFRS para PMEs nº 11 e 20 mostram os 

principais julgamentos no trato do assunto. 

 

 

4.12 DIVULGAÇÃO SOBRE PARTES RELACIONADAS 

 

Normalmente, pouca dificuldade é encontrada para determinar se uma parte é uma 

parte relacionada de outra entidade. No entanto, em alguns casos, julgamento significativo 

pode ser necessário para avaliar se uma parte em particular é uma parte relacionada (IFRS, 

2009t, p. 47). Exemplos que podem exigir o julgamento incluem: 

- determinar se uma pessoa ou entidade tem controle, controle conjunto ou influência 

significativa sobre outra entidade; 

- determinar se uma pessoa tem o poder de voto significativo nessa entidade; 

- determinar se uma pessoa é um membro próximo da família de outra pessoa; e 

- determinar se uma pessoa é um membro chave da gerência da entidade. 
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4.13 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS 

 

Ao utilizar o modelo de custo ou método da equivalência patrimonial, julgamentos 

relativos à contabilização de um valor de um investimento em uma entidade controlada 

incluem (IFRS, 2009f, p. 29) avaliar se existe qualquer indicação de que um investimento 

numa associada pode ser realizado por uma redução ao valor recuperável (IFRS para PMEs, 

parágrafo 27.7) e estimar a quantidade a se recuperar desse investimento (IFRS para PMEs, 

parágrafo 27.11) 

Quando somente o método da equivalência é utilizado, significativos julgamentos 

podem ser necessários para estimar o valor justo dos ativos e passivos identificáveis da 

entidade controlada, por exemplo, (IFRS, 2009f, p. 30): 

- se o valor justo dos ativos e passivos identificáveis era diferente de seus valores 

contábeis (conforme registrado pela coligada) no momento em que alcança a 

influência significativa. Julgamentos devem ser feitos sobre a extensão dos ajustes de 

avaliação. Para a contabilização após a aquisição, o empreendedor faz julgamentos 

sobre o momento da realização do ajuste de avaliação nos lucros ou prejuízos (IFRS 

PME, parágrafo 14.8 (c)).  

- se na aquisição existe uma diferença (positiva ou negativa) entre o custo de aquisição 

e a participação do investidor nos valores justos dos ativos líquidos identificáveis de 

coligados. Julgamentos devem ser feitos sobre o momento da realização da diferença 

nos lucros ou prejuízos (IFRS PME, parágrafo 14.8 (c)).  

-se a transação foi realizada entre o investidor com coligadas - realizadas entre a 

entidade e seus coligados - julgamentos sobre os preços dos ativos adquiridos do 

coligado e do momento da venda dos ativos pelo investidor são necessárias para 



51 
 

eliminar o lucro e perdas não realizados à medida do interesse do investidor (IFRS 

PME, parágrafo 14.8 (e)).  

- se a entidade e seus associados têm datas diferentes de relato (ou seja, a 

contabilidade termina em períodos diferentes) e é inviável para a coligada a 

preparação de Demonstrações Financeiras no mesmo período que o investidor, 

julgamentos devem ser feitos sobre os efeitos das transações ou eventos significativos 

a partir de qualquer período ou ocorrendo entre os finais dos períodos contábeis (IFRS 

PME, parágrafo 14.8 (f)). 

- se a entidade e seu coligado usam de políticas contábeis diferentes, julgamentos 

devem ser feitos sobre os efeitos da aplicação das políticas contábeis diferentes (IFRS 

PME, parágrafo 14.8 (g)). 

Quando o método do valor justo é adotado para mensuração subsequente ao 

reconhecimento inicial, significativos julgamentos podem ser necessários em (IFRS, 2009f, p. 

30): 

- avaliar se o valor justo de um investimento numa coligada particular pode ser 

mensurada com suficiente confiabilidade sem custo ou esforço excessivo para o 

método do custo a ser aplicado às determinadas coligadas (IFRS PME, parágrafos 

14.10 e 11.27-11,32); e; 

 - decidir qual modelo de avaliação a utilizar e determinar as entradas para esse 

modelo no caso quando as ações da coligada não são cotadas num mercado ativo 

(IFRS PME, parágrafos 11.27-11.32) 

 

 



52 
 

4.14 INVESTIMENTO EM EMPREENDIMENTO CONTROLADO EM CONJUNTO 

(JOINT VENTURE) 

 

Após o reconhecimento inicial de uma entidade, esta deve mensurar todos os 

investimentos em entidades conjuntamente controladas usando o modelo de custo, o método 

da equivalência patrimonial ou o modelo do valor justo (IFRS para PMEs, parágrafo 15.9): 

Quando o modelo de custo ou método da equivalência patrimonial é utilizado, decisões 

relativas à contabilização de em investimento em uma entidade controlada em conjunto 

incluem: 

- avaliar se existe qualquer indicação de que um investimento em uma entidade 

conjuntamente controlada pode ser reduzido ao valor recuperável (IFRS, 2010, 

parágrafo 27.7), e; 

-se houver qualquer indicação do item anterior, estimar o valor recuperável do 

investimento (IFRS, 2010, parágrafo 27.11). 

Quando o método da equivalência é utilizado, significativos julgamentos podem ser 

necessários para estimar o valor justo dos ativos e passivos identificáveis da entidade 

conjuntamente controlada à data da realização do controle conjunto. Por exemplo, (IFRS, 

2009m, p. 33): 

- se o valor justo dos ativos e passivos identificáveis da entidade conjuntamente 

controlada era diferente dos seus valores contábeis (como registrado pela entidade 

controlada em conjunto) na data de realização conjunta, julgamentos devem ser feitos 

sobre a extensão dos ajustes de avaliação. Para a contabilização após a aquisição, o 

empreendedor faz julgamentos sobre o momento da realização do ajuste de avaliação 

nos lucros ou prejuízos (IFRS para PMEs, parágrafos 15.13 e 14.8). 
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- se no momento da aquisição, há uma diferença (positiva ou negativa) entre o custo de 

aquisição e a participação do empreendedor, e o valor justo dos ativos líquidos 

identificáveis da entidade conjuntamente controlada (por exemplo, goodwill 

implícito), para a contabilização após a aquisição, julgamentos devem ser feitos sobre 

o momento da realização nos lucros ou prejuízos (IFRS PME,  parágrafos 15.13 e 

14.8). 

- se a entidade e sua entidade conjuntamente controlada têm datas de fechamento 

diferentes (ou seja, período contábil final diferente), e ainda, sendo inviável para a 

entidade conjuntamente controlada a preparação de demonstrações financeiras com o 

mesmo período de relato como o empreendedor, julgamentos devem ser feitos sobre 

os efeitos do quaisquer transações ou acontecimentos significativos que ocorrem entre 

o final de cada período contábil (IFRS para PMEs, parágrafos 15.13 e 14.8). 

- se o empreendedor e sua entidade conjuntamente controlada usarem políticas 

contábeis diferentes, julgamentos sobre os efeitos da aplicação das políticas contábeis 

diferentes devem ser avaliados (IFRS para PMEs, parágrafos 15.13 e 14.8). 

Quando o método do justo valor é adotado para a mensuração de um investimento em 

uma entidade conjuntamente controlada subsequente ao reconhecimento inicial, significativos 

julgamentos podem ser necessários em (IFRS, 2009m, p. 34): 

- avaliar se o valor justo de um investimento em uma determinada entidade controlada 

em conjunto pode ser mensurado com suficiente confiabilidade sem custo ou esforço 

excessivo para o modelo do valor justo a ser aplicado a determinadas entidades 

controladas em conjunto (IFRS para PMEs, parágrafos 14.10, 15.15 e 11.27-11.32); e; 
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- decidir qual modelo de avaliação a utilizar e determinar as entradas para esse modelo 

no caso quando as ações da entidade conjuntamente controlada não são cotadas num 

mercado ativo (IFRS para PMEs, parágrafos 11.27-11.32). 

 

4.15 PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS  

 

O uso de estimativas é uma parte essencial da preparação das demonstrações 

financeiras e não prejudica a sua confiabilidade. Isto é especialmente verdadeiro no caso de 

provisões que pela sua natureza são mais incertas do que a maioria dos outros itens da 

demonstração da posição financeira. Devido a essas incertezas pode-se exigir julgamento 

significativo para determinar a melhor estimativa da quantia necessária para liquidar a 

obrigação presente na data do balanço (IFRS, 2009l, p. 39).  

Apesar de não ser reconhecido nas demonstrações financeiras, em circunstâncias 

específicas, estimativas do efeito financeiro de passivos contingentes é divulgado nas notas 

explicativas. Em alguns casos significativos julgamentos podem ser obrigados a identificar os 

efeitos financeiros a serem divulgados atribuíveis às incertezas inerentes a passivos 

contingentes (IFRS para PMEs, parágrafo 21.15). 

 

4.16 ATIVO INTANGÍVEL – EXCETO ÁGIO POR EXPECTATIVA DE 

RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL) 

 

Uma entidade deve mensurar um ativo intangível inicialmente pelo seu custo (IFRS 

PME, parágrafo 18.9). Na maioria dos casos pouco de dificuldade é encontrada na 
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determinação do custo de um ativo intangível. No entanto, julgamentos são necessários ao 

mensurar o custo de um ativo intangível no reconhecimento inicial (IFRS, 2009j, p. 41): 

- se o pagamento do item for diferido para além dos termos normais de crédito, estimar 

da taxa de desconto e descontar todos os pagamentos futuros para chegar ao valor 

presente, que serão incluídos no custo do ativo intangível. 

- se o item for adquirido em uma transação de troca, mensurar o valor justo quando um 

não existe um mercado ativo para o bem recebido, ou para o ativo cedido, e também 

avaliar se o valor justo pode ser mensurado de forma confiável e sem esforço. 

- se o item for adquirido em uma combinação de negócios, mensurar o valor justo do 

ativo intangível quando não existe um mercado ativo para o bem adquirido, e também 

avaliar se o valor justo pode ser mensurado de forma confiável. 

- se o item for adquirido por meio de subsídio do governo, mensurar o valor justo do 

ativo intangível quando não existe um mercado ativo para o bem adquirido. 

Na contabilização da amortização de um ativo intangível, o Módulo de Treinamento nº 

18 (IFRS, 2009j, p. 41-42) exemplifica julgamentos que podem incluir: 

- estimar a vida útil do produto e; 

- determinar o método de amortização adequado que reflita o padrão no qual a 

entidade espera para consumir o ativo intangível. 

Significativos julgamentos na contabilização da redução ao valor recuperável de um 

ativo intangível podem incluir (IFRS, 2009p, p. 42): 

- avaliar se existe qualquer indicação de que um item pode ser reduzido ao valor 

recuperável, e; 
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- se houver uma indicação de que o item pode ser reduzido, mensurar o valor 

recuperável do ativo intangível. 

 

4.17 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

Um julgamento que pode ser passível de ser realizado quando temos uma situação 

específica de um valor a receber ou a pagar maior do que o valor em dinheiro de um item ou 

se o pagamento for diferido por mais de alguns meses. O Módulo de Treinamento nº 11 do 

IFRS para PMEs (2009d, p. 94) sugere que a “transação pode envolver um elemento de 

financiamento, particularmente se as condições normais de financiamento no setor ou na 

entidade não estão bem definidas”. 

Julgamentos devem ser realizados para determinação de quais custos devem ser 

considerados como custos de transação no reconhecimento inicial de um instrumento 

financeiro. Custos de transação são custos incrementais que devem ser atribuídos diretamente 

na aquisição ou emissão de um instrumento financeiro.  Distinguir se estes custos são custos 

administrativos, de financiamento ou descontos exige-se o julgamento profissional. 

Não são poucos os julgamentos que devem ser realizados na mensuração posterior de 

instrumentos financeiros de acordo com o Módulo de Treinamento nº 10 do IFRS para PMEs 

(IFRS, 2009d, p. 95), este no traz alguns importantes: 

- decidir se o valor justo de um investimento particular pode ser mensurado de forma 

confiável usando uma técnica de avaliação. 

- estimar o valor justo quando não se tem mercado ativo. 
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- estimativa de fluxos de caixa na determinação do custo amortizado de um 

instrumento financeiro.  

- avaliar se os ativos financeiros mensurados ao custo ou pelo custo amortizado são 

reduzidos ao valor recuperável e, portanto, quando um teste de redução ao valor 

recuperável deve ser realizado. 

Uma vez que o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável, na maioria dos 

casos, a melhor estimativa da quantia que a entidade receberia se o ativo for vendido na data 

do balanço precisa ser estimado. Por conseguinte, a entidade deve usar o julgamento para 

estimar a insuficiência embora isto possa ser apenas uma aproximação grosseira em alguns 

casos. 

Julgamento é algumas vezes necessário para avaliar se substancialmente todos os 

riscos e benefícios são transferidos para um terceiro quando se decide dar baixa de um ativo 

financeiro. 

 

4.18 PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO 

 

Algumas propriedades compreendem uma parte que é mantida para se obter ganhos 

com aluguéis ou para valorização do capital, e, outra parte que é mantida para uso na 

produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos. Se estas partes 

puderem ser vendidas separadamente (ou alugadas separadamente sob uma locação 

financeira), uma entidade contabiliza as partes separadamente. Se as partes não puderem ser 

vendidas separadamente, a propriedade é de investimento se uma parte não significativa for 

mantida para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins 

administrativos. Julgamento significativo é necessário para determinar se uma propriedade se 
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qualifica como propriedade de investimento, devem-se desenvolver critérios para que esse 

julgamento seja sempre consistente de acordo com a definição de propriedade de investimento 

(IFRS, 2009h, p. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 
 

5. DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE EMPRESAS 

 

Cumprindo o objetivo intermediário deste trabalho de identificação de problemas em 

contabilidade que requerem o exercício de julgamentos relevantes e de estimativas 

significativas, foram feitas análises em demonstrações financeiras, principalmente nos itens 

definidos na IAS 1 e pelo seu correlato CPC 26 quanto à divulgação dos julgamentos 

(parágrafo 122) e das fontes de incerteza e estimativas (parágrafo 125) em notas explicativas. 

Foram tomadas como amostra as demonstrações financeiras padronizadas (DFP) dos 

anos de 2010 (uma empresa) e 2011 (16 empresas) publicadas e listadas na amostra 

selecionada pelo Banco Mundial para avaliação das práticas contábeis a serem divulgadas 

pelos Relatórios de Observância de Normas e Códigos de Contabilidade e Auditoria 

(ROSC/A&A). As DFP foram disponibilizadas na base de dados da CVM até a data de 

02/05/2012. O uso de uma DFP de 2010 justifica-se pelo fato de a Companhia de Água e 

Esgotos da Paraíba, até 02/05/2012, ainda não haver divulgado seus demonstrativos 

financeiros de 31 de dezembro de 2011. 

O principal objetivo da Avaliação de Observância de Normas e Códigos (ROSC) é 

avaliar as práticas de contabilidade, informação financeira e auditoria no setor corporativo 

brasileiro, usando como referencial as Normas Internacionais de Informação Financeira 

(NIIF) e as Normas Internacionais de Auditoria (ISA), trazendo aportes da experiência 

internacional e das boas práticas nesses temas, é auxiliar o governo a fortalecer as práticas de 

contabilidade e auditoria do setor privado e aumentar a transparência financeira no setor 

corporativo brasileiro. Os objetivos de desenvolvimento de que tratam esses esforços são as 

melhoras do clima de investimento, promoções da competitividade, bem como da integração 

econômica internacional e regional. 
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A amostra foi selecionada de modo não aleatório, mas com o propósito de se analisar 

empresas de diferentes portes, setores econômicos e auditadas por diferentes firmas de 

auditoria, incluindo empresas listadas na BM&FBovespa e não listadas e empresas 

controladas pelo governo, conforme apresentado no quadro 8: 

Quadro 8  – Seleção da Amostra de DFPs de Empresas 

 

Empresa 

Receita em 

2010 (R$ 

1.000,00) 

Setor Auditoria Listada? 

Controlada 

pelo 

governo 

Alpargatas S/A 

                   

2.239.156  

Produção de roupas e 

calçados Deloitte sim não 

Bematech S/A  

              

326.420  

Desenvolvimento de 

software KPMG sim não 

Companhia de Gás de São 

Paulo - Comgás  

                   

4.095.343  Utilidades públicas PwC sim não 

Concessionária das Rodovias 

Ayrton Senna e Carvalho 

Pinto S/A - Ecopistas  

                       

248.060  Concessão rodoviária Deloitte sim não 

Lojas Americanas S/A 

            

9.388.535  Varejo E&Y Terco sim não 

Localiza Rent a Car S/A  

            

2.497.194  

Locadora de 

automóveis Deloitte sim não 

Magazine Luiza S/A  

            

4.808.024  Varejo Deloitte sim não 

Marisol S/A  

            

406.723  

Produção de roupas e 

calçados KPMG sim não 

Bicicletas Monark S/A  

                  

30.141  

Produção de 

bicicletas 

Moore 

Stephens sim não 

Petrobras S/A 

      

213.273.669  Petróleo e Gás KPMG sim sim 

Totvs S/A 

           

1.129.475  

Desenvolvimento de 

software E&Y Terco sim não 

Unidas S/A 

              

769.861  

Locadora de 

automóveis E&Y Terco sim não 

Vale S/A 

          

83.225.007  Mineração PwC sim não 

  

Todas as entidades adotaram os IFRSs completos (a versão em vigor em 31 de 

dezembro de 2011) nas demonstrações consolidadas e os CPCs completos nas demonstrações 

individuais. As diferenças mais relevantes entre os IFRSs completos e os CPCs completos 

(que respeitam as restrições impostas pela Lei 11.638/07) são: mensuração de investimentos 

em coligadas pelo método da equivalência patrimonial é exigida pelos CPCs completos, mas 
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proibida pelo item 10 do IAS 27; mensuração do imobilizado e do intangível pelo método da 

reavaliação é proibida pelos CPCs completos, mas permitida pelos itens 31-42 do IAS 16 e 

itens 75-87 do IAS 38; conforme os CPCs completos, a demonstração de outros resultados 

abrangentes precisa ser apresentada separadamente da demonstração do resultado do 

exercício, enquanto o item 81 do IAS 1 permite que sejam apresentadas conjuntamente. 

Nenhuma das firmas analisadas recebeu opinião qualificada de seus auditores, que 

adotaram os pronunciamentos emitidos pela International Auditing and Assurance Standards 

Board. 

As firmas analisadas não são sujeitas a qualquer normatização contábil setorial e no 

período analisado, por força das leis 11.638/07 e 11.941/09, as políticas contábeis não foram 

influenciadas por aspectos tributários. 

Das dezessete empresas da amostra com demonstrações registradas no portal eletrônico 

da CVM, foram analisados os dados referentes às práticas de divulgação adotadas pelas 

companhias em suas notas explicativas (NE), investigando-se principalmente o tópico que 

trata das Estimativas Significantes e Outros Julgamentos. A leitura das NEs possibilitou 

identificar o grau de cumprimento das empresas a cada determinação definida pela IAS 1, aos 

julgamentos e estimativas previstos na IFRSs, com aderência mínima àqueles sumarizados 

pela Education Initiative da IFRS Foundation nos módulos de treinamento IFRS para PMEs. 

A análise da amostra de acordo com o demonstrado no Quadro 8 evidencia que J&TD 

em Ciências Contábeis está mais relacionado com os tópicos contábeis que foram objeto de 

mudanças por parte da convergência das normas brasileiras com as normas internacionais de 

contabilidade. Por exemplo, a avaliação de ativos por meio de apuração do valor justo, ajustes 

à valor presente, análise sobre a recuperação dos valores, estimativa de vida útil econômica e 

estimativas de valor de mercado.  



62 
 

Entretanto, a análise dos principais julgamentos e estimativas críticas nas 

demonstrações financeiras também mostra que o Contador passou a ser mais dependente de 

informações de terceiros, para avaliação de ativos, provisões de passivos contingentes e 

apuração de benefícios a empregados.  

O nível de divulgação dos julgamentos e estimativas também estão apresentados no 

Quadro 9, segregados por meio dos números “1”, das empresas que apenas divulgaram onde 

julgamentos e estimativas foram necessários, e o número “2”, onde além de divulgar onde 

foram efetuados os julgamento e estimativas, as empresas aprofundaram na divulgação, tais 

como: critérios de julgamento, índices numéricos e projeções. 
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Quadro 9  – Identificação de Julgamentos e Estimativas Significantes na Amostra do Banco Mundial 

Tópicos Julgamentos & Estimativas IASB 

Correlatos Amostra Banco Mundial   

IFRS PMEs 

(Seções) 
CPC 

A
lp

arg
atas 

B
em

atech
 

M
o

n
ark

 

E
letro

b
rás 

C
ag

ep
a 

C
o

m
g

ás 

E
co

p
istas 

L
o

caliza 

R
en

t a C
ar 

L
o

jas 

A
m

erican
as 

M
ag

azin
e 

L
u

iza 

M
ariso

l 

P
etro

b
ras 

T
O

T
V

S
 

U
n

id
as R

en
t 

V
ale

 

V
u

lcab
ras 

Apresentação da Demonstrações 

Financeiras 
Classificações e Avaliações 

IAS 

01 
03 26                                 

Estoques Apuração do custo dos estoques 
IAS 

02 
13 16                                 

Políticas Contábeis, Mudanças de 

Estimativas e Correção de Erros 

Ausência de evento na norma; 

Mudança de estimativa e Correção de 

erros 

IAS 

08 
10 23                                 

Tributos sobre o Lucro 

Taxa média para projeção 

IAS 

12 
29 32 

                

Dedutibilidade de algumas despesas 
                

IR e CSLL diferidos 2     2 2   1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ativo Imobilizado 

Estimativa de vida útil e valor residual 
IAS 

16 
17 27 

2 
  

1 
    

1 1 
      

Desmobilização de ativos 
 

  
   

    
    

1   1 1   

Operações de Arrendamento 

Mercantil 

Classificação (operacional / financeiro) 
IAS 

17 
20 06 

            
1 

   

Mensuração (Valor justo, taxa, vida útil 

e valor residual)  
                        

 
      

Receitas 

Reconhecimento de receita 
IAS 

18 
23 30 

1         2 
 

                  

Valor justo da contraprestação 
      

1 
         

Benefícios a Empregados Valor justo dos benefícios 
IAS 

19 
28 33 2     2   2         2 2     2   

Subvenções Governamentais Reconhecimento 
IAS 

20 
24 07   1                             

Efeitos de Taxas de Câmbio e 

Conversão 
Moeda funcional 

IAS 

21 
30 02                                 
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Tópicos Julgamento & Estimativas IASB 

Correlatos Amostra Banco Mundial 

IFRS PMEs 

(Seções) 
CPC 

A
lp

arg
atas 

B
em

atech
 

M
o

n
ark

 

E
letro

b
rás 

C
ag

ep
a 

C
o

m
g

ás 

E
co

p
istas 

L
o

caliza 

R
en

t a C
ar 

L
o

jas 

A
m

erican
as 

M
ag

azin
e 

L
u

iza 

M
ariso

l 

P
etro

b
ras 

T
O

T
V

S
 

U
n

id
as R

en
t 

V
ale

 

V
u

lcab
ras 

Custos de Empréstimos Mensuração de juros e custos 
IAS 

23 
25 20                                 

Partes Relacionadas 
Determinação se uma parte é 

relacionada à outra 

IAS 

24 
33 05                                 

Investimento em Controlada e em 

Coligada 

Contabilização do valor em um 

investimento (Custo, EP ou Valor 

Justo) 

IAS 

28 
14 18                                 

Investimento em Empreendimento 

em Conjunto 

Contabilização do valor em um 

investimento (Custo, EP ou Valor 

Justo) 

IAS 

31 
15 19                                 

Redução ao Valor Recuperável de 

Ativos 
Teste de recuperabilidade de ativos 

IAS 

36 
27 01 2 2   2   1 1   1 1 2 1 2 1 1 2 

Provisões, Ativos e Passivos 

Contigentes 

Riscos tributários, cíveis e trabalhistas 
IAS 

37 
21 25 

2 
       

2 1 2 1 2 2 1 2 

Créditos de liquidação duvidosa 
 

  
 

 
  

 
1 2 1 1 1 1 

     

Ativos Intangíveis 

Estimativa de vida útil 
IAS 

38 
18 04 

2 
               

Reconhecimento e amortização 
 

          2   2               

Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e Mensuração 

Avaliar riscos e benefícios na baixa 

IAS 

39 
11 e 12 08 - (Partes) 38 

                

Valor diferido ou valor justo 
     

2 1 1 1 
 

1 1 2 2 2 2 

Custos de transação           
    

  
     

  

Propriedade para Investimento 
Separar propriedade para investimento 

de outras finalidades 

IAS 

40 
16 28                               2 

Pagamento Baseado em Ações Valor justo dos pagamentos 
IFRS 

2 
- 10                         1       

Fontes: Comitê de Pronunciamentos Contábeis ( Normas Contábeis e Correlação)
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A seguir, são apresentados por cada tópico contábil onde julgamentos e estimativas 

foram apresentados pelas empresas da amostra. 

 

5.1 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 

 

A apuração e contabilização do IRPJ e CSLL passivos diferidos foram reconhecidos por 

diferenças temporárias entre o valor contábil dos ativos e passivos e seus respectivos valores 

fiscais e para compensação com prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL acumulados das 

empresas Alpargatas S.A. (2011), ECOPISTAS (2011), Eletrobrás (2011), Localiza Rent a 

Car S.A. (2011), Marisol S.A. (2011), e a Vale S.A. (2011). A Eletrobrás (2011) informou 

que o reconhecimento dos Ativos fiscais diferidos foi realizado através de análise de 

tendências futuras fundamentadas em estudos técnicos com base em premissas e cenários 

futuros. A Alpargatas informou que o imposto de renda e a contribuição social diferidos são 

revisados regularmente pela Administração da empresa no sentido da possibilidade de 

recuperação, considerando o lucro histórico e futuro projetado. 

O valor das provisões baseou-se em vários fatores, como experiência de auditorias 

fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade 

tributável e pela autoridade fiscal responsável pela jurisdição da Companhia Unidas S.A. 

(2011). As provisões, de acordo com informações prestadas nas notas explicativas, foram 

realizadas com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por 

parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera.  

A utilização de projeções de resultados preparados pela Administração com 

determinadas premissas e julgamentos foi realizado pela empresa Magazine Luiza S/A (2011) 

para sustentar a realização das bases tributáveis geradoras do imposto de renda e contribuição 

social diferidos. Julgamento significativo da administração da TOTVS S.A. (2011) foi 
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requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com 

base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de 

planejamento fiscal futuras. 

Algumas empresas não apresentaram em suas Demonstrações Financeiras os Tributos 

sobre a Renda como objeto de julgamento, no entanto, discriminaram como objeto de 

estimativas. Foi o caso das Lojas Americanas S.A. (2011), que prestaram as informações que 

utilizaram apenas premissas em relação ao futuro, e que a Companhia gerará lucro tributário 

suficiente para compensar os impostos diferidos referentes à suas diferenças temporárias. 

A Petrobras S.A. (2011) informou que para fins de apuração do imposto de renda e da 

contribuição social sobre o lucro corrente, a Companhia adotou o Regime Tributário de 

Transição - RTT, conforme previsto na Lei 11.941/09, ou seja, na determinação do lucro 

tributável considerou os critérios contábeis da Lei 6.404/76, antes das alterações da Lei 

11.638/07. Os impostos sobre diferenças temporárias, geradas pela adoção da nova lei 

societária, foram registrados como impostos e contribuições diferidos ativos e passivos. 

Os valores registrados envolveram considerável julgamento da Administração da 

empresa Vulcabrás S.A. O montante do imposto de renda diferido, de acordo com a empresa, 

foi revisado a cada data de encerramento das demonstrações financeiras e reduzido pelo 

montante que não seja mais realizável por meio de lucros tributáveis futuros estimados.  

A Cia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA, 2010, P. 10) apresentou um tópico 

específico de estimativas contábeis, evidenciando que estas foram aplicadas em tributos sobre 

o lucro, no entanto, não os apresentou de forma detalhada. 
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5.2 ATIVO IMOBILIZADO 

 

Julgamentos com Interpretações Técnicas na determinação das estimativas da vida útil 

de bens do ativo imobilizado foram realizados pelas empresas Alpargatas S/A (2011) e 

Eletrobrás (2011). 

Julgamento foi utilizado na estimativa da vida útil e valor residual dos ativos 

imobilizados e intangíveis da Marisol S.A. (2011). As Lojas Americanas S.A. (2011) e a 

Magazine Luiza S.A. (2011) informaram que a depreciação ou amortização dos ativos 

imobilizado e intangível foi considerada por estimativa da Administração sobre a utilização 

destes ativos ao longo de suas operações. Entretanto, as vidas úteis reais podem variar em 

decorrência de diversos fatores, de acordo com o Magazine Luiza (2011). 

A desmobilização de ativos também foi objeto de julgamento de acordo com a 

Eletrobrás (2011), para determinar o valor da provisão de desmobilização, premissas e 

estimativas são feitas em relação às taxas de desconto, ao custo esperado para a desativação e 

remoção de toda a usina do local e à época esperada dos referidos custos. 

Nos setores de exploração de petróleo e mineração, julgamentos e premissas foram 

utilizados pela Petrobras S.A. (2011) e a Vale S.A. (2011) para contabilização estimada de 

reservas de petróleo e gás e de reservas minerais e vida útil de minas, respectivamente. 

Depreciação, amortização e exaustão e custos de abandono ou desmobilização também foram 

objeto de julgamento por ambas as empresas.  

A Unidas S.A. (2011) informou que os veículos roubados ou sinistrados são avaliados 

ao custo, líquido da depreciação acumulada, menos provisão de avaliação para reduzi-lo ao 

valor líquido estimado de realização quando não estiverem com cobertura de seguros. Em 

relação às taxas de depreciação variam de veículo para veículo, de acordo com a data em que 
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foi comprado, o valor pago, a data e o valor estimado de venda. A vida útil dos veículos é 

revisada mensalmente, e ajustada quando aplicável. 

 

5.3 OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO 

 

Com base em avaliação dos termos e condições contratuais a TOTVS S.A. (2011) 

informou que assume todos os riscos e benefícios significativos de alguns bens, e desta forma 

contabiliza os contratos como arrendamentos mercantis como financeiros.  

 

5.4 RECEITAS 

 

A empresa Alpargatas S/A (2011), de acordo com as suas Notas Explicativas, realizou a 

verificação detalhada dos riscos e benefícios da propriedade que foram passados  para o 

cliente, conforme previsto no Pronunciamento Técnico (CPC 30, parágrafo 14), e julgaram 

apropriados os reconhecimentos das receitas do exercício.  

Julgamento também foi realizado na empresa Cia de Gás de São Paulo (2011), quando 

classificaram como receita de serviços a parcela de receita não faturada.  Esta receita, segundo 

a empresa, é aquela que o gás, apesar de fornecido, ainda não foi medido e nem faturado nos 

clientes. A Companhia acredita com base histórica que o valor não faturado não difere 

significativamente dos valores reais. 

A Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. (2011) informou 

quais premissas que foram utilizadas para fins de determinação do valor justo das atividades 

de construção.  
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5.5 BENEFÍCIOS A EMPREGADOS 

 

Estimativas em cálculos atuariais para determinação do valor atual dos planos de pensão 

e assistência médica, utilizando premissas, tal coma a taxa de desconto, crescimento salarial e 

tabua de mortalidade foram realizados pela empresa Alpargatas S/A (2011) e a Cia de Gás de 

São Paulo (2011), Marisol S.A. (2011) e a Eletrobas (2011).  

Os compromissos atuariais com os planos de benefícios de pensão e aposentadoria e os 

de assistência médica da Petrobras S.A. (2011) foram provisionados com base em cálculo 

atuarial elaborado anualmente por atuário independente, de acordo com o método da unidade 

de crédito projetada, líquido dos ativos garantidores do plano, quando aplicável, sendo os 

custos referentes ao aumento do valor presente da obrigação, resultante do serviço prestado 

pelo empregado, reconhecidos durante o período laborativo dos empregados. 

Atuários externos, em conjunto com a Vale S.A. (2011), fizeram a revisão no final de 

cada exercício, das premissas que devem ser utilizadas para o exercício seguinte. Essas 

premissas são utilizadas para as atualizações e descontos a valor justo de ativos e passivos, 

custos e despesas e determinação dos valores futuros de saídas de caixa estimadas, necessárias 

para liquidação das obrigações com os planos de pensão. 

 

5.6 SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 

 

A Bematech S.A. informou que possui incentivos fiscais de ICMS concedidos pelo 

Governo Estadual, sem amparo em convênio do Confaz. Todavia, os princípios da segurança 

jurídica e da moralidade administrativa, segundo a opinião dos assessores jurídicos da 

Companhia - que emitiram parecer sobre o tema - impõem considerar que, na eventualidade 
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de serem declarados inválidos pelos tribunais pátrios, os órgãos concedentes tem adotado, 

historicamente, a providência de convalidá-los, não havendo, portanto, passivo a ser 

registrado nas demonstrações financeiras (BEMATECH, 2011). 

 

5.7 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS 

 

Para o cálculo da estimativa do valor em uso das Unidades Geradoras de Caixa – UGCs, 

foram estimados os fluxos de caixa futuros esperados com taxa de desconto adequada para 

cálculo do valor presente das empresas Eletrobrás (2011), Lojas Americanas S.A e Vulcabras 

(2011). As empresas detalharam em notas explicativas as premissas utilizadas no cálculo do 

valor recuperável. A TOTVS (2011) prestou informações das principais premissas utilizadas 

para determinar o valor recuperável das diversas unidades geradoras de caixa, incluindo 

análise de sensibilidade. O critério definido como indicativo de valor recuperável  

(impairment) pela Vulcabras S.A. (2011), foi o resultado de suas plantas industriais, 

consideradas como o menor grupo identificável de unidades geradoras de caixa. 

A recuperabilidade dos ativos tangíveis e intangíveis segregados por unidade geradora d

e caixa é testada pela Vale S.A., usualmente  utilizando  o  critério  do  fluxo  de  caixa 

descontado  que  depende  de  diversas  estimativas,  que  são influenciadas  pelas  condições  

de mercados  vigentes  no momento  do teste.  

Impactaram na determinação das variáveis e premissas utilizadas pela Eletrobrás S.A. 

diversos eventos inerentemente incertos na determinação dos fluxos de caixa futuro 

descontados, para fins de reconhecimento do valor recuperável de ativos de longa duração. 

Dentre estes eventos destacaram-se a manutenção dos níveis de consumo de energia elétrica, 

taxa de crescimento da atividade econômica no país, disponibilidade de recursos hídricos, 

além daquelas inerentes ao fim dos prazos de concessão de serviços públicos de energias 
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elétricas detidas pelas empresas controladas da Companhia, em especial quanto ao valor de 

sua reversão ao final do prazo de concessão (ELETROBRAS, 2011). 

Julgamentos foram realizados no teste de recuperabilidade dos ativos intangíveis e dos 

ativos imobilizados da Marisol S.A. (2011), informando inclusive as premissas utilizadas. 

A empresa Bematech S/A (2011) em suas notas explicativas das demonstrações 

financeiras utilizou diversos critérios para avaliação do valor recuperável de ativos, tal como 

alocação de recursos, fluxos de caixa, taxas de desconto, dentre outros. Adicionalmente a 

Bematech S/A utilizou testes com projeções variando a taxa de desconto e suas implicações 

nos referidos testes. 

O ágio e os ativos intangíveis com vida útil indefinida da Vulcabras S.A. (2011) tiveram 

a recuperação do seu valor testado anualmente independentemente de haver indicadores de 

perda de valor. 

Julgamentos na análise de recuperação de ativos de vida útil determinada também foram  

realizados pela empresa Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. 

(2011), no entanto, não identificou situações que requeressem o reconhecimento da provisão, 

no entanto, demonstrou as premissas que levaram ao resultado do julgamento. A Unidas S.A. 

(2011) informou que revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de 

avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas e/ou operacionais, que possam 

indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 

Na existência de indicativos de ativos que vêm sofrendo redução em seus valores 

recuperáveis, a Administração da Magazine Luiza (2011) informou que efetua uma análise 

detalhada do valor recuperável para cada ativo através do cálculo do fluxo de caixa futuro 

individual descontado a valor presente, ajustando o saldo do respectivo ativo, se necessário. 
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A Petrobras S.A. (2011) divulgou informações que avaliou seus ativos de vida útil 

indefinida quando há necessidade do teste de redução ao valor recuperável. 

A Administração da Unidas S.A. (2011) informou que faz revisão periódica do valor 

contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 

econômicas e/ou operacionais, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor 

recuperável. 

 

5.8 PROVISÕES 

 

Para a mensuração dos riscos tributários, cíveis e trabalhistas, diversos critérios foram 

utilizados para avaliação dos riscos que representam as perdas prováveis e estimadas com 

certo grau de segurança (ALPARGATAS, 2011) ou de acordo com a expectativa de êxito 

(MARISOL, 2011). Para avaliação da probabilidade de perda, as empresas utilizaram todas as 

evidências disponíveis, bem como o apoio de peritos, representados como advogados externos 

(ALPARGATAS, 2011) ou a própria assessoria jurídica da empresa (MARISOL, 2011) ou 

ainda, diretoria jurídica e seus consultores (VALE, 2011).  

A avaliação da probabilidade de perda em processos judiciais foi realizada através de 

coleta de evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências, as decisões mais 

recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 

advogados externos pela TOTVS S.A. (2011), as Lojas Americanas (2011) e a Magazine 

Luiza (2011). A provisão para riscos e discussões judiciais da Unidas S.A. (2011) foi 

determinada pela Administração de acordo com a expectativa de perda de cada contingência, 

com base na opinião dos consultores jurídicos da Companhia, por montantes considerados 
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suficientes para cobrir perdas e riscos. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos 

e discussões judiciais estão descritos em nota explicativa à parte. 

A análise das demandas judiciais pendentes da Vulcabras S.A. (2011), de acordo com 

informações da empresa, foi realizada com base na experiência anterior referente às quantias 

reivindicadas e a empresa constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir 

as perdas estimadas com as ações em curso e classificou como circulante e não circulantes. 

Apenas em caráter informativo a Petrobras S.A. (2011) informou que julgamentos e 

estimativas foram utilizados nas provisões para processos judiciais.  

A empresa Cia de Gás de São Paulo (2011) informou que na constituição da provisão de 

devedores duvidosos foi realizada uma análise conjunta entre toda a base de contas a receber e 

individualmente por clientes. Em relação a outras provisões, a empresa informou que estas 

são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a 

obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado 

do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação 

em decorrência da passagem do tempo foi reconhecido como despesa financeira. A empresa 

Marisol S.A. (2011) informou que julgamento foi utilizado na provisão de créditos de 

liquidação duvidosa e foram inicialmente provisionados e posteriormente lançados para perda 

quando esgotadas as possibilidades de recuperação. Julgamentos também foram realizados 

para realização da provisão de créditos de liquidação duvidosa pela Localiza Rent a Car 

(2011), no entanto, sem maiores detalhes.  

Estimativas nas provisões para créditos de liquidação duvidosa e de perdas nos estoques 

foram fundamentada em análise do histórico de perdas, constituída em montante considerado 

suficiente para cobrir as prováveis perdas nas empresas Lojas Americanas S.A. (2011) e a 

Magazine Luiza S.A. (2011).  
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5.9 ATIVO INTANGÍVEL 

 

Estimativas na análise periódica do prazo de vida útil econômica remanescente do ativo 

intangível da Alpargatas S.A. foram informados em suas notas explicativas de suas 

demonstrações financeiras (ALPARGATAS, 2011). 

Na contabilização do contrato de concessão, a Concessionária das Rodovias Ayrton 

Senna e Carvalho Pinto S.A. - ECOPISTAS(2011) informou que foram efetuadas análises que 

envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito à 

aplicabilidade da interpretação técnica de contratos de concessão, determinação e 

classificação dos gastos de melhoria e construção como ativo intangível ou ativo financeiro, e 

avaliação dos benefícios econômicos futuros para fins de determinação do momento de 

reconhecimento dos ativos intangíveis gerado no contrato de concessão. Para amortização do 

ativo intangível, a ECOPISTAS informou que esta é obtida através de estudos econômicos de 

projeção de tráfego. Foram apresentados premissas e modelos das variáveis utilizadas para 

reconhecimento e amortização do ativo intangível. 

As Lojas Americanas S.A. (2011) informou que não identificou situações que 

requeressem o reconhecimento da provisão da perda do ágio, e adicionalmente, demonstrou as 

premissas que a levaram ao resultado do julgamento. 

 

5.10 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

Considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para 

produzir a estimativa do valor de realização mais adequada dos instrumentos financeiros das 

empresas Cia. de Gás de São Paulo (2011), Localiza Rent a Car S.A. (2011), as Lojas 

Americanas S.A. (2011) Vale (2011) e Vulcabras S.A (2011), de acordo com informações das 
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empresas. A natureza destes instrumentos financeiros e os saldos foram apresentados nas 

notas explicativas das empresas.   

A TOTVS S.A. (2011) e a Unidas S.A. (2011) também informaram em suas notas 

explicativas das demonstrações financeiras que o valor justo de seus instrumentos financeiros 

foi baseado no valor de mercado ativo, quando este não foi possível de se obter, a empresa 

utilizou técnicas de avaliação, inclusive o método do fluxo de caixa descontado. A empresa 

informou ainda que os dados para esses métodos se basearam naqueles praticados no 

mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de 

julgamento foi requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações 

sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. 

Julgamentos na mensuração de instrumentos financeiros realizados por ajuste a valor 

presente de ativos e passivos financeiros foram realizados pelas empresas Marisol S.A. (2011) 

e ECOPISTAS (2011). Apesar de divulgar que julgamentos e estimativas foram utilizados 

para mensuração de seus instrumentos financeiros, a Petrobras S.A. (2011) não informou 

maiores detalhes sobre quais premissas utilizadas. 

 

5.11 PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO 

 

Apenas uma empresa apresentou informações de julgamento, especificamente, sobre um 

bem imóvel destinado para aluguel. As informações referentes às políticas contábeis adotadas 

e que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas da Vulcabras S.A. (2011) estão incluídas nas notas explicativas 

para a classificação da propriedade para investimento. 

  



76 
 

5.12 PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES 

 

A TOTVS S.A. (2011), divulgou que estimativas foram utilizadas para mensurar o custo 

de transações liquidadas com ações com executivos baseado no valor justo dos instrumentos 

patrimoniais. Premissas e modelos foram utilizados para estimar o valor justo dos pagamentos 

baseados em ações.  
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6. J&TD EM EXAMES PROFISSIONAIS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

  

Este capítulo tem a função de identificar J&TD em exames profissionais em ciências 

contábeis. A análise tem duplo objetivo: identificar fontes de J&TD, e ainda, avaliar se o tema 

é recorrente na avaliação de novos profissionais em Ciências Contábeis. Foram objeto de 

análise dois tipos de avaliação de conhecimentos profissionais. 

 

6.1 EXAME DE SUFICIÊNCIA 

 

O Exame de Suficiência é requisito para obtenção ou restabelecimento de registro 

profissional no Conselho Regional de Contabilidade, necessário para o exercício lícito da 

atividade profissional. Os exames têm por objetivo comprovar conhecimentos médios, 

consoante aos conteúdos programáticos desenvolvidos no curso de Bacharelado em Ciências 

Contábeis e no curso de Técnico em Contabilidade (CFC, 2012a). 

As provas de Bacharel foram compostas de 50 (cinquenta) questões objetivas, valendo 

um ponto cada uma, abrangendo os seguintes assuntos: 

a)  Contabilidade Geral;  

b)  Contabilidade de Custos;  

c)  Contabilidade Aplicada ao Setor Público;   

d)  Contabilidade Gerencial;  

e)  Noções de Direito;  

f)  Matemática Financeira e Estatística;  
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g)  Teoria da Contabilidade;  

h)  Legislação e Ética Profissional;   

i)  Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade;  

j)  Auditoria Contábil;  

k)  Perícia Contábil;  

l)  Controladoria;  

m) Língua Portuguesa Aplicada. 

Cada questão das provas objetivas foi de múltipla escolha constituída de quatro opções 

(A, B, C e D) e uma única resposta correta, de acordo com o enunciado da questão. Os 

candidatos tiveram quatro horas para resolução das questões e o único objeto permitido foi 

uma máquina calculadora (CFC, 2012a). É considerado aprovado o candidato que acertar pelo 

menos 50% das questões, ou seja, 25 questões. 

As provas objetos de análise, para bacharel em ciências contábeis, foram o primeiro 

exame de 2012, aplicado em 25/03/2012, e o segundo exame de 2011, aplicado em 

25/09/2011. 

Tabela 1 – Exigências para resoluções de questões do Exame de Suficiência 

 

Exigência Número de Questões 

Conhecimento e Cálculo 42 

Julgamento 4 

Memorização 54 

Total Geral 100 

 

A análise dos exames de suficiência com os tópicos do que foram exigidos para 

resolução das questões (memorização, conhecimento & cálculo (C&C) ou julgamento), de 

acordo com cada prova, apresentados no Anexo 1, demonstram que questões com base em 
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J&TD  são pouco empregados na avaliação de novos profissionais de Ciências Contábeis. 

Apenas quatro questões avaliam os conhecimentos profissionais por meio da exigência de 

julgamento por parte do profissional recém-formado, conforme a Tabela 1, no entanto, 

considerando que três destas questões avaliam a interpretação de texto da língua portuguesa, 

apenas uma questão atenderia aos requisitos da pesquisa: 

 

Questão 38. Uma sociedade empresária recebeu uma subvenção 

governamental, destinada a compensar as despesas com contratação, 

treinamento e manutenção de uma quantidade mínima de empregados durante 

os três primeiros anos de funcionamento. O recebimento da subvenção se deu 

mediante depósito em conta corrente de livre movimentação, no momento da 

assinatura do protocolo com o governo do estado. 

De acordo com a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, o 

valor recebido pela sociedade empresária deverá ser: 

 

a) reconhecido imediatamente no Patrimônio Líquido, na conta Reserva de 

Incentivos Fiscais. 

b) reconhecido imediatamente no resultado do período e, uma vez apurado o 

resultado, registrado na conta Reserva de Incentivos Fiscais. 

c) registrado no passivo e reconhecido como receita ao longo do período e 

confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática. 

d) registrado no patrimônio líquido e reconhecido como receita ao final do 

período em que deverão ocorrer as despesas que pretende compensar, e em 

base sistemática. 

 

A resposta é a letra “c”, no entanto, julgamento deverá ser efetuado pelo candidato, pois 

depende de sua compreensão. Geralmente, as subvenções governamentais são classificadas 

como receita, no entanto, o recebimento dos recursos ocorreu na assinatura do instrumento e 

que os serviços não foram prestados, e desta forma, deverá a subvenção ser registrada no 

passivo e o reconhecimento da receita ocorrerá no momento das prestações do serviço de 

treinamento e manutenção. 
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6.2 EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

O Exame de Qualificação Técnica, de acordo com o CFC (2012b), é um dos requisitos 

para a inscrição do Contador no registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes 

(CNAI) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com vistas à atuação na área da 

Auditoria Independente. 

O Exame, de acordo com tem por objetivo comprovar os conhecimentos específicos nas 

áreas de Contabilidade e Auditoria CFC (2012c). As provas são escritas, com 50 questões 

para respostas objetivas e 2 questões para respostas dissertativas. As questões são de múltipla 

escolha (alternativas A-D), vale um ponto cada, abrangendo os seguintes assuntos: 

a) Ética Profissional;  

b) Legislação Profissional;  

c) Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade, 

editados pelo Conselho Federal de Contabilidade;  

d) Auditoria Contábil;  

e) Legislação Societária;  

f) Normatização da Comissão de Valores Mobiliários;   

g) Regras BMF/BOVESPA aplicáveis ao Mercado de Capitais (Novo Mercado). 

 

As questões dissertativas foram apenas duas, onde cada uma vale 25 (vinte e cinco) 

pontos.  
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O candidato que acertar pelo menos 50% das questões objetivas tem as questões 

discursivas corrigidas, e neste caso, se obtiver, pelo menos, 25 pontos na prova discursiva é 

considerado aprovado. 

As provas objetos de análise deste estudo foram o exame de 2011, aplicado em 

27/06/2011, e o exame de 2010, aplicado em 29/06/2010. 

As análises quanto à exigência requerida para resposta das questões estão demonstrados 

no Anexo1.    

O resultado da avaliação das questões retornou que oito questões do exame de 

qualificação técnica exigiram o julgamento por parte do avaliado, e ainda, todas as questões 

versam sobre conhecimento técnico profissional do avaliado, tendo melhor resultado do que o 

exame de suficiência.   

 

Tabela 2 – Exigências para resoluções de questões do Exame de qualificação  

 

Exigência Número de Questões 

Conhecimento e Cálculo 14 

Julgamento 8 

Memorização 78 

Total Geral 100 
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7. RESULTADOS E ANÁLISES  

 

A avaliação do ensino de J&TD na área contábil, com base na exploração e análise das 

ementas das disciplinas do curso de graduação em Ciências Contábeis permitiu uma 

categorização dos achados, dividindo as disciplinas com conteúdo em J&TD em duas 

categorias. A primeira categoria envolve J&TD em sua origem no campo de Administração 

de Empresas, já a segunda engloba Ciências Contábeis e J&TD. 

 

7.1 ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS E J&TD 

 

Em uma categoria, demonstrada no Quadro 10, constam as disciplinas que abordam a 

essência conceitual do J&TD, com base nos campos de formação básica e profissional, 

estudos relacionados à Administração de Empresas. 

A ementa da única disciplina em toda a amostra que aborda o conteúdo programático 

exclusivamente em J&TD foi localizada na FIPECAFI: MODELOS DE APOIO À TOMADA 

DE DECISÕES. Com base de conhecimento da área de Administração de Empresas, a 

disciplina tem o objetivo de “propiciar aos estudantes de Ciências Contábeis da instituição, o 

conhecimento de técnicas de suporte ao processo decisório, conceito de decisão, abordagens 

ao processo decisório, além de técnicas de decisão grupal e sistemas de apoio à decisão”. 

Em outras duas IES, também com base de conhecimento da Administração de 

Empresas, foram identificadas em disciplinas não específicas, o conteúdo de J&TD, no 

entanto, em um aprofundamento menor. Apesar das disciplinas introdutórias de 

Administração de Empresas serem encontradas em todas as instituições da amostra, somente 

na FURB, UNB e a USP-RP estava explícito que Tomada de Decisão seria abordado, 
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juntamente com outras Teorias Administrativas como planejamento, organização, direção e 

liderança, comunicação administrativa, motivação, controle e empreendedorismo, passando 

uma visão geral sobre o assunto. 

A Trevisan possui em sua grade a disciplina FILOSOFIA E ÉTICA que apresenta 

conteúdo para capacitar os alunos a utilizarem o ferramental da ética como instrumento para a 

reflexão e tomada de decisão nos contextos empresariais e cotidianos, de acordo com o 

objetivo da disciplina. 

 

Quadro 10  – Ensino de J&TD Conceitual da Administração de Empresas 

Tipo Disciplina IESs Semestre 

Lecionado em 

disciplina exclusiva  

Modelos de Apoio à Tomada de 

Decisões 
FIPECAFI 8º 

Lecionado em outras 

disciplinas 

Filosofia e Ética Trevisan 3º 

Administração e 

Empreendedorismo 

Relações Humanas 

FURB 

 

2º 

8º 

Introdução à Administração 
UNB 

USP-RP 

2º 

1º 

  

 

7.2 CIÊNCIAS CONTÁBEIS E J&TD 

 

Na segunda categoria estão as disciplinas cujas ementas tinham alguma relação com 

Ciências Contábeis e o processo de J&TD. Essas, demonstradas no Quadro 11, possuem um 

enfoque descritivo para a tomada de decisão.  
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A USP em São Paulo possui a disciplina CONTABILOMETRIA, onde se propõe a 

“proporcionar a aplicação de instrumental quantitativo à análise e solução de problemas 

gerenciais abordados pelo sistema de informações econômico-financeiras e presentes no 

processo de planejamento, execução e controle das decisões nas empresas”. A disciplina é 

oferecida no 3º semestre. 

A USP em Ribeirão Preto, no 3º semestre, possui a disciplina TEORIA DA 

CONTABILIDADE I, que se propõe a “fornecer ao aluno uma visão conceitual da 

Contabilidade que permita o desenvolvimento da capacidade analítica sobre a geração da 

informação contábil e seus diversos impactos sobre a tomada de decisão”. No entanto, o tema 

não se esgota nesta disciplina. Em TEORIA DA CONTABILIDADE II, oferecida no 6º 

semestre, a instituição volta a apresentar o tema, onde “envolve os conceitos fundamentais 

que alicerçam a normatização e a prática contábil e busca a explicação da natureza da 

informação para a tomada de decisão”, apresentando no programa tópicos como “estruturas 

conceituais de contabilidade” e “contabilidade e tomada de decisão”. 

Em TEORIA DA CONTABILIDADE, a Trevisan apresenta em seu 6º semestre, um 

referencial para o objetivo de “entender a contabilidade como instrumento útil para a tomada 

de decisões pelo usuário”, dentre diversos outros objetivos para entendimento da estrutura 

conceitual da contabilidade.  

A UNB, em sua disciplina TEORIA CONTÁBIL, apresentada no 5º período, 

apresenta um “enfoque prescritivo, descritivo e ético para a tomada de decisão”, dentro da 

estrutura conceitual contábil, o processo de tomada de decisão. 
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Quadro 11  – Ensino de J&TD em Ciências Contábeis 

Tipo Disciplina IESs Semestre 

Lecionado em outras 

disciplinas 

Teoria da Contabilidade Trevisan 6º 

Teoria Contábil UNB 5º 

Teoria da Contabilidade I 

Teoria da Contabilidade II 
USP-RP 

3º 

6º 

Contabilometria USP-SP 3º 

 

Outra relação das Ciências Contábeis com J&TD envolve o conceito de fontes de 

Tomada de Decisão, ou seja, disciplinas que envolvem conteúdos de formação relacionados à 

área contábil ou de outras áreas de conhecimento com o objetivo precípuo de geração de 

informações para tomada de decisão. 

A análise das ementas das disciplinas dos conteúdos atinentes a conhecimentos 

relacionados à formação administrativa e organizacional, tecnologia da informação e 

formação profissional do bacharel em Ciências Contábeis foi realizado de forma a verificar se 

em algum momento foi informado que a finalidade da disciplina, em alguma parte do texto ou 

objetivo era “fonte de apoio à Tomada de Decisão”. 

Dentro destes parâmetros, foram localizadas as disciplinas constantes no Quadro 12. 

Observa-se que as evidências sugerem que as IESs pesquisadas ainda mantém uma estrutura 

com um arcabouço prático com vistas geração e interpretação de informações contábeis capaz 

apenas de alimentar a tomada de decisão. 
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Quadro 12 – Fontes apoio à J&TD identificados nos currículos da amostra 

 

FUCAPE 

Gestão Estratégica de Custos 

Matemática Financeira 

Métodos de Otimização 

Tecnologia da Informação 

FURB 

Planejamento e Controle Orçamentário 

IBMEC 

Análise das Demonstrações Financeiras 

Contabilidade Atuarial 

Contabilidade Intermediária 

Introdução à Contabilidade 

TREVISAN 

Análise das Demonstrações Contábeis 

UFAM 

Administração Financeira II 

Contabilidade Gerencial 

Métodos Quantitativos Financeiros 

UFBA 

Análise de Custos 

Contabilidade de Custos 

Informática Aplicada à Contabilidade 

Matemática Financeira 

Sistema de Informação Gerencial 

UFMG 

Contabilidade Gerencial A 

Contabilidade II 

Matemática Financeira 

USP-RP 

Análise de Custos 

Contabilidade Introdutória II 

USP-SP 

Complementos de Matemática para Contabilidade e Administração 

Contabilidade Intermediária II 

Análise de Custos 
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8. CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho foi responder ao seguinte problema: Como J&TD vem sendo 

ensinado em cursos de graduação em ciências contábeis no Brasil? Esta pergunta surgiu da 

necessidade de se verificar se o profissional recém-formado está preparado para o efetivo 

exercício do julgamento e técnicas em contabilidade para avaliar e reagir à evolução das 

práticas contábeis. Desta forma, a suposição foi de que os cursos de graduação em Ciências 

Contábeis têm negligenciado o tema.  

Para responder esta pergunta foi realizada uma análise de conteúdo da estrutura dos 

cursos de graduação em Ciências Contábeis em suas ementas e programas curriculares para 

identificar como J&TD vem sendo lecionado. 

No currículo mundial proposto pela UNCTAD-ISAR, diversas aplicações do J&TD já 

estão presentes. O currículo atribui ao Contador competências não somente para preparação e 

análise dos dados de contabilidade. Este profissional deve ser apto a aplicá-los a uma série de 

atividades organizacionais. Após a conclusão do curso de graduação o profissional deve ser 

capaz de aplicar técnicas de gestão de contabilidade em planejamento, controle e tomada de 

decisões, e interpretar a informação disponível a partir do uso destas técnicas, explicar atuais 

métodos práticos utilizados na tomada de decisões de gestão financeira e utilização das 

técnicas apropriadas para tomada de decisão e o uso destes para diversas situações.   

Para o atendimento do objetivo final deste trabalho, objetivos intermediários foram 

estabelecidos. Em primeiro lugar foram identificados fontes e os problemas que requerem o 

exercício de J&TD.  O Education Initiative do IFRS Foudation, através dos Módulos de 

Treinamento para Pequenas e Médias empresas exemplificou, de forma não exaustiva, quais 
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os principais julgamentos e estimativas significantes são requeridos para que o Contador 

possa prestar informações contábeis de forma segura. 

 Depois, a análise das demonstrações financeiras das empresas constantes da amostra 

do Banco Mundial serviu para identificação de quais são os principais julgamentos e 

estimativas contábeis críticos na elaboração destes demonstrativos e onde são aplicados. 

Apesar da variação no nível de informações prestadas, algumas situações de incerteza na 

elaboração das demonstrações contábeis das empresas já estão sendo minimizadas com a 

aplicação de julgamentos e estimativas. No entanto, apesar dos exemplos trazidos pelo 

material de treinamento da Education Initiative da IFRS Foundation demonstrar que o J&TD 

pode ser aplicado em grande parte dos tópicos contábeis, observou-se que os principais 

julgamentos e estimativas críticas foram efetuados com um propósito de apenas cumprirem a 

IAS 1 - Presentation of Financial Statements (parágrafos 122 e 125), e ainda, estas recaem 

exatamente sobre as mudanças trazidas pela convergência contábil. Estão incluídas nestas 

mudanças as trazidas pela convergência contábil, por exemplo, a avaliação de ativos por meio 

de apuração do valor justo, ajustes a valor presente, análise sobre a recuperação dos valores, 

estimativa de vida útil econômica e de valor de mercado de ativos.  Evidencias sugerem 

também que o Contador está cada vez mais dependente de dados externos para mensurar com 

segurança e demonstrar adequadamente os relatórios financeiros.  

O conteúdo da IESs da amostra rejeitou da suposição inicial. Existem evidências de 

que as IESs estão se adaptando, de forma incipiente, às mudanças trazidas pela convergência 

contábil.  

Uma instituição possui em seu currículo uma disciplina capaz de propiciar aos 

estudantes o conhecimento de técnicas de suporte ao processo decisório, conceito de decisão, 

abordar o processo decisório, além de propiciar técnicas de decisão grupal e sistemas de apoio 

à decisão. A área de Administração de Empresas contribui com as suas Teorias 
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Organizacionais, principalmente os conceitos de processo decisório e de tomada de decisão. 

Foi evidenciado em quatro IESs que seus currículos constam disciplinas, no campo de 

formação profissional, que já proporcionam uma aplicação do instrumental qualitativo à 

análise e solução de problemas gerenciais abordados pelo sistema de informações econômico-

financeiras e presentes no processo de planejamento, execução e controle das decisões nas 

empresas. 

 Duas das três IESs da amostra escolhidas por terem sido criadas após a convergência 

demonstraram que o tema foi abordado em suas ementas, inclusive uma instituição possui 

uma disciplina exclusiva sobre o assunto. 

Assim, conforme demonstrado pelo currículo mundial proposto pela UNCTAD-ISAR, 

o uso do J&TD na ordem prática vai mais além do que a simples aplicação das novas técnicas 

e procedimentos trazidos pela convergência contábil. Apesar da abordagem do assunto por 

algumas IESs, o ensino do J&TD, diante da sua importância na aplicação das normas 

internacionais de contabilidade, ainda não é realizado de forma satisfatória. 

 A pouca abordagem dada ao J&TD, apresenta reflexos nos exames de suficiência e de 

qualificação técnica do CFC, onde se privilegia a memorização e cálculo em detrimento à 

capacidade de interpretação e julgamento na avalição dos profissionais de Ciências Contábeis 

no Brasil. 

Contudo, para que o Contador tenha uma formação completa, é necessário que os 

programas se preocupem mais com a formação da capacidade de julgamento, incrementando a 

subjetividade do profissional. E, por fim, os programas deveriam inserir, em sua estrutura, 

atividades, conteúdos ou disciplinas, que aprimorem estes conhecimentos, proporcionando 

condições para o exercício do julgamento profissional. 
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9. RECOMENDAÇÕES E IMPACTOS 

 

As recomendações para futuros estudos são: 

 

- Desenvolver estudos que busque identificar as causas e motivos da pouca aplicação 

do J&TD nos currículos de graduação em Ciências Contábeis. 

- Desenvolver estudos que possam medir a percepção dos gestores da IESs quanto à 

importância da inserção do J&TD em seus currículos. 

- Desenvolver estudos que tratem também de buscar a percepção sobre o tema por 

parte dos alunos de graduação em Ciências Contábeis. 

 

 

Os impactos esperados desta pesquisa é despertar:  

 

- no âmbito profissional, alertar ao CFC da necessidade de inclusão na proposta do 

currículo nacional de Ciências Contábeis o ensino do julgamento e tomada de decisão 

aplicada. 

- no âmbito das IESs, especificamente nos coordenadores dos cursos de Ciências 

Contábeis, a necessidade de se implementar o ensino do J&TD nos currículos do cursos, com 

o objetivo de maior valorização dos profissionais da área.  
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11. GLOSSÁRIO 

 

Esta seção tem o objetivo de definir de forma sicinta alguns termos que foram 

mencionados neste trabalho. 

 

Ambiente de incerteza - ocorre quando se conhece nada ou pouco a respeito de alternativas e 

seus resultados.  

Capacidade de julgamento – poder ou habilidade de decidir com base em evidências. 

Decisão – é a escolha ou opção entre várias alternativas no curso da ação. 

Informação – é o conjunto de dados que tem um significado e reduz a incerteza a respeito de 

algo. 

Julgamento – é a decisão quando causas são incertas e discutíveis, mas as preferências em 

relação ao resultado são claras e discutíveis.  

Problema – é a situação que ocorre e difere do estado desejado. 

Processo decisório – é a sequência de etapas que formam uma decisão. 

Racionalidade – é a escolha dos meios (estratégia) mais apropriados para alcance de 

determinados fins, no sentido de se obter os melhores resultados. 

Subjetivismo – é a ação e o efeito de se tomar o ponto de vista do sujeito. 
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ANEXO 1 - ANÁLISE DOS EXAMES PROFISSIONAIS 

 

Primeiro Exame de Suficiência 2012 

Questão Tópico Exigência 

1 Demonstração do Valor Adicionado – Preparação C&C 

2 Notas Explicativas - Conteúdo  Memorização 

3 Balanço Patrimonial - Preparação  C&C 

4 Demonstração do Resultado Abrangente  C&C 

5 Estoques – Mensuração C&C 

6 Impostos – Contabilização C&C 

7 Receita – Mensuração C&C 

8 Impostos sobre Vendas – Mensuração  C&C 

9 Demonstração do Fluxo de Caixa  – método indireto C&C 

10 Demonstração das Mutações do PL – Fechamento C&C 

11 Demonstração do Valor Adicionado – Preparação Memorização 

12 Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura – 

Reconhecimento Inicial e Mensuração 

C&C 

13 Contabilidade Pública– Subsistemas Memorização 

14 Contabilidade Pública– Demonstração do Resultado 

Econômico 

Memorização 

15 Contabilidade Pública– Imobilizado, Mensuração 

Subsequentee e Depreciação 

C&C 

16 Contabilidade Pública – Conceitos Memorização 

17 Contabilidade de Custos– Conceitos Memorização 

18 Contabilidade de Custos– Margem de Contribuição C&C 

19 Contabilidade de Custos– Mensuração C&C 

20 Estoques – Mensuração C&C 

21 Contabilidade de Custos– Conceitos Memorização 

22 Contabilidade de Custos – Ponto de equilíbrio contábil C&C 

23 Análise de Demonstrações Financeiras – Cálculo C&C 

24 Contabilidade de Custos – Custo padrão C&C 

25 Análise de Demonstrações Financeiras – Interpretação C&C 

26 Auditoria – Avaliação dos Riscos Memorização 

27 Auditoria – Redução a valor recuperável de intangíveis C&C 

28 Auditoria – Relatório de auditoria Memorização 

29 Auditoria – Objetivos gerais do Auditor independente Memorização 

30 Auditoria – Relatório de auditoria Memorização 

31 Perícia Contábil – Planejamento Memorização 

32 Perícia Contábil – Laudo Memorização 

33 Perícia Contábil – Independência Memorização 

34 Estrutura Conceitual – Definição de Ativo Memorização 

35 Estrutura Conceitual – Princípios Memorização 

36 Pequenas e Médias Empresas – Simples Nacional Memorização 

37 Estrutura Conceitual – Objetivos Memorização 

38 Subvenção Governamental – Reconhecimento Julgamento 
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39 Direito – Princípios Memorização 

40 Direito Trabalhista – Interpretação Memorização 

41 Direito Trabalhista – Interpretação  Memorização 

42 Código de Ética Profissional – Vedações  Memorização 

43 Código de Ética Profissional – Penalidade Memorização 

44 Código de Ética Profissional – Responsabilidade Memorização 

45 Provisões – Mensuração C&C 

46 Instrumentos Financeiros – Mensuração inicial C&C 

47 Instrumentos Financeiros – Mensuração posterior C&C 

48 Língua Portuguesa– Interpretação Julgamento 

49 Língua Portuguesa– Gramática Memorização 

50 Língua Portuguesa– Pontuação Memorização 

 

  

 

Segundo Exame de Suficiência 2011 

 

Questão Tópico Exigência 

1 Demonstração do Fluxo de Caixa – Preparação 

Demonstrações Financeiras – Reconhecimento 

Estoques - Mensuração 

Memorização 

2 Instrumentos Financeiros - Mensuração C&C 

3 Demonstração do Resultado – Mensuração C&C 

4 Balanço Patrimonial - Preparação  C&C 

5 Redução ao Valor Recuperável – Mensuração C&C 

6 Provisões, Passivos e Ativos Contingentes – 

Mensuração 

C&C 

7 Estoques – Mensuração C&C 

8 Balanço Patrimonial – Preparação C&C 

9 Notas Explicativas - Julgamento Memorização 

10 Dividendos - Contabilização C&C 

11 Demonstração do Fluxo de Caixa – Preparação C&C 

12 Balanço Patrimonial – Preparação  C&C 

13 Contabilidade Pública– Conceitos Memorização 

14 Contabilidade Pública– Contabilização Memorização 

15 Estoques – Mensuração C&C 

16 Contabilidade Pública– Demonstração do Resultado 

Econômico 

Memorização 

17 Contabilidade de Custos– Mensuração C&C 

18 Contabilidade de Custos– Mensuração C&C 

19 Contabilidade de Custos– Mensuração C&C 

20 Contabilidade de Custos– Conceitos Memorização 

21 Análise de Demonstrações Financeiras – Mensuração C&C 

22 Análise de Demonstrações Financeiras – Conceitos Memorização 

23 Análise de Demonstrações Financeiras – Ponto de 

Equilíbrio 

C&C 

24 Contabilidade de Custos – Equação  C&C 
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25 Auditoria – Avaliação dos Riscos Memorização 

26 Auditoria – Geral Memorização 

27 Auditoria – Avaliação dos Riscos Memorização 

28 Auditoria – Geral Memorização 

29 Perícia Contábil – Procedimentos Memorização 

30 Perícia Contábil – Responsabilidade Memorização 

31 Estrutura conceitual – Bases de Mensuração Memorização 

32 Estrutura conceitual – Bases de Mensuração Memorização 

33 Controladoria – Controle Orçamentário Memorização 

34 Contabilidade Gerencial – Sistema de Informação Memorização 

35 Estrutura Conceitual – Princípios Memorização 

36 Redução ao Valor Recuperável – Conceitos Memorização 

37 Estrutura Conceitual – Princípios Memorização 

38 Direito Trabalhista – Interpretação Memorização 

39 Incorporação, Fusão e Cisão - Conceitos Memorização 

40 Direito Tributário – Interpretação Memorização 

41 Código de Ética Profissional – Sanções Éticas Memorização 

42 Código de Ética Profissional – Valor dos Serviços Memorização 

43 Código de Ética Profissional – Sanções Éticas Memorização 

44 Estatística - Amostras Memorização 

45 Matemática Financeira – Juros Compostos C&C 

46 Matemática Financeira – Juros Compostos C&C 

47 Matemática Financeira – Desconto C&C 

48 Língua Portuguesa– Interpretação Julgamento 

49 Língua Portuguesa– Gramática Julgamento 

50 Língua Portuguesa– Gramática Memorização 

 
 

Exame de Qualificação Técnica de 2011 

Questão Tópico Exigência 

 Questões objetivas  

1 Auditoria – Objetivos Gerais do Auditor Independente 

- Definições 

Memorização 

2 IFRS para PMEs– Entidade Coligada – Definições Memorização 

3 IFRS para PMEs– Instrumentos Financeiros Básicos– 

Definições 

Memorização 

4 Demonstrativo do Fluxo de Caixa– Método indireto C&C 

5 IFRS para PMEs– Ativos Intangíveis– 

Reconhecimento 

Memorização 

6 IFRS para PMEs– Arrendamento Mercantil – 

Classificação 

Memorização 

7 Contratos de Construção – Mensuração C&C 

8 IFRS para PMEs – Receitas – Reconhecimento Memorização 

9 IFRS para PMEs– Subvenções Governamentais Memorização 

10 IFRS para PMEs– Redução a Valor Recuperável – 

Reconhecimento 

Memorização 

11 IFRS para PMEs– Conversão de Demonstrações Memorização 
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Financeiras – Determinação da Moeda Funcional 

12 Dividendos– Mensuração C&C 

13 IFRS para PMEs– Eventos subsequentees – 

Classificação 

Memorização 

14 Demonstrações Consolidadas – Deteminação de 

quando consolidar 

Julgamento 

15 IFRS para PMEs  - Combinação de Negócios – 

Identificação do adquirente 

Julgamento 

16 Notas Explicativas – Atendimento às normas Memorização 

17 IFRS para PMEs– Notas explicativas – Julgamentos e 

Estimativas 

Memorização 

18 Ágio por Expectativa de Rentabilidade Futura  – 

Redução a Valor Recuperável – Mensuração 

C&C 

19 Patrimônio Líquido – Mensuração C&C 

20 IFRS para PMEs– Notas Explicativas – Investment in 

Associates 

Memorização 

21 IFRS para PMEs– Hedge  Memorização 

22 IFRS para PMEs– Notas Explicativas – Divulgações Memorização 

23 IFRS para PMEs– Estoques – Definição Memorização 

24 Estoques – Mensuração (Inicial e Subsequente) C&C 

25 IFRS para PMEs– Impostos Diferidos – 

Reconhecimento  

Memorização 

26 IFRS para PMEs– Receitas – Definição Memorização 

27 Lei das S/A – Lei 6.404/76 Memorização 

28 IFRS para PMEs– Ativos Intangíveis– Definição Memorização 

29 IFRS para PMEs– Ativos Intangíveis– 

Reconhecimento 

Memorização 

30 IFRS para PMEs– Adoção inicial – Contabilização C&C 

31 Investimentos em Coligada e Controlada – Método da 

Equivalência Patrimonial – Mensuração 

C&C 

32 Lei das S/A – Lei 6.404/76 - Ações  Memorização 

33 Estrutura Conceitual – Finalidade Memorização 

34 Auditoria – Emissão do Relatório Julgamento 

35 Provisões, Passivos e Ativos Contingentes – Definição Memorização 

36 Resultado por Ação – Mensuração C&C 

37 Auditoria – Responsabilidades do Auditor Memorização 

38 Auditoria – Código de Ética Profissional do 

Contabilista 

Memorização 

39 Auditoria – Objetivos Gerais do Auditor 

Independente– Definiçãos 

Memorização 

40 Ativo Imobilizado – Mensuração subsequente Memorização 

41 Impostos Diferidos – Reconhecimento Memorização 

42 Perícia Contábil – Estrutura Conceitual  Memorização 

43 Auditoria – Objetivos Gerais do Auditor Independente Memorização 

44 Concordância com os Termos do Trabalho de 

Auditoria – Responsabilidade do Auditor 

Memorização 

45 Documentação de Auditoria – Responsabilidades do 

Auditor 

Memorização 

46 Planejamento de Auditoria – Plano de auditoria  Memorização 
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47 Riscos de Auditoria – Avaliação Memorização 

48 Riscos de Auditoria – Responsabilidade do Auditor Memorização 

49 Ativos Biológicos – Reconhecimento Memorização 

50 Auditoria – Controle Interno Memorização 

 Questões Dissertativas  

1 Auditoria – Objetivos Gerais do Auditor Independente 

– Definiçãos 

Memorização 

2 IFRS para PMEs– Investimento em empreendimento 

controlado em conjunto - definições 

Memorização 

 

 

Exame de Qualificação Técnica de 2010 

 

Questão Tópico Exigência 

 Questões objetivas  

1 Demonstrações Consolidadas – Deteminação de 

quando consolidar 

Julgamento 

2 Dividendos– Mensuração C&C 

3 Impostos sobre o Lucros – Imposto Diferido Memorização 

4 Investimentos em Controladas e Coligadas – 

Equivalência Patrimonial 

C&C 

5 Lei das S/A – Lei 6.404/76 – Ações Memorização 

6 Lei das S/A – Lei 6.404/76 – Assembléia Geral Memorização 

7 Investimentos em Coligada e Controlada – Conceitos Memorização 

8 Demonstrativos Financeiros – Elaboração C&C 

9 Lei das S/A – Lei 6.404/76 – Dividendos C&C 

10 Lei das S/A – Lei 6.404/76 – Dividendos C&C 

11 Auditoria – Objetivos Gerais do Auditor Independente Memorização 

12 Auditoria – Objetivos Gerais do Auditor Independente Memorização 

13 Auditoria – Objetivos Gerais do Auditor Independente Memorização 

14 Auditoria – Representações Formais Memorização 

15 Auditoria – Representações Formais Memorização 

16 IFRS para PMEs– Custo de Empréstimos Memorização 

17 IFRS para PMEs– Ativo Intangível Memorização 

18 Receitas – Reconhecimento Julgamento 

19 Investimentos em Coligada e Controlada – Ágio 

fundamentado em rentabilidade futura 

Memorização 

20 Propriedade para Investimento – Reconhecimento Memorização 

21 Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação  

Descontinuada – Descontinuidade 

Julgamento 

22 Estoques – Mensuração Memorização 

23 Instrumentos Financeiros – Reconhecimento e 

Mensuração  

Memorização 

24 Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Julgamento 
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Conversão de Demonstrações Contábeis – Conversão 

25 Auditoria – Geral Memorização 

26 Auditoria – Geral Memorização 

27 Auditoria – Amostra Memorização 

28 Auditoria – Eventos subsequentes Memorização 

29 Redução ao Valor Recuperável – Reconhecimento Memorização 

30 Risco de Negócio – Reconhecimento Memorização 

31 Auditoria – Avaliação dos Riscos  Memorização 

32 Auditoria – Relatório de Auditoria Memorização 

33 Auditoria – Opinião do Auditor Memorização 

34 Auditoria – Opinião do Auditor Memorização 

35 Auditoria – Planejamento de Auditoria Memorização 

36 Auditoria – Planejamento de Auditoria Memorização 

37 Auditoria – Objetivos Gerais do Auditor Memorização 

38 Auditoria – Relatório de Auditoria Memorização 

39 Auditoria – Planejamento de Auditoria Memorização 

40 Informações por Segmento – Definição Memorização 

41 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes – Definições 

Memorização 

42 Auditoria – Continuidade Operacional Memorização 

43 Contratos de Construção – Mensuração Julgamento 

44 Ativo Imobilizado – Depreciação – Reconhecimento Memorização 

45 Ativo Biológico e Produto Agrícola – Mensuração Memorização 

46 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifi  

cação de Erro – Divulgação 

Memorização 

47 Instrumentos Financeiros – Apresentação Memorização 

48 Custos de Empréstimo – Mensuração subsequente Memorização 

49 Operações de Arrendamento Mercantil – Mensuração 

subsequente 

Memorização 

50 Ajuste a Valor Presente – Reconhecimento Memorização 

 Questões Dissertativas  

1 Auditoria – Relatório de Auditoria Memorização 

2 Demonstrações Financeiras – Geral Memorização 
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ANEXO 2 – CURRÍCULOS DAS IESs SELECIONADAS 

 

1.1 FIPECAFI 

 

Localizada na cidade de São Paulo, a FIPECAFI possui seu Curso de Ciências Contábeis 

autorizado pela Portaria SESU/MEC nº 481 de 29/11/2011, com disponibilidade inicial de 80 

vagas em período integral. O curso tem periodicidade semestral com carga horária de 3630 

h/aula (MEC, 2012). 

Matriz Curricular 

FIPECAFI 

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Comunicação – Leitura e Interpretação de 

Textos 

60 

Matemática e Noções de Lógica 60 

Contabilidade Geral I 90 

Metodologia Científica e Técnicas de Estudo 60 

Direito para Contadores 60 

Organização e Gestão 60 

Projeto Interdisciplinar Integrador I 60 

2 

Comunicação Escrita 60 

Ética e Cidadania e Responsabilidade Social 30 

Cálculo I 90 

Contabilidade Geral II 60 

Matemática Financeira 60 

Antropologia e Sociologia das Organizações 60 

Projeto Interdisciplinar Integrador II 60 

3 

Comunicação Oral 60 

Economia: princípios e conceitos 30 

Cálculo II 60 

Filosofia 30 

Análise de Investimentos 60 

Contabilidade de Custos 60 

Métodos Quantitativos I 60 

Projeto Interdisciplinar Integrador III 60 

4 

Comunicação: Apresentações  60 

Direito Empresarial 30 

Legislação Tributária 60 

Métodos Quantitativos II 60 

Legislação Social 30 

Contabilidade Tributária 60 

Mercado Financeiro 60 
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Projeto Interdisciplinar Integrador IV 60 

5 

Comunicação: Literatura Brasileira 60 

Contabilidade de Instituições Financeiras 60 

Tributação no Mercado Financeiro 30 

Métodos Quantitativos III 60 

Análises das Demonstrações Contábeis 60 

Gestão Financeira 60 

Projeto Interdisciplinar Integrador V 60 

6 

Comunicação: Produção de Textos Técnicos 60 

Auditoria 60 

Métodos Quantitativos IV 60 

Noções de Atuária 30 

Contabilidade Societária 60 

Tópicos Emergentes em Contabilidade I 30 

Projeto Interdisciplinar Integrador VI 60 

7 

Liderança e Gestão de Pessoas 30 

Economia Brasileira 30 

Perícia Contábil 30 

Controladoria 60 

Teoria da Contabilidade 120 

Estratégias Financeiras 60 

Tópicos Emergentes em Contabilidade II 30 

8 

Modelos de Apoio à Tomada de Decisões 30 

Preservação Ambiental e Sustentabilidade 30 

Contabilidade Governamental 60 

Planejamento Estratégico e Orçamento 

Empresarial 

30 

Disciplina Optativa 30 

Empreendedorismo 60 

Laboratório de Contabilidade e Gestão 60 

Planejamento Tributário 60 

Fonte: FIPECAFI 

 

 Para aprovação, o aluno deve obter, em cada disciplina, média igual ou superior a 6,0 se 

ele tiver atingido de 75% (setenta e cinco por cento) da frequência. (FIPECAFI, 2012b). 
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1.2 FUCAPE BUSINESS SCHOOL 

 

O atual curso de Ciências Contábeis da FUCAPE, localizado na cidade de Vitória-ES, 

está regulamentado pela Portaria nº 646 de 09/09/2008 (FUCAPE, 2012a). 

O curso é ministrado em dois períodos e ambos serão objetos deste estudo, com cinquenta 

vagas no período matutino e a mesma quantidade no período noturno (MEC, 2012). 

O currículo do curso de Ciências Contábeis da FUCAPE tem o período mínimo de 

conclusão de oito períodos e 3100 horas/aula. O currículo é válido para entrantes a partir de 

2010/2 (FUCAPE, 2012b). 

 

Matriz Curricular 

FUCAPE 

Semestre Disciplina Carga Horária/h 

1 

Teoria da Contabilidade 54 

Macroeconomia e Contabilidade Nacional I 54 

Teoria Geral da Administração I 54 

Microeconomia I 54 

Métodos Quantitativos Aplicados I 54 

Matemática Financeira 27 

Instituições de Direito 27 

2 

Contabilidade Empresarial 54 

Macroeconomia II 54 

Métodos Quantitativos Aplicados II 81 

Teoria Geral da Administração II 54 

Estatística I 54 

Microeconomia II 54 

3 

Contabilidade Gerencial e de Custos 54 

Marketing 54 

Economia de Empresas 54 

Métodos de Otimização 81 

Finanças I 54 

Estatística II 54 

4 

Análise de Demonstrações Contábeis 54 

Controle Gerencial 54 

Finanças II 54 

Econometria 54 

Administração de Recursos Humanos I 54 

Direito Comercial e Tributário I 54 

5 Tecnologia da Informação 60 



116 
 

Planejamento Tributário 60 

Finanças III – Gestão de Portfólio 60 

Gestão Estratégica de Custos 60 

Contabilidade Societária 60 

6 

Avaliação de Desempenho Gerencial 60 

Planejamento e Orçamento 60 

Legislação Social e Trabalhista 60 

Finanças IV - Derivativos 60 

Contabilidade Avançada 60 

7 

Elaboração e Análise de Projetos 60 

Auditoria I 60 

Eletiva I 60 

Eletiva II 60 

Trabalho de Conclusão de Curso I 60 

8 

Eletiva III 60 

Eletiva IV 60 

Eletiva V 60 

Trabalho de Conclusão de Curso II 210 

 Estágio Supervisionado 300 

Fonte: FUCAPE 

 

A avaliação é realizada atendendo em qualquer caso a frequência mínima de setenta e 

cinco (75%) às aulas e demais atividades escolares, é considerado aprovado o aluno que 

obtiver média semestral igual ou superior a 6,0 (seis) (FUCAPE, 2012c). 
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1.3 FURB – UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 

 

O curso de graduação em Ciências Contábeis da FURB está autorizado desde 13/01/1972, 

pelo Decreto nº 63.931 e teve seu reconhecimento renovado em 07/12/2011, pelo Governo do 

Estado de Santa Catarina, através do Decreto nº 771/2011. (FURB, 2012a). 

O curso tem duzentas vagas somente no período noturno (MEC, 2012). 

A atual matriz curricular tem 3600 h/aula, composta de 8 semestres, aprovada pelo 

Parecer CEPE 065, de 15 de abril de 2008 (FURB, 2012b). 

 

Matriz Curricular 

FURB 

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Matemática 72 

Instituições de Direito Público 36 

Universidade, Ciência e Pesquisa 72 

Produção de Texto 36 

Contabilidade I 144 

Educação Física – Prática Desportiva I 36 

2 

Administração e Empreendedorismo 72 

Contabilidade II 72 

Microeconomia 72 

Direito Trabalhista e Previdenciário 72 

Direito Financeiro e Tributário 72 

Educação Física – Prática Desportiva II 36 

3 

Contabilidade Tributária 72 

Contabilidade III 72 

Macroeconomia 72 

Contabilidade de Custos 72 

Estatística 72 

Estágio I 36 

4 

Análise de Custos 72 

Contabilidade de Recursos Humanos 72 

Contabilidade e Procedimentos Fiscais 72 

Matemática Financeira 72 

Direito Empresarial I 72 

Estágio II 36 

5 

Teoria da Contabilidade 72 

Análise das Demonstrações Contábeis 72 

Contabilidade Pública 72 

Desafios Sociais Contemporâneos 72 
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Sistemas Contábeis 72 

Estágio III 72 

6 

Contabilidade Gerencial 72 

Planejamento e Controle Orçamentário 72 

Disciplina Optativa I 72 

Mercado de Capitais 36 

Administração Financeira 72 

Qualidade dos Serviços Contábeis 36 

Estágio IV 36 

7 

Contabilidade Avançada 72 

Controladoria 72 

Disciplina Optativa II 72 

Auditoria 72 

Economia de Empresas – Business Games 72 

8 

Ética e Legislação Profissional  72 

Relações Humanas 72 

Disciplina Optativa V 72 

Perícia Contábil 36 

Normas de Contabilidade Internacional 36 

Disciplina Optativa EG 72 

 Atividades Acadêmicos Culturais 504 

Fonte: FURB 

 

Para aprovação, o acadêmico precisa de, no mínimo, 75% de frequência e média final 

igual ou superior a seis (6,0). A avaliação do desempenho acadêmico envolve tanto a 

frequência como o aproveitamento nos estudos, expressos em notas de 0 a 10. Se o acadêmico 

não se enquadrar nesses critérios de avaliação, estará reprovado na disciplina em questão  
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1.4 IBMEC – FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC 

 

O curso de graduação em Ciências Contábeis do IBMEC está localizado na cidade do Rio 

de Janeiro, e foi autorizado a funcionar pela Portaria SESU/MEC nº 875 de 18/11/2008, com 

disponibilidade inicial de 50 vagas no período noturno. O curso tem periodicidade semestral 

com carga horária de 3000 h/aula (MEC, 2012). 

 

Matriz Curricular 

IBMEC 

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Introdução à Contabilidade 80 

Fundamentos de Administração I 80 

Introdução aos Mercados Financeiros e de 

Capitais 

80 

Microeconomia 80 

Matemática Aplicada à Contabilidade I 80 

Análise Estatística I 80 

2 

Contabilidade Intermediária 80 

Fundamentos de Administração II 80 

Matemática Financeira 80 

Macroeconomia 80 

Matemática Aplicada à Contabilidade II 80 

Análise Estatística I 80 

3 

Administração Financeira I 80 

Gestão de Processos de Negócios 80 

Gestão e Controle de Custos 80 

Introdução ao Direito Público e Privado 80 

Lógica Aplicada 80 

Laboratórios Práticas Contábeis 80 

4 

Contabilidade Avançada 80 

Auditoria I 80 

Administração Financeira II 80 

Direito Tributário 80 

Sistema de Informações 80 

5 

Controladoria 80 

Auditoria II 80 

Análise das Demonstrações Financeiras 80 

Contabilidade e Planejamento Tributário 80 

Inteligência de Negócios 80 

6 
Contabilidade Governamental  80 

Perícia Contábil Arbitragem  80 
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Tópicos Especiais Contabilidade 

Internacional 

80 

Sistemas Integrados de Gestão 80 

Eletiva I 80 

7 

Eletiva I  80 

Contabilidade Atuarial  80 

Ética Profissional  80 

Teoria Avançada de Contabilidade 80 

Eletiva III 80 

8 

Eletiva IV 80 

Eletiva V 80 

Governança Corporativa 80 

Fonte: IBMEC 

 

Não foram disponibilizados dados sobre critérios de avaliação. 
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1.5 UFAM – UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

 

A UFAM tem o Curso de Ciências Contábeis desde 1964 na cidade de Manaus, a atual 

autorização foi renovada em 22/11/2011, através da Portaria SESU/MEC 476 (MEC, 2012). 

A UFAM disponibiliza 124 vagas divididas em dois períodos, vespertina e noturna 

(MEC, 2012).  

O curso, diferente da maioria das universidades da amostra, tem nove semestres e 3.660 

h/aula, conforme currículo demonstrado no Quadro abaixo: 

 

Matriz Curricular 

UFAM 

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Comunicação em Prosa Moderna I 60 

Contabilidade I 60 

Introdução à Economia  60 

Sociologia I 60 

Teoria da Contabilidade  60 

2 

Contabilidade II 60 

Economia do Setor Público  60 

Instituição de Direito Público e Privado  60 

Matemática Aplicada a Contabilidade 60 

Teoria da Administração I 60 

3 

Contabilidade Comercial I 60 

Direito Tributário 60 

Introdução ao Processamento de Dados 60 

Métodos Quantitativos Financeiros 60 

Orçamento Público 60 

4 

Administração Financeira I 60 

Contabilidade Avançada 60 

Direito Comercial 60 

Estatística Aplicada a Contabilidade 60 

Sistemas Contábeis de Informação 60 

5 

Contabilidade das Instituições Financeiras 60 

Contabilidade e Análise de Custos I 60 

Contabilidade Industrial 60 

Contabilidade Tributária e Fiscal I 60 

Ética Profissional do Contador e Auditor 60 

6 

Contabilidade Agropecuária 60 

Contabilidade e Análise de Custos II 60 

Contabilidade Internacional 60 

Contabilidade Pública 60 
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Direito do Trabalho I 60 

7 

Análise das Demonstrações Contábeis I 60 

Auditoria Pública 60 

Contabilidade Gerencial 60 

Estágio Curricular Supervisionado 210 

Metodologia do Trabalho Científico 60 

Orçamento Empresarial 60 

8 

Auditoria Empresarial 60 

Contabilidade Atuarial 60 

Perícia e Arbitragem Contábil  

Prática Profissional 60 

Trabalho de Conclusão de Curso I 120 

9 

Análise das Demonstrações Contábeis II 60 

Contabilidade das Instituições Sem Fins 

Lucrativos 

60 

Contabilidade Socioambiental 60 

Controladoria 60 

Trabalho de Conclusão de Curso II 180 

 Administração Financeira II (Optativa) 60 

Fonte: UFAM 

 

 

 

Não foram disponibilizados dados sobre critérios de avaliação. 
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1.6 UFBA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 

A UFBA possui o Curso de Ciências Contábeis divididos em períodos integral e noturno, 

sendo 110 e 50 vagas respectivamente (MEC, 2012). 

Apenas o primeiro será objeto de nosso estudo, pelo motivo da disponibilidade dos 

dados. Este curso tem a sua renovação de reconhecimento de curso pela Portaria SESU/MEC 

nº 401 de 29/09/2011. 

O curso é semestral, com a integralização mínima de 3026 h/aula (MEC, 2012). 

O currículo, de acordo com a UFBA (2012), está demonstrado abaixo: 

 Matriz Curricular 

UFBA 

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Introdução à Administração 68 

Instituição de Direito Público e Privado 68 

Introdução às Teorias Econômicas 102 

Contabilidade Introdutória I 68 

Metodologia de Pesquisa Aplicada à 

Contabilidade 

68 

Matemática I 102 

2 

Legislação Tributária 68 

Direito Comercial VII 51 

Contabilidade Introdutória II 68 

Economia das Organizações 68 

Língua Portuguesa 68 

Estatística I-A 68 

3 

Legislação Social e Direito do Trabalho 68 

Contabilidade de Custos 68 

Contabilidade Intermediária 68 

Estatística II-A 68 

Matemática Financeira 68 

4 

Economia Brasileira 51 

Contabilidade Avançada 68 

Orçamento e Finanças Governamental 68 

Informática Aplicada à Contabilidade 68 

Macroeconomia 68 

5 

Teoria da Contabilidade 68 

Análise de Custos 68 

Contabilidade Tributária 68 

Contabilidade Governamental 68 
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Instituições Financeiras e Mercado de 

Capitais 

68 

6 

Auditoria I 68 

Análise das Demonstrações Contábeis 68 

Ética Geral e Profissional 68 

Orçamento Empresarial e Planejamento 

Estratégico 

68 

Optativa 68 

7 

Auditoria II 68 

Sistema de Informação Gerencial 68 

Perícia Contábil e Arbitragem 68 

Auditoria Governamental 68 

8 

Estágio em Contabilidade 204 

Introdução à Controladoria 68 

Optativa 68 

Optativa 68 

Optativa 68 

Fonte: UFBA 

 

Não foram disponibilizados dados sobre critérios de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



125 
 

1.7 UFMG – UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

A UFMG possui o Curso de Ciências Contábeis localizado na capital de seu Estado, Belo 

Horizonte. O curso funciona de acordo com a renovação de reconhecimento de curso pela 

Portaria SESU/MEC nº 313 de 02/08/2011. O curso é realizado no período noturno com a 

disponibilidade inicial de 80 vagas (MEC, 2012). 

O curso deverá ser integralizado em 3060 h/aula em um mínimo de 10 semestres (MEC, 

2012). 

O currículo, de acordo com a UFMG (2012), está descrito abaixo: 

Matriz Curricular 

UFMG 

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Administração TGA 60 

Contabilidade I 60 

Instituições de Direito Privado I 60 

Matemática A 60 

Geometria Analítica Álgebra Linear 60 

2 

Contabilidade II 60 

Estado Moderno e Capitalismo 60 

Instituições de Direito Privado II 60 

Microeconomia A-I 60 

Cálculo de Várias Variáveis 60 

3 

Contabilidade III 60 

Matemática Financeira 60 

Macroeconomia I 60 

Microeconomia A-II 60 

Estatística I 60 

4 

Administração Financeira I 90 

Contabilidade IV 60 

Métodos de Pesquisa em Contabilidade 30 

Laboratório Contábil 60 

Estatística II 60 

5 

Métodos Quantitativos Aplicados em 

Contabilidade e Finanças 

60 

Análise das Demonstrações Financeiras 60 

Contabilidade Internacional 30 

Direito Tributário 60 

Eletiva 60 

6 
Mercado de Capitais 60 

Contabilidade de Custos 60 
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Contabilidade Tributária I 60 

Legislação Social 60 

Eletiva 60 

7 

Análise de Custos 60 

Teoria Normativa da Contabilidade 60 

Contabilidade Tributária II 60 

Sistemas de Informações Contábeis 60 

Eletiva 60 

8 

Auditoria 60 

Análise Avançada das Demonstrações 

Financeiras 

60 

Orçamento Empresarial 60 

Eletiva 60 

9 

Contabilidade das Instituições Públicas 60 

Contabilidade Gerencial A 60 

Eletiva 60 

10 

Introdução a Perícia Contábil 30 

Contabilidade Social e ambiental  60 

Eletiva 60 

Fonte: UFMG 

 

É considerado aprovado o aluno que obtiver, simultaneamente, no mínimo, 60 (sessenta) 

pontos e, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência nas atividades acadêmicas 

em que se matriculou no semestre letivo. O aluno aprovado que desejar melhorar o conceito 

obtido em disciplina poderá submeter-se, a seu critério, a Exame Especial. Nesse caso, 

prevalecerá a melhor nota que obtiver (UFMG, 2012b). 
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1.8 UnB – UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

 

A Universidade de Brasília disponibiliza dois cursos presenciais de Ciências Contábeis 

em seu Campus em Brasília, um em regime integral com 92 vagas iniciais e com 

integralização mínima de oito semestres, e outro realizado no período noturno que também 

disponibiliza 92 vagas, no entanto, a integralização mínima é de dez semestres. 

Ambas serão objetos deste estudo, pois foram avaliados pelo MEC. O curso em regime 

integral está tem seu reconhecimento renovado pela Portaria SESU/MEC nº 303 de 

02/08/2011, e o realizado em período noturno é reconhecido pela Portaria MEC nº 296 de 

02/05/1980 (MEC, 2012). 

O currículo do curso integral (UnB, 2012a) com 2790 h/aula está demonstrado no 

Quadro. 

 

Matriz Curricular 

UnB - Integral 

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Matemática I  

Introdução à Economia  

Leitura e Produção de Textos  

Contabilidade Geral 1  

Instituições de Direito Público e Privado  

2 

Estatística Aplicada  

Introdução à Sociologia  

Introdução à Administração  

Contabilidade Comercial  

Contabilidade Geral 2  

3 

Contabilidade Nacional  

Custos  

Legislação Comercial  

4 

Contabilidade Geral 3  

Legislação Social  

Programação Fiscal Financeira  

Sistema Informações Contábeis  

5 

Análise Econômico Financeira 1  

Legislação Tributária  

Teoria Contábil  
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Execução da Gestão Pública  

6 

Auditoria 1  

Controladoria  

Análise Econômico Financeira 2  

Controle e Avaliação da Gestão Pública  

7 

Auditoria 2  

Avaliação de Projeto de Investimento  

Contabilidade Fiscal  

Análise de Liquidez  

8 

Contabilidade de Cias Abertas  

Laboratório Contábil   

Pesquisa em Ciências Contábeis  

9 Ética Profissional Ciências Contábeis  

Fonte: UnB 

 

Não foram disponibilizados dados sobre critérios de avaliação. 
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1.9 TREVISAN ESCOLA DE NEGÓCIOS 

 

O curso de graduação em Ciências Contábeis objeto da análise está localizado na cidade 

do rio de Janeiro, a TREVISAN possui seu Curso de Ciências Contábeis autorizado pela 

Portaria SESU/MEC nº 285 de 22/07/2011, com disponibilidade inicial de 80 vagas no 

período noturno. O curso tem periodicidade semestral com carga horária de 3480 h/aula 

(MEC, 2012). 

O currículo disponibilizado pela TREVISAN (2012) está resumido nO Quadro XXX 

abaixo: 

 

Matriz Curricular 

TREVISAN 

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Contabilidade Introdutória  N/D 

Fundamentos de Economia N/D 

Matemática N/D 

Introdução ao Direito N/D 

Comunicação e Expressão N/D 

2 

Sociologia Aplicada N/D 

Estatística Descritiva N/D 

Contabilidade Intermediária 80 

Matemática Financeira N/D 

Direito Societário N/D 

3 

Filosofia e Ética 80 

Estrutura das Demonstrações Contábeis N/D 

Teoria das Organizações 80 

Legislação Social e Trabalhista N/D 

Contabilidade de Custos N/D 

4 

Análise das Demonstrações Contábeis 80 

Gestão de Pessoas e Liderança N/D 

Contabilidade Societária – Comercial N/D 

Cálculo Atuarial N/D 

Direito Tributário N/D 

5 

Sistemas de Informação N/D 

Contabilidade e Orçamento Público N/D 

Empreendedorismo N/D 

Contabilidade Societária – Normas Contábeis N/D 

Finanças Corporativas N/D 

6 Optativa N/D 
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Planejamento Financeiro e Orçamentário N/D 

Teoria da Contabilidade 80 

Apuração e Análise de Custos N/D 

Contabilidade Avançada 80 

7 

Metodologia do Trabalho Científico N/D 

Auditoria N/D 

Perícia e Arbitragem N/D 

Gestão de Marketing N/D 

Planejamento e Contabilidade Tributária N/D 

8 

Governança Corporativa e Sustentabilidade N/D 

Mercado Financeiro e de Capitais N/D 

Controladoria Estratégica 80 

Contabilidade Gerencial N/D 

Finanças Públicas N/D 

 Contabilidade Financeira 80 

Fonte: TREVISAN 

 

 

Não foram disponibilizados dados sobre critérios de avaliação. 
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1.10 USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

A USP disponibiliza o Curso de Ciências Contábeis em duas cidades: São Paulo e 

Ribeirão Preto. Ambos os cursos tiveram seu Reconhecimento através do Decreto nº 26.776 

de 13/06/1949 (MEC, 2012). 

De acordo ainda com o MEC (2012), o curso da cidade de São Paulo possui duas 

periodicidades, matutino, onde possui 50 vagas iniciais, e noturno, com 100 vagas inicias. 

Ambos devem ser integralizados em 3000 h/aula. 

O curso da cidade de Ribeirão Preto possui apenas a periodicidade noturna, com 45 vagas 

inicias, no entanto, com a integralização mínima do curso em 3030 h/aula. 

O currículos dos cursos nas cidades de São Paulo – Matutino (USP, 2012a),  Noturno 

(USP, 2012b) e Ribeirão Preto (USP, 2012c) estão demonstrados resumidamente nO Quadros 

abaixo, respectivamente: 

 

Matriz Curricular 

USP – SP – Matutino e Noturno 

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Contabilidade Introdutória 120 

Fundamentos de Administração 60 

Introdução à Economia I 60 

Complementos de Matemática para 

Contabilidade e Administração 

60 

2 

Instituições de Direito 60 

Matemática Financeira 60 

Contabilidade Intermediária I 60 

Introdução à Economia II 60 

Noções de Estatística 60 

3 

Legislação Social 60 

Contabilidade Intermediária II 60 

Contabilometria  30 

Noções de Estatística II 60 

Liderança e Comportamento Humano 60 

4 

Direito Empresarial 60 

Contabilidade de Custos 60 

Contabilidade e Legislação Tributária 60 
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Contabilidade Avançada 60 

Análise Multivariada 30 

5 

Análise de Custos 60 

Mercado Financeiro 60 

Teoria da Contabilidade 60 

Sistemas de Informações Contábeis 30 

6 

Análise das Demonstrações Contábeis 60 

Contabilidade Governamental 60 

Metodologia de Trabalho Científico 30 

Administração Financeira 60 

Contabilidade de Instituições Financeiras 60 

7 

Auditoria e Perícia 60 

Trabalho de Conclusão de Curso I 330 

Planejamento Estratégico e Orçamento 

Empresarial 

30 

Tópicos de Contabilidade Internacional 60 

Estratégia Financeira 30 

8 

Trabalho de Conclusão de Curso II 330 

Ética e Gerência Profissional 30 

Controladoria 60 

Noções de Atuária para Contadores 30 

Fonte: USP 

 

Matriz Curricular 

USP – Ribeirão Preto – Noturno 

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Introdução à Sociologia 30 

Teoria da Administração 60 

Contabilidade Introdutória I 60 

Matemática e Cálculo Aplicados à 

Contabilidade 

60 

Informática Aplicada 60 

Teoria Econômica 60 

2 

Instituições de Direito 60 

Português Instrumental 60 

Contabilidade Introdutória II 60 

Matemática Financeira 60 

Fundamentos de Análise de Sistemas 60 

3 

Comunicação Oral e Escrita 60 

Contabilidade Intermediária  60 

Contabilidade de Custos 60 

Probabilidade e Estatística Aplicados à 

Contabilidade I 

60 

Teoria da Contabilidade I 60 

4 

Ética e Geral e Profissional 30 

Probabilidade e Estatística Aplicados à 

Contabilidade II 

60 
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Contabilidade Tributária I 60 

Análise de Custos 30 

Contabilidade Avançada I 60 

5 

Direito Empresarial 60 

Contabilidade Avançada II 60 

Estratégia Financeira 30 

Mercado Financeiro I 60 

Contabilidade Tributária II 60 

6 

Análise das Demonstrações Contábeis 60 

Análise de Sistemas Contábeis 60 

Planejamento Estratégico e Orçamento 

Empresarial 

60 

Teoria da Contabilidade II 30 

Metodologia de Trabalho Científico em 

Contabilidade 

60 

7 

Legislação Social 60 

Auditoria e Perícia 60 

Trabalho de Conclusão de Curso I 300 

Introdução à Economia Brasileira 60 

8 

Simulação de Negócios 60 

Contabilidade Governamental 60 

Trabalho de Conclusão de Curso II 330 

Fonte: USP 

 

Não foram disponibilizados dados sobre critérios de avaliação. 

 


