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Resumo 

 

Este estudo teve como objetivo analisar os principais aspectos da dinâmica que caracteriza a 

aderência dos escritórios de contabilidade em relação às novas práticas contábeis introduzidas 

pelas Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas Gerais (NBC TG) 1000 e Interpretação 

Técnica Geral (ITG) 1000. Estas são as normas vigentes para a elaboração de registros e 

demonstrativos contábeis das empresas enquadradas como microempresa (ME), empresa de 

pequeno porte (EPP) e pequenas e médias empresas (PMEs). Para a consecução desse 

objetivo foi desenvolvida pesquisa exploratória, com a combinação de métodos quantitativos 

e qualitativos. A pesquisa de campo utilizou como instrumento de coleta de dados o 

questionário semiestruturado, composto de 22 questões, elaborado de acordo com os 

construtos oriundos do adentramento no referencial teórico. Esse procedimento foi necessário, 

devido ao tema ser recente e ainda não possuir um modelo teórico validado. Os resultados da 

pesquisa indicaram que a aderência às novas práticas contábeis ainda não é efetiva. Alguns 

aspectos são relevantes para o entendimento desse cenário identificado. De acordo com os 

resultados obtidos, fatores como o aumento de custos e burocracia, falta de capacitação dos 

prestadores de serviços contábeis e o não recebimento das informações adequadas por parte 

dos clientes contribuem para que a aderência às normas NBC TG 1000 e ITG 1000 não esteja 

se processando de maneira efetiva, contrariando a adoção plena determinada pelo Conselho 

Federal de Contabilidade.  

 

Palavras-chave: Convergência. Aderência. NBC TG 1000. ITG 1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This study had as its main goal to analyze the aspects of dynamics that characterize the 

adherence of accounting offices to the new accounting policies introduced by Brazilian 

Accounting Standards - General Techniques (NBC TG) 1000 and Interpretation General 

Techniques (ITG) 1000. These are the current standards for the elaboration of accounting 

records and statements, from companies classified as micro (ME), small businesses (EPP) and 

small and medium enterprises (SMEs). In order to achieve the objective described above, an 

exploratory researchwas conducted, with a combination of quantitative and qualitative 

methods. For the field research, a semi-structured questionnaire, consisting of 22 questions 

was used as the data collection instrument. It was prepared according to the constructs 

developed throughout the theoretical framework. This procedure was required because the 

theme is recent; therefore, it still does not have a validated theoretical model. The search 

results indicated that the acceptance of the new accounting policies is not effective yet. Some 

aspects are relevant to comprehend the scenario identified. According to the results, factors 

such as the increase of costs and bureaucracy, as well as lack of training of financial service 

providers,and not getting appropriate information from customers, contribute to thelack of 

adherence to the standards NBC TG 1000 and ITG 1000, counteracting to the full adoption of 

the standards determined by the Federal Accounting Council. 

 

Keywords: Convergence. Adherence. NBC TG 1000. ITG 1000. 
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1 Introdução 

 

O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade tem por objetivo 

padronizar a preparação, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. 

 

Um dos objetivos principais dessa convergência é facilitar as transações comerciais em um 

mundo globalizado, de forma que os usuários da informação contábil sejam munidos de 

relatórios fidedignos e em linguagem que possa ser aplicada de forma ampla e abrangente 

no mercado internacional. A contabilidade brasileira acompanha de forma dinâmica esse 

movimento, por meio de seus órgãos normativos. Silva e Silva (2011) destacam o 

“crescente impacto da globalização para a economia do Brasil, onde empresas brasileiras 

concorrem por negócios e pela captação de recursos financeiros internacionais na forma de 

capital e financiamento”.  

 

Entretanto, um processo de tamanha magnitude demanda adequações em vários aspectos e 

no Brasil a realidade não é diferente. Malacrida, Paccez e Yamamoto (2011, p. 2) destacam 

essa necessidade de reformulação de atitude dos profissionais envolvidos, visando a 

melhor adequação às normas, argumentando que “a convergência, contudo, passa por 

desafios técnicos para a implementação das normas e por mudanças de filosofia, de postura 

e de pensamento, envolvendo aspectos legais, culturais, organizacionais e educacionais”.   

 

O órgão internacional que discute, elabora e emite as normas internacionais de 

contabilidade é o International Accounting Standards Board (IASB), com sede nos 

Estados Unidos. Tais normas são denominadas International Financial Reporting 

Standards ou Normas Internacionais de Relatórios Financeiros. A normatização contábil 

internacional, representada pelo processo de convergência, tem grande aceitação em nível 

mundial. No ano de 2015, em todo o mundo, mais de 100 países já as utilizam com 

obrigatoriedade e cerca de 130 países as adotam de forma facultativa para a elaboração e 

divulgação dos demonstrativos contábeis (Deloitte , 2016).  

 

Seguindo essa proposta, o Brasil, por meio dos órgãos competentes, iniciou o caminho para 

se adequar a essa realidade. A trajetória rumo à normatização iniciou-se com o Projeto de 

Lei 3.741/00, que propôs várias mudanças sobre a matéria contábil (Brasil, 2000). Após 

muita discussão e estudos, em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei 11.638/07 
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(Brasil, 2007), alterando dispositivos da Lei 6.404/76 - Lei das Sociedades Anônimas. As 

alterações feitas são relevantes no sentido de aproximar a realidade brasileira aos padrões 

internacionais, agregando ainda mais transparência aos critérios contábeis adotados no 

Brasil. Visando possibilitar melhor adequação das empresas, foi promulgada em 2009 a 

Lei 11.941/09, que estabeleceu um regime tributário de transição para dirimir questões 

tributárias e dúvidas sobre os efeitos fiscais decorrentes da aplicação da normatização 

(Brasil, 2009; Silva & Silva, 2011). 

 

Inicialmente, a proposta de adoção às normas internacionais de contabilidade no Brasil 

estava voltada principalmente para as sociedades anônimas e limitadas de grande porte. A 

implementação de tais normas no Brasil fica a cargo do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), cujo papel principal é a emissão de pronunciamentos técnicos, 

orientações e respectivas interpretações técnicas. Esse comitê foi criado a partir do trabalho 

de várias entidades, sendo que dois órgãos reguladores foram fundamentais no processo,  a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC).  

 

A partir de 2007 foram emitidos vários pronunciamentos técnicos e interpretações técnicas, 

aplicáveis as sociedades anônimas e limitadas de grande porte, com o objetivo de auxiliar o 

processo de adoção e implementação das normas.  

 

No segundo semestre de 2009, o IASB emitiu o documento para aplicação às pequenas e 

médias empresas (PMEs). No Brasil, no final de 2009, o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis emitiu o pronunciamento aplicável a essas empresas e a Resolução CFC 

1.255/2009 tornou obrigatória a sua aplicação. Os principais objetivos das demonstrações 

contábeis, de acordo com a resolução citada, são fornecer linguagem comum adaptada às 

necessidades das PMEs, promover melhora de acesso ao crédito mediante a qualidade da 

informação contábil, favorecer a abertura de capital e ainda auxiliar nos processos de 

auditoria (CFC, 2009).  

 

É importante salientar que, conforme conceito adotado pelo IASB e pelo CPC, as pequenas 

e médias empresas são aquelas sem obrigação pública de prestar contas e suas 

demonstrações contábeis são utilizadas internamente pelos gestores e usurários externos, 

porém para fins gerais. Esses usuários podem ser os sócios que não estão diretamente 

relacionados na administração, credores potenciais ou já existentes e podem também ser 
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utilizados como dados para avaliações de crédito (Iudícibus, Martins, Gelbcke & Santos, 

2009, p. 25). 

 

As sociedades anônimas e as empresas limitadas de grande porte já se encontram em 

amplo processo de adoção das normas, o que pode ser comprovado na publicação de seus 

demonstrativos contábeis e demais peças obrigatórias, atendendo aos fins societários ou 

gerenciais.  

 

Os procedimentos contábeis adaptados ao processo de convergência relacionado às 

microempresas e empresas de pequeno porte, doravante denominadas microempresas 

(MEs) e empresas de pequeno porte (EPP), são determinados pela Norma Contábil 

Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000. As pequenas e médias empresas, doravante 

denominadas PMEs, devem seguir a normatização proposta pela Norma Contábil Normas 

Brasileiras de Contabilidade – Técnicas Gerais (NBC TG) 1000. Ambas as normas estão 

em pleno vigor, porém, de maneira empírica pode-se perceber que a aplicabilidade das 

mesmas ainda não é efetiva.  

 

1.1 Relevância do estudo (justificativa) 

 

De acordo com o guia direcionado para explanar as mudanças ocorridas na normatização 

contábil, editado pela empresa de auditoria Deloitte: 

 

As PMEs têm papel decisivo no mundo dos negócios. Em praticamente todos os 
países, não importa o tamanho de sua economia, mais de 99% das empresas têm 
menos de 50 colaboradores. Há 28 milhões de PMEs na União Europeia e 20 
milhões de PMEs só nos Estados Unidos. Apenas no Brasil, são 6 milhões de PMEs 
(Deloitte, 2015, p. 3). 

 

Conforme Miranda (2011, s.p.) a contabilidade das PMEs normalmente é realizada pelos 

escritórios contábeis, visando à redução de custos e melhor aplicação da legislação 

societária, fiscal, tributária e trabalhista. No entanto, a própria NBC TG 1000 (2009) 

aborda a dificuldade da elaboração de demonstrativos contábeis para fins societários, 

quando expõe que “as PMEs muitas vezes produzem demonstrações contábeis apenas para 

o uso de proprietários-administradores ou apenas para o uso de autoridades fiscais ou 

outras autoridades governamentais” (CFC, 2009, p. 5). 
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No que diz respeito à escrituração contábil das MEs e EPPs, por muito tempo houve uma 

interpretação errônea da Lei Complementar 123/2006, que estabelece tratamento 

diferenciado e simplificado às MEs e EPP (Brasil, 2006). O foco principal era a apuração 

tributária simplificada, sem, no entanto, haver muita preocupação em relação ao 

seguimento de normas para escrituração, elaboração e divulgação dos demonstrativos 

contábeis.  

 

A ITG 1000, que é uma simplificação da NBC TG 1000, vem ao encontro desse 

pensamento e determina que “a adoção dessa interpretação não desobriga a microempresa 

e a empresa de pequeno porte à manutenção de escrituração contábil uniforme dos seus 

atos e fatos administrativos que provocaram ou possam vir a provocar alteração do seu 

patrimônio” (CFC, 2012, p. 2). 

 

A normatização voltada para a convergência às normas internacionais afeta de forma 

profunda o papel dos profissionais da contabilidade na elaboração dos demonstrativos 

contábeis, os gestores das empresas enquadradas como ME, EPPs e PMEs e também os 

diversos usuários das informações contábeis, sejam eles clientes, fornecedores, bancos, 

governo, assim como os usuários internos.  

 

É uma mudança sensível, radical e que provoca várias alterações no universo da 

contabilidade. As normas induzem a processos que aproximam a contabilidade da gestão e 

por isso a mudança não afeta tão somente o profissional contábil, mas também seus 

clientes. A discussão é recente, significativa e carente de pesquisas aprofundadas. Tais 

fatos vêm corroborar a relevância do tema em questão. 

 

Esta pesquisa visa contribuir para o meio profissional, pois estimula a discussão sobre as 

mudanças significativas impostas pelas normas, a análise do status da aderência e quais os 

limitadores para que ocorra a adoção plena das normas NBC TG 1000 e ITG 1000. 

 

Do ponto de vista pessoal, este estudo é de suma importância, pois a pesquisadora possui 

interesse profissional e acadêmico no tema, devido à mesma atuar profissionalmente na 

área contábil e também lecionar disciplinas que abordam esta discussão.  
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A contribuição para a academia se justifica pela inserção do assunto no meio acadêmico, 

favorecendo novas pesquisas e discussões sobre um tema recente, mas de extrema 

importância para a realidade brasileira.  

 

O tema é recente e o cenário sobre a aderência dos escritórios contábeis em relação às 

referidas normas ainda não é conhecido. Faz-se mister investigar a situação atual, visto que 

as normas já se encontram em vigor, com adoção plena determinada para o exercício 

contábil de 2013 (CFC, 2013). 

 

1.2 Caracterização e definição do problema 

 

As MEs, EPPs e PMEs desempenham papel fundamental na economia brasileira, com 

vasta atuação nos setores produtivos, serviços e comércio. São fontes geradoras de novos 

postos de trabalho, o que aumenta ainda mais sua relevância, de acordo com dados do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae (2014, p. 6):  

 

As micro e pequenas empresas já são as principais geradoras de riqueza no 
comércio no Brasil (53,4% do [Produto Interno Bruto] PIB deste setor). No PIB da 
indústria, a participação das micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das médias 
empresas (24,5%). E no setor de Serviços, mais de um terço da produção nacional 
(36,3%) têm origem nos pequenos negócios. 

 

A correta aplicação da contabilidade, seus princípios e normas são imprescindíveis para a 

gestão dessas empresas, devido ao poder informacional dos relatórios contábeis. Porém, 

uma constatação existente entre os profissionais contábeis é que a preocupação em atender 

aos critérios fiscais e tributários ainda prevalece sobre o atendimento às normas contábeis.  

 

A preparação, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis demandam mais 

envolvimento do profissional contábil e devem ser observados alguns aspectos essenciais 

tais como o treinamento e atualização do pessoal envolvido na elaboração das 

demonstrações contábeis, assim como a implantação ou adequação de sistemas integrados 

informatizados que auxiliam a elaboração dos relatórios.  

 

A baixa adoção das normas, perceptível no cenário dos escritórios de contabilidade, ainda 

conta com poucos estudos e pesquisas. Trata-se de tema recente, carente de discussões 
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mais aprofundadas e isso contribui ainda mais para a escolha do tema como objeto deste 

trabalho.   

 

Neste contexto, apresenta-se então a pergunta que será a norteadora do estudo: qual a 

dinâmica atual da aderência às normas ITG 1000 e NBC TG 1000, aplicadas às MEs, EPPs 

e PMEs pelos escritórios de contabilidade? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar os principais aspectos da dinâmica que caracteriza a aderência dos escritórios de 

contabilidade às novas práticas contábeis introduzidas pelas normas NBC TG 1000 e ITG 

1000.  

 

Para atingir o objetivo geral faz-se necessário cumprir, por meio dos objetivos específicos, 

algumas etapas visando traçar o contexto aplicado, assim relacionadas: 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Relatar as alterações na preparação, elaboração e divulgação das demonstrações 

contábeis decorrentes da adoção das normas NBC TG 1000 e a ITG 1000, voltadas 

para as MEs, EPPs e PMEs. 

b) Descrever o cenário atual da aderência dos escritórios de contabilidade em relação 

às mudanças impostas pelas normas NBC TG 1000 e ITG 1000. 

c) Indicar os fatores determinantes do grau de adoção das normas NBC TG 1000 e 

ITG 1000 pelos escritórios contábeis. 

 

Este trabalho está estruturado em quatro seções. Na primeira seção, mediante revisão de 

literatura, serão explanados vários aspectos do processo de convergência às normas 

contábeis no Brasil, desde os estudos iniciais até culminar com a edição do 

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

acordo com a Resolução CFC nº 1.255/09 (CFC, 2009).  

 



 19
 

Posteriormente serão analisados os papéis dos órgãos reguladores em relação ao processo 

de convergência, com destaque para o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, sua criação, 

objetivo e atuação, assim como também o Conselho Federal de Contabilidade, como órgão 

normativo da contabilidade brasileira.  

 

Ainda nesta seção serão traçados quadros comparativos que têm por objetivo demonstrar as  

principais modificações ocorridas na contabilidade das MEs, EPPs e PMEs, esclarecendo 

os pontos principais em relação aos elementos patrimoniais e aos relatórios a serem 

elaborados e emitidos. Por fim, serão apresentadas as percepções de autores sobre o 

desenvolvimento das normas e as contribuições ou desafios que as mesmas apresentam 

para a completa adoção.  

 

Na segunda seção serão descritos os procedimentos metodológicos que serão utilizados na 

coleta de dados realizada por meio de pesquisa aplicada em escritórios contábeis 

localizados na cidade de Belo Horizonte. A coleta será realizada mediante aplicação de 

questionários com vistas a avaliar de forma quantitativa e qualitativa o processo de 

aderência às normas internacionais.  

 

Na terceira seção serão divulgados e analisados os dados obtidos e sua correlação com a 

problemática do presente estudo.  

 

Na quarta seção serão expostas as considerações finais sobre o trabalho realizado, 

considerando-se as limitações e sugestões para estudos futuros. 
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2 Referencial Teórico 

 

Para melhor compreensão e embasamento do tema proposto, torna-se necessária uma 

abordagem dos pontos conceituais pertinentes ao assunto. Dessa forma, este referencial 

teórico discorre em seu primeiro tópico sobre como ocorreu o desenvolvimento das normas 

contábeis internacionais e como a adoção dessas normas se processou no Brasil. No 

segundo tópico serão tratados aspectos relevantes sobre as MEs, EPPs e PMEs, sua 

importância para a economia e ainda como se deu a criação das normas internacionais de 

contabilidade voltadas para essas empresas. No terceiro tópico serão apresentadas as 

normas contábeis brasileiras que padronizam o processo de preparação, elaboração e 

divulgação das demonstrações contábeis das MEs, EPPs e PMEs, denominadas NBC TG 

1000 e ITG 1000. E ao término deste referencial serão feitas algumas reflexões sobre a 

adequação às normas pelos escritórios contábeis.  

 

2.1 Desenvolvimento das normas contábeis internacionais 

 

A necessidade de uniformizar as informações contábeis a um padrão internacional é 

decorrente de vários fatores. Esses fatores envolvem a redução das diferenças entre os 

procedimentos e normas adotadas nos diferentes países, promovendo o fortalecimento de 

uma corrente de pensamento contábil e a forma de expressá-lo e ainda o processo de 

globalização, que faz com que empresas estabelecidas nos mais diversos países consigam 

apresentar demonstrativos comparáveis, devido à padronização estabelecida (Niyama & 

Silva, 2011).  

 

O conjunto de pronunciamentos de contabilidade internacional atualmente é revisado e 

publicado pelo International Accounting Standards Board (IASB), resultando nas Normas 

Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standard – IAS) e que são 

conhecidas atualmente como International Financial Reporting Standard (IFRS).  

 

De acordo com Costa (2014), o IASB é um órgão independente constituído por autoridades 

representativas do mercado de valores mobiliários e ex-membros de órgãos 

governamentais dos Estados Unidos e que trouxe mais dinamismo ao processo de 

convergência contábil em nível internacional. 
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Malacrida et al. (2011, p. 2) ressaltam ainda outra finalidade do processo de convergência 

ao descrever que o “IASB tem o compromisso de desenvolver um conjunto único de 

normas contábeis globais de alta qualidade a serem usadas na preparação de demonstrações 

financeiras nos mercados de capitais globais”.  

 

As IFRS estão se tornando a linguagem contábil oficial no mundo e versam sobre a 

estrutura e apresentação de relatórios financeiros, contemplando os diversos aspectos 

contábeis. Lemes e Carvalho (2010, p. 3) enfatizam a relevância das IFRS:   

 

As Normas Internacionais, que nasceram nos anos 70 com a denominação IAS, 
passaram a se denominar, a partir de 2001, mais amplamente, Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS – International Financial Reporting 
Standards), buscando abranger não apenas questões especificamente contábeis, mas 
também todo o espectro de temas envolvidos no conceito de divulgação de 
desempenho operacional por meio de balanços, demonstrações de resultados, 
demonstrações de fluxos de caixa e notas explicativas respectivas. 

 

Diante dessa realidade, vários países vêm adotando gradativamente as IFRS para o preparo 

das demonstrações contábeis. Segundo dados de 2014, divulgados pelo Instituto IFRS, 132 

países ao redor do mundo aceitam ou exigem as IFRS para o preparo dos seus 

demonstrativos contábeis. Em 2015 esse número aumentou e mais de 100 países já as 

utilizam como obrigatórias e cerca de 130 países utilizam, de forma facultativa, as IFRS 

para a elaboração e divulgação dos demonstrativos contábeis (Deloitte, 2016). 

 

No Brasil, o marco principal do processo de convergência ocorreu com a publicação da Lei 

11.638/2007 (Brasil, 2007), que implementou modificações relevantes na contabilidade das 

sociedades anônimas, alterando e regulando dispositivos da Lei 6.404/76 (Lei das 

Sociedades por Ações). As alterações introduzidas fizeram com que a contabilidade 

brasileira ficasse alinhada às IFRS. Tais modificações abarcaram as empresas consideradas 

de grande porte, que apresentassem no exercício social anterior ativo total de R$ 240 

milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhões (Dias & Caldarelli, 2008).  

 

Em 2009 o IASB publicou as IFRS for SMES, visando simplificar as IFRS completas, 

outrora publicadas. Dessa forma, houve adequação das normas com vistas a atender à 

contabilidade das pequenas e médias empresas, redigidas de forma clara e independente do 

conjunto original das normas internacionais de contabilidade aplicáveis às sociedades de 
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grande porte, também denominadas IFRS Full. Correr, Espejo e Altoé (2015, p. 2) 

descrevem os benefícios advindos dessa nova norma: 

 

A IFRS para PME, elaborada pelo IASB, simplificou a IFRS completa (Full IFRS), 
através da redução das divulgações, simplificação da linguagem e no 
reconhecimento e mensuração entre outras formas, mantendo alguns itens e 
excluindo outros não direcionados para as atividades das pequenas e médias 
empresas, para que os custos empreendidos por essas empresas na elaboração das 
demonstrações financeiras possam ser reduzidos.  

 

O Brasil, engajado no processo de convergência, por meio dos seus órgãos reguladores, 

aderiu às normas estabelecidas para as PMEs e em dezembro de 2009 o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis aprovou o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade 

para Pequenas e Médias Empresas. O CFC homologou o CPC PME mediante a Resolução 

1.255/2009, dando origem à Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 1000.  

 

Posteriormente, em 5 de dezembro de 2012, mediante a Resolução 1.418/12, o CFC 

aprovou a Interpretação Técnica Geral 1000, doravante denominada ITG 1000, 

simplificando ainda mais os procedimentos contábeis direcionados às microempresas e 

empresas de pequeno porte brasileiras (CFC, 2012).  Com o avanço do processo de 

convergência no Brasil, atualmente toda e qualquer empresa, independentemente do porte, 

deve ter sua contabilidade elaborada de acordo com os padrões internacionais.  

 

2.1.1 Órgãos reguladores das normas contábeis brasileiras 

 

As normas contábeis brasileiras são editadas e fiscalizadas no Brasil pelo Conselho Federal 

de Contabilidade. Porém, com o advento do processo de convergência, houve a 

necessidade da criação de um órgão para padronizar e emitir pronunciamentos contábeis 

em consonância com as IFRS.  Foi então criado em 7 de outubro de 2005 o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis - CPC (CFC, 2005). Trata-se de uma entidade autônoma 

responsável por emitir pronunciamentos de matéria contábil com vistas à adequação das 

normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais.  

 

A criação e o objetivo do Comitê de Pronunciamentos Contábeis demonstram a 

importância deste órgão para o processo de convergência (CPC, 2006, s.p.):  
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[...] O CPC tem como objetivo “o estudo, o preparo e a emissão de 
pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a divulgação de 
informações desta natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade 
reguladora brasileira, visando à centralização e à uniformização do seu processo de 
produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade brasileira aos 
padrões internacionais”. 

 

O Comitê é composto pelas seguintes entidades: Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC); Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 

(APIMEC); Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA); Bolsa de 

Valores de São Paulo (BOVESPA); Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras (FIPECAFI); e do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

(IBRACON) (Iudícibus et al., 2010, p. 15). 

 

Malacrida et al. (2011, p. 2) destacam a importância do CPC diante dos seus objetivos, que 

compreendem: “o estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos sobre 

procedimentos de contabilidade no Brasil e a divulgação de informações dessa natureza, 

para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira”.  

 

Em síntese, o CPC articula o processo de convergência, emitindo pronunciamentos, 

interpretações e orientações de acordo com as IFRS emitidas pelo IASB. A partir daí o 

Conselho Federal de Contabilidade homologa os pronunciamentos do CPC, emitindo as 

resoluções que aprovam as NBC TG propriamente ditas. As NBC TG são as Normas 

Brasileiras de Contabilidade – Técnicas Gerais, convergentes com as normas 

internacionais emitidas pelo IASB e as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas por 

necessidades locais, que não possuem equivalentes internacionais. 

 

Confirma-se, então, a relevância do Conselho Federal de Contabilidade em orientar e 

normatizar os assuntos inerentes à profissão contábil assim como também editar Normas 

Brasileiras de Contabilidade (NBC), sejam elas de natureza técnica ou profissional (CFC, 

2014, s.p.). Os Conselhos Regionais de Contabilidade atuam como órgãos regionais com 

competências específicas, entre elas a de orientação e fiscalização do cumprimento das 

normas contábeis em vigor. 

 

As NBCs representam um conjunto de regras e procedimentos de conduta a ser observado 

pelos profissionais contábeis, bem como determina os conceitos, princípios, estrutura 
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técnica e demais procedimentos que devem ser seguidos após aprovação das resoluções 

emitidas pelo CFC.  

 

2.1.2 Processo de convergência às normas internacionais de Contabilidade no Brasil 

 

O processo de convergência brasileiro, buscando o alinhamento com os padrões contábeis 

internacionais, passou por várias etapas até chegar ao patamar atual. O Projeto de Lei 

3.741 de 2000 ficou em tramitação por quase oito anos e sua proposta principal envolvia 

vários itens relacionados aos aspectos contábeis (Brasil, 2000). 

 

As mudanças apresentadas nesse projeto de lei visavam à elaboração de informações 

contábeis que se adequassem aos padrões internacionais; dessem mais transparência aos 

demonstrativos financeiros; facilitassem tanto o acesso de capital estrangeiro ao país 

quanto também acesso de empresas nacionais em mercados externos.   

 

Depois de muito tempo em discussão e salientando mudanças relevantes em relação às 

demonstrações contábeis, normas, escrituração e mudanças de outros critérios de 

contabilização, foi sancionada em 28 de dezembro de 2007 a Lei Ordinária 11.638/07 

(Brasil, 2007), advinda do Projeto de Lei 3.741/00 (Brasil, 2000), alterando dispositivos da 

Lei 6.404/76 e estendendo sua atuação às empresas de grande porte. Essas alterações 

representam um avanço do nosso país em busca da harmonização com as normas 

internacionais de contabilidade.  

 

A Lei 11.638/2007, apesar do objetivo de alinhar os procedimentos da contabilidade 

brasileira aos padrões internacionais, precisou de adequações às mudanças estabelecidas 

para as sociedades anônimas (Brasil, 2007). Assim, em 2009 foi sancionada a Lei 

11.941/2009 (Brasil, 2009) para promover ajustes principalmente de natureza fiscal e 

criando um regime tributário de transição. Essas leis trouxeram acentuados avanços na 

contabilidade das empresas de grande porte e atualmente seus demonstrativos contábeis já 

se encontram adequados aos padrões internacionais. Esse fato pode ser comprovado nas 

publicações de seus demonstrativos contábeis em jornais de grande circulação, conforme 

exigência legal.  
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Após essa primeira etapa do processo de convergência, tornou-se necessário o 

desenvolvimento de normas simplificadas para que as empresas de menor porte também se 

adequassem a essa nova realidade.   

 

O CPC aprovou o Pronunciamento Técnico PME em 4 de dezembro de 2009. Esse 

pronunciamento foi baseado no The International Financial Reporting Standard for 

SmallandMedium-sizedEntities (IFRS for SMEs), que indica as normas para elaboração dos 

demonstrativos contábeis para pequenas e médias empresas. Esse pronunciamento 

evidenciou dois tipos de classes de empresas brasileiras, considerando sua natureza ou 

porte e as regras contábeis a serem seguidas: 

 

a) S/As de capital aberto e as sociedades de grande porte (S/As fechadas ou 

limitadas): devem seguir as regras contábeis das Leis 11.638/07 e 11.941/09; 

b) pequenas e médias empresas (PMEs) incluindo as sociedades por ações fechadas, 

sociedades limitadas e demais sociedades comerciais: devem seguir as regras 

contidas na NBC TG 1000 (CPC, 2009).  

 

Para normatizar esse pronunciamento, em 10 de dezembro de 2009 o Conselho Federal de 

Contabilidade aprovou a Resolução 1.255/09 - NBC T 19.41 - Contabilidade para 

Pequenas e Médias Empresas, estendendo para empresas de menor porte a adequação aos 

padrões internacionais (CFC, 2010).  

 

De acordo com a NBC T 19.41, o CFC emitiu essa norma para ser aplicada em relação às 

demonstrações contábeis para fins gerais de empresas de pequeno e médio porte (PMEs). 

A resolução ainda evidencia que as empresas que se enquadram na referida norma são 

assim caracterizadas:  

 

a) Não têm obrigação pública de prestação de contas; e 
b) elaboram demonstrações contábeis para fins gerais para usuários externos. 
Exemplos de usuários externos incluem proprietários que não estão envolvidos na 
administração do negócio, credores existentes e potenciais e agências de avaliação 
de crédito (CFC, 2010, p. 6). 

 

Essa norma não determina níveis de enquadramento em relação às receitas auferidas, mas 

identifica quais são as situações nas quais não é permitida sua adoção. As sociedades com 
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obrigação de prestação de contas compreendem empresas com participação em bolsa de 

valores, bancos, cooperativas de crédito, companhias e corretoras de seguro, bancos de 

investimento e fundos mútuos, além daquelas que devem seguir explicitamente a Lei 

11.638/07 (Brasil, 2007; CFC, 2009).  

 

Em uma análise estrutural pode-se identificar que a NBC TG 1000 é uma síntese das IFRS 

completas, visto que seu conteúdo é disposto em 35 seções determinando como devem ser 

feitas a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis das PMEs convergindo 

com as Normas Internacionais de Contabilidade.  

 

Posteriormente, em 5 de dezembro de 2012, a Resolução 1.418/2012 aprovou a ITG 1000, 

que estabelece os critérios de adequação às normas internacionais também para as 

microempresas e empresas de pequeno porte de forma mais simplificada que a NBC TG 

1000 (CFC, 2012). A abrangência da ITG 1000 aplica-se às microempresas e às empresas 

de pequeno porte com faturamento anual inferior a R$ 3.600.000,00, independentemente 

da opção tributária, conforme  o enquadramento constante nos incisos I e II do art. 3º da 

Lei Complementar nº 123/06 (Brasil, 2006). 

 

Conforme determina a Resolução 1.418/2012, “a entidade deve elaborar o balanço 

patrimonial, a demonstração do resultado e as notas explicativas ao final de cada exercício 

social”. Apesar da simplificação da ITG 1000, a empresa não fica desobrigada de manter 

sua escrituração contábil regular. David Filho (2013, p. 3) esclarece que “a adoção dessa 

interpretação não desobriga a microempresa e a empresa de pequeno porte à manutenção 

de escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos que provocaram ou 

possam vir a provocar alteração do seu patrimônio”. Costa (2014, p. 74) acrescenta que “a 

ITG 1000 alcança eventos e transações básicas, reestrutura o plano de contas e as 

demonstrações contábeis e cria novas obrigações para PMEs”. 

 

As mudanças visando atender ao processo de convergência às normas internacionais 

referem-se especificamente à forma como são elaborados seus demonstrativos contábeis e 

não se confundem com critérios para atender a fins tributários. Diante das mudanças 

relacionadas às formas societárias admitidas no Brasil, passam a ser vinculadas não 

somente ao porte da empresa, mas também à receita bruta auferida.  
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Para sintetizar essas mudanças, a Tabela 1 mostra essa divisão assim como também as 

normas e leis que devem ser seguidas no processo de convergência: 

 

Tabela 1 

Normas versus enquadramento das empresas 

RECEITA BRUTA PORTE DA EMPRESA LEI/NORMA 
≤ $360.000 Microempresa Resolução 1.418/12 ITG 1000 
> $ 360.000 e ≤ $3,6 milhões Pequena empresa Resolução 1.418/12 ITG 1000 
> $ 3,6 milhões e ≤ $ 300 milhões Médio porte - EPP Resolução 1.255/09 NBC TG 1000 
> $ 300 milhões Grande porte NBC TG 1 A 46 - Lei 11.638/2007 
Fonte: adaptado de Montoto, E. (2012). Contabilidade geral esquematizado. (2. ed., p. 479), São Paulo: 
Saraiva.  
 

A Tabela 1 expõe de forma clara a aderência da contabilidade brasileira aos padrões 

internacionais. Todas as empresas, independentemente do porte, porém seguindo a norma  

correlata, devem elaborar e apresentar seus demonstrativos contábeis de forma 

padronizada, atendendo a novos critérios de mensuração, reconhecimento e divulgação das 

informações econômicas, financeiras e patrimoniais.  

  

2.2 Aspectos principais das normas contábeis NBC TG 1000 e ITG 1000  

 

A NBC TG 1000 e a ITG 1000 possuem particularidades que as distinguem. Além da 

segregação em relação ao porte e faturamento, também há diferença em relação aos 

demonstrativos contábeis obrigatórios e facultativos e os procedimentos para a escrituração 

contábil. Adiante serão descritos os aspectos principais das normas instituídas para atender 

às MEs, EPPs e PMEs.  

 

2.2.1 NBC TG 1000: aspectos fundamentais 

 

A NBC TG 1000 foi elaborada para normatizar os procedimentos contábeis no processo de 

convergência. Sua aplicação refere-se às pequenas e médias empresas ou PMEs. As 

empresas classificadas como tal são as que possuem ativo inferior a R$ 240 milhões e 

receita bruta anual inferior a R$ 300 milhões. Essas empresas não têm obrigação pública 

de prestação de contas (limitada ou sociedade anônima) e elaboram as suas demonstrações 

contábeis para fins gerais, atendendo aos usuários externos que são os proprietários não 

relacionados diretamente à administração e também credores e potenciais investidores 

(Jochem, 2013, p. 6). 



 28
 

A NBC TG 1000 teve como base as IFRS for SMEs, publicadas em 2009. Apesar de se 

tratar de normas simplificadas para atender à contabilidade das pequenas e médias 

empresas, apresentou grande impacto desde a entrada em vigor, homologada pela 

Resolução CFC no 1.255/09, visto que já teria que ser aplicada para o exercício financeiro 

iniciado em 2010 (CFC, 2009).  

 

A NBC TG 1000 é dividida em 35 seções com mudanças relevantes nas práticas contábeis 

até então adotadas no Brasil. As mudanças privilegiam mais transparência dos 

demonstrativos contábeis e o favorecimento ao usuário da informação contábil, devido à 

evidenciação clara dos elementos patrimoniais que podem influenciar na tomada de 

decisões. Costa (2014, p. 73) esclarece a finalidade da NBC TG 1000 nesse processo: 

 

[...] as demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a posição 
patrimonial e financeira (balanço patrimonial), o desempenho (demonstração do 
resultado e demonstração do resultado abrangente) e os fluxos de caixa da entidade. 
A apresentação adequada exige a representação confiável dos efeitos das 
transações, outros eventos e condições de acordo com as definições e critérios de 
reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas.  

 

Silva (2013, p. 10) ressalta a necessidade informacional da contabilidade e argumenta que 

“as demonstrações contábeis devem ser elaboradas sem objetivo direcionado e, com os 

dados coletados, apresentar o que realmente representa a situação patrimonial e financeira 

da companhia em estudo”. Com as alterações impostas pela norma, as PMEs passaram a 

ter a obrigatoriedade de atender aos critérios de uniformidade, transparência e divulgação 

adequada dos demonstrativos contábeis gerados.  

 

É importante salientar que todo esse processo de convergência, seja ele aplicado a 

empresas de grande porte ou às menores, visa atender a contabilidade societária e não pode 

ser confundido com os fins tributários impostos pela legislação fiscal. A introdução de 

lançamentos contábeis de ajustes de ativos e passivos faz com que no momento da 

apuração dos impostos sejam realizadas adequações para apuração de valores corretos. 

Granha (2014) compactua com a NBC TG 1000, que sugere que uma forma de 

compatibilizar ambos os requisitos é a estruturação de controles fiscais com conciliações 

dos resultados apurados de acordo com essa norma.  

 



 29
 

A Tabela 2 relaciona as 35 seções da NBC TG 1000, que representa uma simplificação das 

IFRS Full, que são as normas destinadas às empresas de grande porte. A adequação foi 

necessária visto que várias transações ocorridas nas grandes empresas não ocorrem nas 

empresas de pequeno e médio porte. 

 

Tabela 2 

Seções da NBC TG 1.000 

Seção 1 Pequenas e médias empresas 
Seção 2 Conceitos e princípios gerais 
Seção 3 Apresentação das demonstrações contábeis 
Seção 4 Balanço patrimonial 
Seção 5 Demonstração do resultado e demonstração do resultado o abrangente 
Seção 6 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido e de lucros ou prejuízos acumulados 
Seção 7 Demonstração dos fluxos de caixa 
Seção 8 Notas explicativas às demonstrações contábeis 
Seção 9 Demonstrações consolidadas e separadas 
Seção 10 Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro 
Seção 11 Instrumentos financeiros básicos 
Seção 12 Outros tópicos sobre instrumentos financeiros 
Seção 13 Estoques 
Seção 14 Investimento em controlada e em coligada 
Seção 15 Investimento em empreendimento controlado em conjunto (joint venture) 
Seção 16 Propriedade para investimento 
Seção 17 Ativo imobilizado 
Seção 18 Ativo intangível exceto ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
Seção 19 Combinação de negócios e ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 
Seção 20 Operações de arrendamento mercantil 
Seção 21 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 
Seção 22 Passivo e patrimônio líquido 
Seção 23 Receitas 
Seção 24 Subvenção governamental 
Seção 25 Custos de empréstimos 
Seção 26 Pagamentos baseados em ações 
Seção 27 Redução ao valor recuperável de ativos 
Seção 28 Benefícios a empregados 
Seção 29 Tributos sobre o lucro 
Seção 30 Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis 
Seção 31 Hiperinflação 
Seção 32 Evento subseqüente 
Seção 33 Divulgação sobre partes relacionadas 
Seção 34  Atividades especializadas 
Seção 35 Adoção inicial desta norma 
Fonte: Conselho Federal de Contabilidade – CFC. (2009). Resolução CFC nº 1.255/09, de 10 de dezembro de 
2009. Aprova a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Brasília: CFC. 
 

Ainda de acordo com esta Norma as PMEs devem apresentar um conjunto de 

demonstrações contábeis que consistem em: 

 

a) Balanço patrimonial ao final do período; 
b) demonstração do resultado do período de divulgação; 
c) demonstração do resultado abrangente do período de divulgação. A demonstração 
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do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro demonstrativo próprio ou 
dentro das mutações do patrimônio líquido. A demonstração do resultado 
abrangente, quando apresentada separadamente, começa com o resultado do 
período e se completa com os itens dos outros resultados abrangentes;  

d) demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período de divulgação; 
e) demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação;  
f) notas explicativas compreendendo o resumo das políticas contábeis significativas e 

outras informações explanatórias (CFC, 2009, p. 19). 
 

O alcance da NBC TG 1000 compreende não somente as PMEs, mas também as 

microempresas e empresas de pequeno porte. No entanto, as seções apresentam normas 

referentes a transações que não são comuns a empresas de menor porte. Dessa forma, 

houve a edição da ITG 1000 para melhor adequação das normas contábeis padronizadas 

para as MEs e EPPs.  

 

2.2.2 ITG 1000: aspectos fundamentais 

 

A ITG 1000 restringe sua aplicação às entidades definidas como microempresa e empresa 

de pequeno porte. No entanto, se essas empresas não fizerem a opção dessa interpretação 

deverão adotar a NBC TG 1000 ou as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas 

Gerais completas, caso seja aplicável (CFC, 2012).   

 

Apesar do tratamento diferenciado para as MEs e EPPs, a ITG 1000 não desobriga à 

manutenção da escrituração contábil dos atos e fatos dessas entidades. Ao contrário, essas 

empresas devem demonstrar de forma clara e organizada toda a movimentação ocorrida em 

determinado exercício financeiro que provocaram ou possam vir a provocar alteração em 

seu patrimônio (CFC, 2012). 

 

A escrituração contábil deve sempre observar os princípios de contabilidade, sendo que as 

receitas, despesas e custos do período devem obedecer ao regime de competência. Os 

lançamentos no livro diário podem ser feitos diariamente ou ao final de cada mês desde 

que sejam escriturados em conformidade com a ITG 2000, que é a norma que estabelece a 

forma de escrituração contábil para esse grupo de empresas. Também devem ser 

acompanhados de livros ou registros auxiliares (Costa, 2014). 
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A instituição da Carta de Responsabilidade da Administração representa uma inovação 

relevante nesse contexto de mudanças. Essa carta deve ser preenchida pelo responsável 

legal da empresa, onde declara a idoneidade em relação aos controles internos, gestão dos 

estoques, conformidade em relação às suas operações e confirmação de que não houve 

fraudes ou violação de leis envolvendo a administração, empregados ou terceiros 

(Sindicato das Empresas de Consultoria Assessoramento PerÍcias, Informações Pesquisas e 

Empresas de ServiÇos Contábeis - SESCON, 2013, p. 27).  

 

A relevância desse documento também é ressaltada por Costa (2014, p. 75) ao descrever 

que o “intuito é salvaguardar a sua responsabilidade pela realização da escrituração 

contábil do período-base encerrado, segregando-a e distinguindo-a das responsabilidades 

da administração da entidade”. 

 

 A gestão de estoques deve ser realizada de forma criteriosa, observando-se os controles 

necessários para sua correta avaliação. Por ser um ativo fundamental nas empresas 

comerciais, é imprescindível controle mais efetivo, o que passa a ser uma premissa da nova 

norma em vigor. Costa (2014, p. 75) descreve como deve ser mensurado o custo dos 

estoques a partir da ITG 1000: 

   

O custo dos estoques deve ser calculado considerando os custos individuais dos 
itens, sempre que possível. Caso não seja possível, o custo dos estoques deve ser 
calculado por meio do uso do método “Primeiro que Entra, Primeiro que sai” 
(PEPS) ou o método do custo médio ponderado. Há a necessidade do controle dos 
itens imobilizados, o que determina que haja o seu controle permanente impondo 
maior detalhamento do plano de contas. No mesmo sentido, exige-se permanente 
acompanhamento do preço de mercado e a sua comparação com o custo de 
aquisição dos itens para revenda, almoxarifado ou produção.  

 

Além das alterações mencionadas advindas dessa nova norma, sugere-se ainda a adoção de  

cartas dirigidas aos clientes informando sobre a adoção inicial, solicitação de informação 

sobre estoques, relações de inventários, solicitação da relação dos bens integrantes do 

imobilizado, solicitação de informações para fechamento do balanço patrimonial com 

concordância do cliente, entre outras que se fizerem necessárias (SESCON, 2013).  

 

Outro ponto relevante diz respeito aos ativos imobilizados. Apesar dos diversos métodos 

de depreciação, a norma recomenda a aplicação do método linear, haja vista ser o método 
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mais simples para esse cálculo. A ITG 1000 apresenta ainda indicadores que podem 

auxiliar na aplicação do teste de recuperabilidade de ativos e posterior reconhecimento 

contábil do ajuste ao valor recuperável.  

 

A norma também versa sobre vários outros critérios e procedimentos contábeis, 

exemplificando e oferecendo o suporte adequado aos profissionais da contabilidade para a 

correta aplicabilidade da norma. A Tabela 3 complementa a comparação entre as normas 

NBC TG 1000 e a ITG 1000. 

 

Tabela 3 

Resumo comparativo entre ITG 1000 E NBC TG 1000 

 ITG 1000 NBC TG 1000 
Abrangência ME e EPP com faturamento anual inferior 

a $3.600.000,00 independente da opção 
tributária. 

PME que aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta > R$ 
3.600.000,00 e ≤ R$ 300.000.000,00 e 
ME e EPP que não optaram pela adoção 
da ITG 1000 

Norma 
reguladora CFC 

Resolução 1.418/2012 aprovada em 
05/12/2012 

Resolução 1.255/2009 aprovada em 
10/12/2009 

Demonstrativos 
Contábeis 
Obrigatórios 

Balanço patrimonial comparativo e com 
evidenciação do movimento, demonstração 
do resultado comparativa e com 
evidenciação do movimento, notas 
explicativas demonstrando a aplicação da 
ITG 1000, as políticas contábeis adotadas 
para os vários elementos patrimoniais e de 
resultado, demonstração da variação do 
imobilizado e depreciações aplicadas.  

Balanço patrimonial, demonstração do 
resultado, DRA e DMPL, sendo que 
estas duas podem ser substituídas pela 
DLPA, DFC, notas explicativas com 
detalhamento dos DC da entidade. 

Demonstrativos 
Facultativos 

Demonstração de fluxo de caixa, 
demonstração da mutação do Patrimônio 
líquido 

DLPA, DVA 

Escrituração 
contábil 

Contabilidade simplificada. Deve obedecer 
a Norma ITG 2000. Permite partidas 
mensais em livro diário e livro razão com 
detalhamento em livros auxiliares 

Contabilidade completa. 
 
 

 
Adoção 
obrigatória 

Adoção plena para exercícios iniciados a 
partir de janeiro de 2013 conforme CTG 
1000 – Comunicado Técnico Geral. 

Adoção para exercícios iniciados a partir 
de janeiro de 2010 e adoção plena para 
exercícios iniciados a partir de janeiro 
de 2013 conforme CTG 1000 – 
Comunicado Técnico Geral. 

DRA: Demonstração do Resultado Abrangente; DMPL: Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 
DLPA: Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados; DFC: Demonstração do Fluxo de Caixa; DC: 
Demonstrativo Contábil; DVA: Demonstração do Valor Adicionado; CTG: Comunicado Técnico Geral. 
Fonte: adaptado das normas ITG 1000 E NBC TG 1000: Conselho Federal de Contabilidade – CFC. (2012). 
Resolução CFC nº 1.418/12, de 5 de dezembro de 2012. Aprova a ITG 1000 – modelo contábil para 
microempresa e empresa de  pequeno porte; Conselho Federal de Contabilidade – CFC. (2009). Resolução 
CFC nº 1.255/09, de 10 de dezembro de 2009. Aprova a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas. Brasília: CFC. 
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Conforme evidenciado na Tabela 3, a adoção das normas NBC TG 1000 e ITG 1000 deve 

ocorrer de forma plena a partir dos exercícios iniciados em janeiro de 2013. Esse cenário é 

atual e reforça ainda mais a necessidade de pesquisas sobre a aplicabilidade adequada das 

referidas normas.  

 

Porém, apesar de todo o caráter informacional que essas normas trouxeram para as MEs, 

PMEs e EPPs e a normatização a partir das resoluções editadas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade determinando a adoção plena, ainda se verifica um longo caminho para a  

aplicação das mesmas em sua integridade. 

 

2.2.3 Adoção da NBC TG 1000 e ITG 1000: benefícios e dificuldades do processo de 

convergência 

 

Todos os aspectos abordados até o presente momento neste trabalho explicitam a 

relevância do processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões 

internacionais: desde a promulgação da Lei 11.638/07 aplicável às empresas de grande 

porte (Brasil, 2007) até culminar com a inclusão das microempresas, empresas de pequeno 

porte e pequenas e médias empresas nesse cenário, com a edição das normas NBC TG 

1000 e ITG 1000. 

 

As pequenas e médias empresas exercem relevante papel na economia brasileira. 

Consequentemente, representam grande parte dos clientes dos escritórios contábeis. Seja 

por redução de custos ou pela competência técnica, para essas empresas torna-se mais 

conveniente contratar os serviços contábeis externos prestados pelos escritórios.   

 

No entanto, é perceptível que na realidade brasileira ainda se tem arraigada a ideia de que 

as informações geradas pelos registros de atos e fatos ocorridos na entidade somente 

possuem a finalidade de atender às questões tributárias. De acordo com o Pronunciamento 

CPC PME (2009, p. 4), “as PMEs muitas vezes produzem demonstrações contábeis apenas 

para o uso de proprietários-administradores ou apenas para o uso de autoridades fiscais ou 

outras autoridades governamentais”. 

 

O processo de convergência é revestido de pressupostos que conduzem a não somente 

padronizar normas e práticas contábeis, mas também oferecer elevado grau de 
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confiabilidade e transparência às demonstrações financeiras, favorecendo o usuário na 

tomada de decisões. A contabilidade passa a desempenhar relevante papel nos processos de 

gestão. Sobre esse aspecto, Brondani, Caglioni, Silva e Farias (2014, p.4) argumentam: 

 

Ao utilizar a contabilidade como ferramenta, tendo o contador como aliado na 
gestão da empresa, as possibilidades de continuidade do negócio serão aumentadas 
e as decisões serão tomadas sob uma nova perspectiva, com muito mais segurança e 
possibilidades de sucesso. Nesse aspecto, a contabilidade passa a ocupar a posição 
de ferramenta de apoio ao empresário, deixa de se prender as normas e 
regulamentos fiscais para uma posição de apoio gerencial. 

 

A informação contábil realizada de acordo com as novas normas oferece subsídios para 

que o gestor fique munido de informações relevantes para a gestão e estratégia operacional. 

E cabe ao profissional contábil estar preparado para atender a essa demanda. Jochem 

(2011) destaca que o processo de adoção das normas internacionais de contabilidade 

demandará do profissional contábil uma quebra de paradigmas. Guimarães, Paulúcio, 

Almeida, e Moura (2011) corroboram dessa opinião, destacando a necessidade de 

qualificação do profissional em relação ao processo de convergência, visto ser  este um 

fator preponderante para atender às atuais exigências de mercado.  

 

Na pesquisa realizada por Correr et al. (2015), são mencionados alguns fatores que 

dificultam a adoção das normas pelos profissionais da contabilidade:  

 

a) A formação do profissional contábil; 

b) educação continuada por meio de cursos e treinamentos; 

c) distanciamento entre o cliente e o profissional que presta serviços terceirizados de 

contabilidade; 

d) forte influência fiscal (contabilidade voltada para atendimento do fisco). 

 

Os autores ainda abrem a discussão para cada um desses fatores. Em relação à formação do 

profissional contábil, ressaltam a baixa aprovação dos mesmos nos exames de suficiência 

do Conselho Federal de Contabilidade. Sobre a educação continuada, enfatizam que alguns 

temas inseridos nas normas ainda são de pouco conhecimento e/ou entendimento, tais 

como ativo intangível e operações de arrendamento mercantil financeiro e operacional. 

Sobre o distanciamento entre o cliente e o profissional contábil, argumentam que muitos 

profissionais da área contábil “ainda se mantêm alheios às mudanças, limitando seu 
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trabalho ao preenchimento de guias e recolhimento de impostos”. Este último é fortemente 

aliado ao quarto fator apresentado, em que se realça a forte influência tributária na 

realidade brasileira, que faz com que os fins gerenciais da contabilidade sejam colocados 

em segundo plano (Correr et al., 2015). 

 

Sobre a formação do profissional contábil citada por esses autores, cabe salientar que o 

Conselho Nacional de Educação, em 2004, a partir da Resolução CNE/CES 10/2004, 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Ciências 

Contábeis, bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior.  

 

O Conselho Federal de Contabilidade, com embasamento na referida resolução, elaborou a 

Proposta Nacional de Conteúdo para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis, 

contemplando o conteúdo destinado à formação básica e à formação profissional, assim 

como também disciplinas optativas complementares. A matriz curricular é flexível e as 

Instituições de Educação Superior podem adotar disciplinas optativas variadas, desde que 

mantenham a carga de disciplinas consideradas obrigatórias (Carneiro et al.,  2009). 

 

Diante do processo de convergência, os conteúdos e ementas vigentes tornam-se 

merecedores de atualização, visando inserir no contexto acadêmico o estudo mais 

aprofundado das Normas Brasileiras de Contabilidade, já adequadas às normas 

internacionais.  

 

Na Europa, visando padronizar o processo de ensino superior, foi assinada a Declaração de 

Bolonha por diversos países europeus, visando introduzir um sistema de ensino superior 

mais comparável e coerente.  “O Processo de Bolonha tem por objetivo criar um sistema de 

graus acadêmicos facilmente reconhecíveis e comparáveis, promover a mobilidade dos 

estudantes, dos professores e dos investigadores, bem como assegurar a elevada qualidade 

da aprendizagem e da docência” (Declaração de Bolonha, 1999). 

 

Uma padronização de tal nível, conforme se processa na Europa, seria uma forma de 

dirimir a diversificação de conteúdos que ocorre na formação do profissional contábil no 

território nacional, advinda da matriz flexível ora existente.  
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O aumento de custo na geração das informações contábeis também é um ponto sensível no 

processo de aderência às normas contábeis voltadas para as MEs, EPPs e PMEs. Niyama 

(2014) reforça os pontos positivos do processo de convergência, tais como a emissão de 

informações contábeis de qualidade, facilidade de captação de recursos em mercados 

internacionais e redução do custo de capital, mas evidencia uma preocupação com a 

relação custo-benefício:  

 

Uma crítica bastante difundida na adoção do IRFS for SME está relacionada ao 
custo e benefício inerente à aplicação do IFRS for SME. Sabe-se que toda 
informação tem um custo e deve-se desprezar tal informação à medida que o custo 
é superior ao ganho com a informação obtida. Encontrar o trade off entre custo e 
benefício passa a ser o maior desafio na adoção das regras para PME (Niyama, 
2014, p. 165).  

 

Outra dificuldade que o profissional contábil encontra em relação à adoção das novas 

práticas contábeis impostas pelo processo de convergência envolve diretamente o repasse 

de informações por parte do cliente. Como as normas privilegiam a transparência das 

informações, as mesmas devem ser baseadas em documentações idôneas e fidedignas. 

Lorandi e Lorandi (2013) identificam esse problema e citam que “os contabilistas são 

prejudicados quando do não encaminhamento de notas fiscais e outros documentos, os 

quais deveriam ter seus reflexos apresentados nas demonstrações contábeis”. Tal fato pode 

gerar uma informação errônea ou deturpar os demonstrativos contábeis, prejudicando a 

capacidade informacional gerada pela contabilidade.  

 

Vale salientar que o profissional contábil possui responsabilidade civil pelos atos relativos 

à escrituração contábil e fiscal e ao mesmo tempo responde solidariamente quando 

praticarem atos que causem danos a terceiros, tais como clientes, fornecedores ou até 

mesmo o governo, como estabelece o Código Civil (Brasil, 2002). Para dirimir essa 

dificuldade, a ITG 1000 introduz um grande avanço, que é a Carta de Responsabilidade da 

Administração.  

 

Esse documento deve ser elaborado no momento do contrato de prestação de serviço e 

renovado a cada ano, ao término do exercício social. A carta tem como objetivo principal 

salvaguardar o profissional contábil, visto que segrega e distingue sua responsabilidade 

pela realização da escrituração contábil das responsabilidades da administração, tanto em 

relação aos controles internos quanto ao acesso das informações repassadas (CFC, 2012). 
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Ainda sobre as dificuldades que envolvem uma mudança de tal magnitude, diz respeito aos 

custos de implantação das normas. Em relação ao cliente, os custos podem ser impactados 

pelo aumento dos honorários contábeis e implantações de sistemas de controle para suprir 

as informações ora demandadas pela contabilidade. Quanto ao profissional contábil, 

envolve os custos de treinamento do pessoal, mudanças em sistemas informatizados e até 

mesmo o aumento de tempo utilizado para realização dos registros em conformidade com 

as normas. Sobre esse aspecto, Costa (2014, p. 78) analisa: 

 

Primeiramente, cabe ressaltar que a adoção das normas, a princípio, gerará uma 
ampliação de custos, pois haverá aumento de valor dos honorários do contador, em 
razão da necessidade de adaptar o sistema, plano de contas, histórico de operações 
a cada empresa para cada empresa. [...] Ademais, a realidade do micro e pequeno 
empresário brasileiro não contempla a contratação do contador para elaboração dos 
livros obrigatórios, estes empresários utilizam-se de tabelas e planilhas eletrônicas, 
armazenadas em locais diferentes e dissociadas umas das outras. 

 

No entanto, a autora cita ainda que, apesar da oneração do empresário, o processo de 

convergência potencializa a tentativa de inserção das PMEs em um ambiente 

internacionalizado.  

 

Em pesquisa realizada entre profissionais contábeis na cidade de Uberlândia-MG, Costa 

(2014) avaliou os custos e benefícios inerentes ao processo de convergência voltado para 

as PMEs. De acordo com os resultados obtidos, os maiores benefícios obtidos são 

relacionados à qualidade das informações contábeis, que terão mais comparabilidade, 

credibilidade, utilidade e transparência. No tocante aos custos, os autores destacam a falta 

de profissionais treinados e falta de interesse dos gestores em relação à aplicação do CPC 

PME.  

 

Diante dos desafios citados, é perceptível a identificação de potenciais causas da não 

aderência dos escritórios contábeis às novas práticas contábeis introduzidas pelas normas 

NBC TG 1000 e da ITG 1000. O tema é recente e começam a surgir debates na literatura 

científica sobre a convergência. No entanto, o cenário ainda é carente de abordagem 

científica e ainda não apresenta modelo teórico validado sobre a dinâmica da aderência, o 

que reforça ainda mais a relevância do presente estudo.  
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A incursão crítica anteriormente efetuada no referencial teórico existente remeteu à 

constatação da falta de um corpo teórico sistematizado para tratar a questão central desta 

dissertação. Entretanto, tal incursão deixou bastante explícito o fato de que qualquer 

tratamento mais profundo da questão em pauta deve, necessariamente, considerar os 

seguintes aspectos: 

 

a) Grau de conhecimento das normas vigentes; 

b) grau de utilização das normas nos registros e elaboração dos demonstrativos 

contábeis; 

c) principais obstáculos que impedem e/ou dificultam a aplicação integral ou parcial 

das normas vigentes às MEs, EPPs e PMEs. 

 

Adicionalmente, o adentramento no referencial teórico permitiu a escolha dos indicadores 

apropriados para caracterizar cada um dos três construtos anteriormente referidos.  
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3  Metodologia 

 

Neste capítulo será descrita a metodologia empregada nesta dissertação visando alcançar 

os objetivos almejados. De acordo com Motta-Roth e Hendges (2010, p. 114), “o objetivo 

da metodologia é apresentar os materiais e os métodos (participantes ou sujeitos, 

instrumentos, procedimentos, critérios, variáveis/categorias de análise, etc.) a serem 

adotados”. Inicialmente será relatada a caracterização da pesquisa. A seguir, serão 

apresentados os critérios determinantes da indicação da população e composição da 

amostra formada. Logo após serão descritas as técnicas de coleta de dados. Por fim, será 

demonstrada a estratégia de coleta e análise dos dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O presente estudo tem caráter exploratório, com vistas à avaliação dos principais aspectos 

da dinâmica que caracteriza a aderência dos escritórios de contabilidade em relação às 

novas práticas contábeis de acordo com as normas aplicáveis às MEs, EPPs e PMEs.  

 

A abordagem do problema deu-se a partir da combinação dos métodos quantitativos e 

qualitativos visando alcançar mais aprofundamento em relação ao problema da pesquisa.  

O caráter qualitativo decorre da análise prévia do cenário e o caráter quantitativo é 

relacionado à aplicação de métodos estatísticos para a análise do problema.    

 

3.2 Levantamento dos dados 

 

Esta pesquisa abrangeu uma amostra de 20 empresas de empresas prestadoras de serviços 

contábeis localizadas na cidade de Belo Horizonte-MG. Teve por objetivo entrevistar 

proprietários/ titulares e gestores de escritórios contábeis visando identificar o cenário atual 

da aderência dos escritórios contábeis às mudanças implantadas pelas normas ITG 1000 e 

NBC TG 1000. Buscou ainda evidenciar quais os fatores impactantes e que determinam o 

grau de adoção detectado no desenvolver da aplicação da pesquisa. A escolha das 

unidades/ amostras de estudo foi definida em base aleatória. Para realizar a pesquisa, foi 

utilizada a técnica de levantamento de dados. 
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Como instrumento de coleta de dados, foi aplicado questionário padronizado, do tipo 

semiestruturado, composto de questões fechadas, organizado de acordo com os objetivos 

específicos. Ao término do questionário, os respondentes foram convidados a emitir 

opiniões adicionais sobre o tema em questão. Os questionários foram enviados por e-mail a 

200 escritórios contábeis localizados na região de Belo Horizonte, visando obter 

informações esclarecedoras sobre o cenário de aderência nesta cidade, sendo que, destes, 

foram obtidas respostas de 20 escritórios. 

 

O questionário teve como objetivo averiguar o grau de instrução dos profissionais 

envolvidos, qual o número de empresas que estes possuem em sua carteira e que se 

enquadram nos critérios de ME, EPP e PME. Também foi alvo da pesquisa identificar o 

nível de conhecimento desses profissionais em relação às normas ITG 1000 e NBC TG 

1000, além de averiguar o grau efetivo da aplicação destas na elaboração e apresentação 

dos demonstrativos contábeis.  

 

A estrutura do questionário foi dividida em quatro blocos de questões. O primeiro bloco 

buscou verificar o perfil da organização contábil em relação ao tempo de permanência no 

mercado, composição da carteira de clientes, quantos clientes se enquadram no perfil da 

presente pesquisa e o número de colaboradores que prestam serviços contábeis na 

organização. 

 

No segundo bloco, buscou-se avaliar o perfil do respondente, compreendendo faixa etária, 

formação profissional, sexo e função que desempenha na organização contábil. Também 

foram incluídos questionamentos sobre o tempo de atuação na área contábil e a forma de 

atualização adotada pelo respondente.  

 

O terceiro bloco tratou de questões específicas, visando identificar o conhecimento dos 

respondentes sobre o tema proposto. Também se buscou averiguar quais procedimentos 

indicados pela NBC TG 1000 e pela ITG 1000 estão sendo aplicados pelos respondentes na 

elaboração dos demonstrativos contábeis.  

 

O quarto bloco concentrou as questões visando obter a opinião pessoal dos respondentes 

sobre as novas práticas contábeis, análise dos benefícios e dificuldades no processo de 

aderência.  
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A coleta de dados foi realizada de novembro a dezembro de 2015, sendo que dos 200 e-

mails enviados foram obtidos retornos de 20 respondidos.  

 

O porte de cada escritório que participou deste estudo possui um número variável de 

contabilistas. A carteira de clientes a que cada um destes atende também é variável e 

normalmente composta de microempresas e empresas de pequeno porte, dada a realidade 

econômica da cidade de Belo Horizonte. Sendo assim, a amostra, apesar de pequena, pode 

traduzir os questionamentos se os mesmos fossem aplicados em uma amostra maior.  

 

Após o término do levantamento de dados foi realizado o estudo da amostra por meio de 

planilhas em Excel e elaboração de gráficos sintetizando os resultados. A seguir 

realizaram-se a redação, apresentação e análise dos dados coletados. O trabalho de 

pesquisa culminou então com os resultados obtidos, sua análise e as considerações que 

foram evidenciadas em relação ao estudo proposto.  
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4 Apresentação e Análise de Resultados 

 

Os resultados da pesquisa são apresentados neste capítulo divididos em duas etapas. A 

primeira representa a abordagem quantitativa da pesquisa. Nesta parte será informada a 

análise descritiva dos resultados dos questionários, com a utilização de gráficos para 

melhor interpretação dos resultados. 

 

Na segunda etapa são expostos resultados que representam a abordagem qualitativa. Na 

parte V do questionário o respondente teve a opção de manifestar opinião complementar 

sobre o tema. As respostas obtidas por meio da questão aberta complementam os 

resultados apurados na abordagem quantitativa da pesquisa.  

 

4.1 Análise quantitativa dos resultados 

 

A análise quantitativa das respostas do questionário é subdivida em quatro seções. A 

primeira seção traz informações sobre o perfil da organização contábil na qual o 

respondente atua. A segunda parte busca traçar o perfil do respondente responsável por 

efetuar registros contábeis e elaborar demonstrativos contábeis. A terceira seção trata de 

questões específicas relacionadas ao conhecimento e aplicação das normas contábeis ITG 

1000 e NBC TG 1000. A quarta seção registra as opiniões dos respondentes sobre vários 

aspectos das normas e os fatores impactantes na aderência das mesmas.  

 

4.1.1 Perfil das organizações contábeis  

 

As duas primeiras questões acerca das organizações contábeis nas quais os respondentes 

atuam buscou conhecer o tempo de existência das empresas no mercado e a quantidade de 

clientes que elas possuem. De acordo com a Figura 1, os resultados revelam que a maioria 

das empresas nas quais os profissionais atuam está solidificada no mercado, sendo que 

45% delas já possuem mais de 20 anos de mercado, seguidas por empresas que estão no 

mercado entre seis e 10 anos e 16 e 20 anos, cada faixa representando 25% no total dos 

respondentes.   

 

 

 



 
 

Figura 1 – Tempo de existência da empresa contábil.

 

A Figura 2 demonstra a quantidade de clientes atendidos pelas organizações, sendo que 

30% são responsáveis por até 30 clientes, 25% são responsáveis por 31 a70 clientes e 30% 

possuem mais de 200 clientes. 

 

Figura 2 – Quantidade de clientes.

 

A adoção das normas ITG 1000 e NBC TG 1000 est

Dessa forma, as questões 3 e 4 buscaram evidenciar o enquadramento da carteira de 

clientes das empresas em relação ao porte e 

 

A Figura 3 ilustra que dos 20 escritórios contábeis pesquisados, 13 possuem em sua 

carteira de clientes mais de 20 empresas que se enquadram como 

de pequeno porte, representando 65% do total. Mesmo 

Tempo de existência da empresa contábil. 

2 demonstra a quantidade de clientes atendidos pelas organizações, sendo que 

30% são responsáveis por até 30 clientes, 25% são responsáveis por 31 a70 clientes e 30% 

possuem mais de 200 clientes.  

Quantidade de clientes. 

normas ITG 1000 e NBC TG 1000 está condicionada ao porte da empresa. 

as questões 3 e 4 buscaram evidenciar o enquadramento da carteira de 

clientes das empresas em relação ao porte e à norma contábil que as mesmas devem adotar. 

que dos 20 escritórios contábeis pesquisados, 13 possuem em sua 

carteira de clientes mais de 20 empresas que se enquadram como microempresa e 

orte, representando 65% do total. Mesmo com percentuais m
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2 demonstra a quantidade de clientes atendidos pelas organizações, sendo que 

30% são responsáveis por até 30 clientes, 25% são responsáveis por 31 a70 clientes e 30% 

 

condicionada ao porte da empresa. 

as questões 3 e 4 buscaram evidenciar o enquadramento da carteira de 

norma contábil que as mesmas devem adotar.  

que dos 20 escritórios contábeis pesquisados, 13 possuem em sua 

icroempresa e empresa 

percentuais mais baixos, os 



 
 

demais escritórios possuem em sua carteira entre 10 

enquadramento, sendo que nenhuma delas deixa de ter es

Este resultado indica o alto

 

Figura 3 – Enquadramento de clientes microempresa e empresa de pequeno porte.

 

A Figura 4 indica que há queda no percentual de clientes enquadrados como PMEs nas 

carteiras de clientes, mas ainda assim possuem 

empresas que devem aplicar

escritórios possuem mais de 20 clientes PMEs, enquanto que 45% dos escritórios 

um e cinco clientes PMEs. 

enquadramento, foi encontrado 

interfere de forma relevante no quesito adequação e aplicação da NBC TG 1000. 

 

s possuem em sua carteira entre 10 e 15% de empresas nes

enquadramento, sendo que nenhuma delas deixa de ter esse tipo de clientes em sua carteira.   

alto número de empresas obrigadas à adoção da norma ITG 1000.

uadramento de clientes microempresa e empresa de pequeno porte. 

4 indica que há queda no percentual de clientes enquadrados como PMEs nas 

carteiras de clientes, mas ainda assim possuem importante representatividade como 

empresas que devem aplicar a norma NBC TG 1000. O resultado revela que 40% dos 

escritórios possuem mais de 20 clientes PMEs, enquanto que 45% dos escritórios 

clientes PMEs. Entre os escritórios que não possuem cliente nes

foi encontrado o percentual de 10%. No entanto

interfere de forma relevante no quesito adequação e aplicação da NBC TG 1000. 
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e tipo de clientes em sua carteira.   

número de empresas obrigadas à adoção da norma ITG 1000. 

 
 

4 indica que há queda no percentual de clientes enquadrados como PMEs nas 

representatividade como 

a norma NBC TG 1000. O resultado revela que 40% dos 

escritórios possuem mais de 20 clientes PMEs, enquanto que 45% dos escritórios têm entre 

ntre os escritórios que não possuem cliente nesse 

ntual de 10%. No entanto, esse percentual não 

interfere de forma relevante no quesito adequação e aplicação da NBC TG 1000.  



 
 

Figura 4 – Enquadramento de clientes pequenas e médias empresas

 

As empresas nas quais os questionários foram respondidos poss

funcionários em número variado, sendo que 15% possuem até 

possuem até quatro a oito

funcionários.  

 

4.1.2 Informações do perfil dos respondentes

 

As questões de número 6 a 11 buscaram 

faixa etária dos respondentes

45 anos e 35% m acima de 46 anos.  A predominância em relação ao 

70% dos respondentes contra 30% 

questões sobre a formação e o cargo ocupado pelos respondentes. Os resultados estão 

representados pelas Figuras

Enquadramento de clientes pequenas e médias empresas. 

As empresas nas quais os questionários foram respondidos poss

funcionários em número variado, sendo que 15% possuem até três

oito, 10% com nove a 14, 10% com 15 a 19 e 35% 

4.1.2 Informações do perfil dos respondentes 

As questões de número 6 a 11 buscaram exibir o perfil profissional dos respondentes. A 

faixa etária dos respondentes foi equilibrada: 25% na faixa de 26 a 35 anos, 40% de 36 a 

45 anos e 35% m acima de 46 anos.  A predominância em relação ao 

70% dos respondentes contra 30% do sexo masculino.  Também foram respondidas 

questões sobre a formação e o cargo ocupado pelos respondentes. Os resultados estão 

Figuras 5 e 6: 
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As empresas nas quais os questionários foram respondidos possuem quadro de 

três funcionários, 30% 

15 a 19 e 35% têm acima de 20 

o perfil profissional dos respondentes. A 

25% na faixa de 26 a 35 anos, 40% de 36 a 

45 anos e 35% m acima de 46 anos.  A predominância em relação ao sexo é feminina, com 

Também foram respondidas 

questões sobre a formação e o cargo ocupado pelos respondentes. Os resultados estão 



 
 

Figura 5 – Formação dos respondentes.

 

Analisando-se a Figura 

acadêmica como bacharéis em Ciências Contábeis (29%) e/ou com especialização (35%). 

Comparando-se o percentual de técnicos (24%) 

acumulam aproximadamente 76%, 

 

Figura 6 – Cargos dos respondentes.

 

Outro ponto relevante (Figura

exercem cargos de sócio

funcionários ou gerentes

cargos.  

Formação dos respondentes.  

 5, depreende-se que a maioria dos entrevistados 

acharéis em Ciências Contábeis (29%) e/ou com especialização (35%). 

se o percentual de técnicos (24%) com os de nível superior consolidados, que 

acumulam aproximadamente 76%, infere-se que a maioria tem boa formação acadêmica.

Cargos dos respondentes. 

Figura 6) diz respeito aos cargos dos respondentes, dos quais 40% 

ócio-diretor e/ou gestor; 35% exercem o cargo de 

funcionários ou gerentes; 15% atuam como analistas contábeis; e 10% 

46

 

os entrevistados possui formação 

acharéis em Ciências Contábeis (29%) e/ou com especialização (35%). 

os de nível superior consolidados, que 

boa formação acadêmica. 

 

6) diz respeito aos cargos dos respondentes, dos quais 40% 

35% exercem o cargo de contador como 

e 10% ocupam outros 
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Conjugando esses resultados, verifica-se que os respondentes, em sua maioria, possuem 

conhecimentos contábeis em nível elevado e ocupam cargos relevantes nas organizações 

em que atuam. 

 

As questões 10 e 11 finalizam o perfil dos entrevistados nos quesitos tempo de atuação na 

área contábil e as formas adotadas para atualização sobre o novo padrão em vigor. O 

resultado mostra que os entrevistados possuem vasta experiência, sendo que a grande 

maioria atua na área entre 11 e 20 anos, o que é comprovado por 72% dos que se 

enquadram nessa faixa.  

 

Sobre as formas de atualização quanto às mudanças contábeis, 35% utilizam livros, 

revistas e internet; 24% adotam os cursos presenciais; e 24% utilizam os serviços de 

consultorias especializadas. Outras formas de atualização são obtidas por cursos on-line 

(12%) ou outras formas (5%).  

 

4.1.3 Grau de conhecimento e aderência das normas NBC TG 1000 e ITG 1000 

 

Esta seção do questionário é de suma importância para a pesquisa proposta, pois visa obter 

informações sobre o nível de conhecimento dos entrevistados sobre as normas que 

representam o objeto de pesquisa, assim como também a aderência efetiva sobre a 

aplicação dessas normas nas práticas contábeis.  

 

A Figura 7 ilustra que a grande maioria possui conhecimento parcial da NBC TG 1000. 

Somente 15% dominam a norma citada. Um fato preocupante é que 10% não têm qualquer 

conhecimento e 5% possuem pouco conhecimento, o que sugere que apesar da norma estar 

em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, ainda há muito que se aprimorar no 

conhecimento e na utilização das práticas contábeis atualizadas para as pequenas e médias 

empresas.  



 
 

Figura 7 – Conhecimento sobre a NBC TG 1000.

 

Na questão 13 foram apresentados 16 procedimentos contábeis de acordo com a NBC TG 

1000, visando identificar quais deles já foram implementados e estão sendo aplicados pelos 

participantes da pesquisa na prestação de serviços dos clientes enquadrados como 

pequenas e médias empresas. 

 

A constatação obtida pela análise do gráfico 

reforça a hipótese da não aderência da norma aplicável. A utilização da nova nomenclatura 

das contas de passivo e resultado apresenta percentual elevado, quando se constata que 

75% estão utilizando plenamente, 20% parcialmente e somente 5% est

poucos casos. Isso pode ser justificado 

empregam nos programas a nova nomenclatura, tornando necessária a padronização dos 

sistemas contábeis para alimentar a interface com os procedimentos fiscais. 

 

Em contrapartida, a utilização das notas explicativas 

desfavorável, se se levar em consideração que tod

independentemente do porte e forma de tributação, é obrigad

são imprescindíveis para o entendimento da situação patrimonial das entidades. 

Conhecimento sobre a NBC TG 1000. 

Na questão 13 foram apresentados 16 procedimentos contábeis de acordo com a NBC TG 

visando identificar quais deles já foram implementados e estão sendo aplicados pelos 

pantes da pesquisa na prestação de serviços dos clientes enquadrados como 

pequenas e médias empresas.  

A constatação obtida pela análise do gráfico da Figura 7 em conjunto com a Tabela 

reforça a hipótese da não aderência da norma aplicável. A utilização da nova nomenclatura 

de passivo e resultado apresenta percentual elevado, quando se constata que 

75% estão utilizando plenamente, 20% parcialmente e somente 5% est

pode ser justificado porque algumas obrigações tributárias acessórias já 

nos programas a nova nomenclatura, tornando necessária a padronização dos 

sistemas contábeis para alimentar a interface com os procedimentos fiscais. 

a utilização das notas explicativas tem índice de aplicação extremamente 

levar em consideração que todo e qualquer tipo de empresa, 

do porte e forma de tributação, é obrigado a elaborar es

são imprescindíveis para o entendimento da situação patrimonial das entidades. 
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Na questão 13 foram apresentados 16 procedimentos contábeis de acordo com a NBC TG 

visando identificar quais deles já foram implementados e estão sendo aplicados pelos 

pantes da pesquisa na prestação de serviços dos clientes enquadrados como 

em conjunto com a Tabela 4 

reforça a hipótese da não aderência da norma aplicável. A utilização da nova nomenclatura 

de passivo e resultado apresenta percentual elevado, quando se constata que 

75% estão utilizando plenamente, 20% parcialmente e somente 5% estão usando em 

que algumas obrigações tributárias acessórias já 

nos programas a nova nomenclatura, tornando necessária a padronização dos 

sistemas contábeis para alimentar a interface com os procedimentos fiscais.  

índice de aplicação extremamente 

e qualquer tipo de empresa, 

a elaborar essas notas, que 

são imprescindíveis para o entendimento da situação patrimonial das entidades.  
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Tabela 4 

Aderência da NBC TG 1000 na prestação de serviços contábeis para PMEs 

Procedimento 
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s 
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N
en

hu
m
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N
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a 
 

à 
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e 

T
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Notas explicativas 15% 25% 35% 20% 5% 100% 

Teste de recuperabilidade de ativos (teste de Impairment) 5% 15% 15% 45% 20% 100% 

Nova nomenclatura das contas ativo e passivo e resultado 75% 20% 5% - - 100% 

Depreciação aplicando o valor justo, valor residual do 
bem e vida útil estimada 

5% 25% 10% 40% 20% 100% 

Constituição de provisões 25% 25% 40% 5% 5% 100% 

Divulgação de ativos e passivos contingentes 10% 25% 5% 50% 10% 100% 

Demonstração do resultado abrangente 5% 20% 10% 5% 60% 100% 

Ajuste de avaliação patrimonial para ativos e passivos de 
longo prazo 

5% 25% 10% 40% 20% 100% 

Mensuração de ativos a valor justo 5% 20% 15% 40% 20% 100% 

Reconhecimento de receitas em função de benefícios 
econômicos futuros 

5% 15% 10% 45% 25% 100% 

Combinação de negócios (em fusão, incorporação, cisão) 0% 10% 5% 15% 70% 100% 

Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) 0% 20% 0% 10% 70% 100% 

Avaliação, mensuração e reconhecimento de ativos 
intangíveis 

5% 20% 10% 10% 55% 100% 

Informações sobre incertezas das estimativas contábeis 
na data da elaboração dos demonstrativos 

5% 20% 0% 45% 30% 100% 

Mensuração de ativos agrícolas pelo valor justo 0% 0% 5% 15% 80% 100% 

Propriedade para investimentos 0% 15% 15% 10% 60% 100% 

 

Averiguando os demais resultados apresentados, é perceptível que alguns procedimentos 

não se aplicam a grande parte das empresas que compõem o montante dos respondentes. A 

elaboração da demonstração do resultado abrangente é exigida de empresas com capital 

aberto, ou seja, é um tipo de cliente que raramente utiliza os serviços de escritórios 

externos, visto que comumente possui sua contabilidade própria. As normas para 

combinação de negócios e ágio por expectativa de rentabilidade futura também são 

operações típicas de grupos empresariais, outro tipo de cliente não tão presente na carteira 

dos escritórios contábeis.  

 



 
 

Da mesma forma, a mensuração de ativos agrícolas pelo valor justo é específica para 

empresas do ramo de agronegócio. O percentual da não aplic

propriedades para investimentos também se encontra alto, atingindo 60%.

 

No entanto, procedimentos que deveriam ser constantes para a grande maioria das 

empresas - tais como a aplicação do teste de recuperabilidade de ativos, o 

depreciação utilizando o valor justo, valor residual e vida útil estimada, a constituição de 

provisões, divulgação de ativos e passivos contingentes e o ajuste de avaliação patrimonial 

para ativos e passivos de longo prazo 

a aplicação plena ou parcial.

 

A questão 14 levanta outro ponto sensível para esta pesquisa. Refere

da norma ITG 1000, que deve ser aplicada às microempresas e empresas de pequeno porte. 

Os resultados são apresentados n

 

Figura 8 – Questão 14: conhecimento sobre a ITG 1000.

 

Igualmente à NBC TG 1000, o conhecimento pleno da ITG 1000 é representado por 

apenas 15% dos respondentes. O conhecimento parcial abrange 70% dos respondentes, ao 

passo que 10% possuem

em conjunto com a Figura

aderência de forma adequada se 

se enquadram como microempresa e empresa de pequeno porte e que deve ter seus 

registros contábeis em con

a mensuração de ativos agrícolas pelo valor justo é específica para 

empresas do ramo de agronegócio. O percentual da não aplicação das normas referente a 

propriedades para investimentos também se encontra alto, atingindo 60%.

No entanto, procedimentos que deveriam ser constantes para a grande maioria das 

tais como a aplicação do teste de recuperabilidade de ativos, o 

depreciação utilizando o valor justo, valor residual e vida útil estimada, a constituição de 

provisões, divulgação de ativos e passivos contingentes e o ajuste de avaliação patrimonial 

para ativos e passivos de longo prazo - estão muito além da aderência ideal

a aplicação plena ou parcial. 

A questão 14 levanta outro ponto sensível para esta pesquisa. Refere

da norma ITG 1000, que deve ser aplicada às microempresas e empresas de pequeno porte. 

apresentados na Figura 8: 

Questão 14: conhecimento sobre a ITG 1000. 

NBC TG 1000, o conhecimento pleno da ITG 1000 é representado por 

apenas 15% dos respondentes. O conhecimento parcial abrange 70% dos respondentes, ao 

em pouco conhecimento e 5% nenhum conhecimento. Se analisado 

a Figura 3, é nítido que os escritórios contábeis não estão promovendo a 

aderência de forma adequada se se levar em consideração o grande volume de clientes que 

se enquadram como microempresa e empresa de pequeno porte e que deve ter seus 

registros contábeis em consonância com a ITG 1000. 
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a mensuração de ativos agrícolas pelo valor justo é específica para 

ação das normas referente a 

propriedades para investimentos também se encontra alto, atingindo 60%. 

No entanto, procedimentos que deveriam ser constantes para a grande maioria das 

tais como a aplicação do teste de recuperabilidade de ativos, o cálculo da 

depreciação utilizando o valor justo, valor residual e vida útil estimada, a constituição de 

provisões, divulgação de ativos e passivos contingentes e o ajuste de avaliação patrimonial 

aderência ideal, seja analisando 

A questão 14 levanta outro ponto sensível para esta pesquisa. Refere-se ao conhecimento 

da norma ITG 1000, que deve ser aplicada às microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

NBC TG 1000, o conhecimento pleno da ITG 1000 é representado por 

apenas 15% dos respondentes. O conhecimento parcial abrange 70% dos respondentes, ao 

pouco conhecimento e 5% nenhum conhecimento. Se analisado 

3, é nítido que os escritórios contábeis não estão promovendo a 

levar em consideração o grande volume de clientes que 

se enquadram como microempresa e empresa de pequeno porte e que deve ter seus 
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A Tabela 5, elaborada a partir das respostas da questão 15, relaciona oito procedimentos 

contábeis obrigatórios para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
 
Tabela 5 

Aderência da ITG 1000 na prestação de serviços contábeis para MEs e EPPs 

Procedimento Plenamente Parcialmente Poucos 
casos 

Nenhuma Total 

Notas explicativas 15% 25% 25% 35% 100% 

Carta de responsabilidade da administração 25% 15% 30% 30% - 

Teste de recuperabilidade de ativos (teste de 
Impairment) 

5% 20% 10% 65% 100% 

Nova nomenclatura das contas de ativo e 
passivo e resultado 

75% 20% 5% - 100% 

Depreciação aplicando valores justo e residual e 
vida útil estimada 

10% 30% 15% 45% 100% 

Constituição de provisões 30% 25% 35% 10% 100% 

Divulgação de ativos e passivos contingentes 10% 15% 15% 60% 100% 

Elaboração dos demonstrativos contábeis 
facultativos 

20% 20% 40% 20% 100% 

 

De acordo com os dados obtidos, verifica-se que a elaboração das notas explicativas não 

atende à obrigatoriedade da norma, visto que todas as empresas devem apresentá-las 

juntamente com os demonstrativos contábeis.  

 

Outro fato relevante é o baixo índice de emissão da Carta de Responsabilidade da 

Administração. As mudanças advindas da implantação das normas atuais impõem 

responsabilidades ao profissional contábil, que deve ser munido de informações para a 

correta contabilização dos atos e fatos contábeis.  

 

A emissão do documento citado objetiva a salvaguarda dos profissionais contábeis, visto 

que seu objetivo é segregar e distinguir a responsabilidade do profissional como 

responsável pela realização da escrituração contábil e determina responsabilidades para 

seus clientes, que são os responsáveis pelos controles internos da empresa e repasse de 

informações integras e idôneas para realização dos registros contábeis. 

 

A falta na emissão da Carta de Responsabilidade da Administração compromete o 

profissional que presta o serviço contábil e por isso, de acordo com a ITG 1000, deve ser 

obtida conjuntamente com o contrato de prestação de serviços e renovada ao término de 

cada exercício social.  
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A utilização da nova nomenclatura das contas de ativo, passivo e resultado tem alto grau de 

aderência, tal como constatado anteriormente em relação à NBC TG 1000. No entanto, ao 

se tratar de ativos imobilizados, a aderência às normas é relativamente baixa. Os testes de 

recuperabilidade de ativos imobilizados, também chamados de teste de impairment, são 

aplicados plenamente por somente 5% dos respondentes; 20% o aplicam parcialmente e 

10% em poucos casos; 65% não estão realizando os lançamentos contábeis de ajustes por 

desvalorização de ativos imobilizados.  

 

Os demais tópicos apresentam também baixos percentuais de aplicação, ressaltando ainda 

mais a baixa aderência às normas contábeis para as microempresas e empresas de pequeno 

porte.  

 

4.1.4 Identificação de fatores impactantes no processo de aderência  

 

Nesta quarta seção buscou-se evidenciar as opiniões dos respondentes sobre vários 

aspectos das normas e os fatores impactantes na aderência das mesmas. Na questão 16, ao 

serem abordados sobre a valorização da classe contábil por motivo da introdução das 

normas, mais da metade dos respondentes, representando 55%, acredita que sim, as normas 

valorizam parcialmente. No entanto, 30% não veem algum impacto. Somente 15% 

acreditam que houve valorização da classe contábil.  

 

Para os respondentes, a adoção das normas reflete-se em vários aspectos da rotina contábil. 

Os benefícios são evidenciados pelos respondentes que acreditam que há melhora da 

informação contábil e também da relação entre o cliente e o prestador de serviço contábil. 

Porém em um âmbito geral, os demais, que representam 65%, acreditam que a adoção 

demanda mais tempo dedicado às rotinas, representam custo adicional e agregam 

parcialmente benefícios ao serviço contábil. Este resultado evidencia que as causas da 

resistência ao processo de aderência envolvem tempo de trabalho excedente, aumento de 

custos e baixo percentual de benefício ao serviço contábil.  



 
 

Figura 9 – Questão 17: rotinas contábeis por adoção das normas.

 

O Conselho Regional de Contabilidade, órgão que atua na fiscalização e promoção do

desenvolvimento da profissão contábil, oferta esporadicamente cursos e palestras sobre as 

NBC TG 1000 e ITG 1000, como forma de difundir sua completa aderência. No entanto, 

de acordo com as respostas obtidas na questão 18, a grande maioria acredita que ai

uma contribuição mais efetiva do órgão visando prestar os esclarecimentos necessários 

para a adoção plena das normas.

 

A questão 19 visa avaliar a capacitação dos profissionais sobre as normas vigentes. O 

resultado obtido contribui na análise da 

20% se consideram plenamente capacitados e adequados ao novo padrão. Os demais se 

consideram parcialmente capacitados (55%) ou pouco capacitados (25%). Este resultado 

mostra que, apesar da obrigatoriedade da a

atualizar seus conhecimentos para sua efetiva aplicação. 

 

Figura 10 – Questão 19: nível de capacitação sobre as normas

Questão 17: rotinas contábeis por adoção das normas. 

O Conselho Regional de Contabilidade, órgão que atua na fiscalização e promoção do

desenvolvimento da profissão contábil, oferta esporadicamente cursos e palestras sobre as 

NBC TG 1000 e ITG 1000, como forma de difundir sua completa aderência. No entanto, 

de acordo com as respostas obtidas na questão 18, a grande maioria acredita que ai

uma contribuição mais efetiva do órgão visando prestar os esclarecimentos necessários 

para a adoção plena das normas. 

A questão 19 visa avaliar a capacitação dos profissionais sobre as normas vigentes. O 

resultado obtido contribui na análise da dinâmica atual da aderência às normas. Somente 

20% se consideram plenamente capacitados e adequados ao novo padrão. Os demais se 

consideram parcialmente capacitados (55%) ou pouco capacitados (25%). Este resultado 

mostra que, apesar da obrigatoriedade da aplicação das normas, os profissionais precisam 

atualizar seus conhecimentos para sua efetiva aplicação.  

Questão 19: nível de capacitação sobre as normas. 
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O Conselho Regional de Contabilidade, órgão que atua na fiscalização e promoção do 

desenvolvimento da profissão contábil, oferta esporadicamente cursos e palestras sobre as 

NBC TG 1000 e ITG 1000, como forma de difundir sua completa aderência. No entanto, 

de acordo com as respostas obtidas na questão 18, a grande maioria acredita que ainda falta 

uma contribuição mais efetiva do órgão visando prestar os esclarecimentos necessários 

A questão 19 visa avaliar a capacitação dos profissionais sobre as normas vigentes. O 

dinâmica atual da aderência às normas. Somente 

20% se consideram plenamente capacitados e adequados ao novo padrão. Os demais se 

consideram parcialmente capacitados (55%) ou pouco capacitados (25%). Este resultado 

plicação das normas, os profissionais precisam 

 



 
 

O novo padrão contábil exige comunicação mais dinâmica entre os profissionais contábe

e os clientes. As informações devem ser repassadas pelos clientes de forma fidedigna e 

idônea, para que a contabilidade as processe e transforme em demonstrativos contábeis que 

representam a real situação patrimonial das empresas. 

 

As questões 20 e 21 buscam identificar como é o cenário atual dessa relação cliente

prestador de serviço. Apurou

sobre todas as alterações implantadas em reuniões na sede da empresa do cliente ou então 

por e-mail ou telefone. Poucos se reúnem na organização contábil ou não comunicam as 

alterações. 

 

Entre a receptividade dos clientes ao serem informados sobre as novas exigências 

contábeis, somente 26% estão dispostos a se adequarem aos novos procedimentos. Os 

demais se preocupam com aumento da burocracia, aumento de honorários ou se encontram 

indiferentes aos novos procedimentos. 

 

Por fim, a questão 22 visa apurar efetivamente as possíveis causas da aplicação parcial ou 

não aplicação das normas ITG 1000 e NBC TG 1000. 

importância fundamental na identificação do grau de aderência às novas normas e 

complementam os resultados das questões anteriores, que pressupõem a baixa aderência 

por parte dos escritórios contábeis. 

 

Figura 11 – Questão 22: possíveis causas da não aplicação ou aplicação parcial das normas.

O novo padrão contábil exige comunicação mais dinâmica entre os profissionais contábe

e os clientes. As informações devem ser repassadas pelos clientes de forma fidedigna e 

idônea, para que a contabilidade as processe e transforme em demonstrativos contábeis que 

representam a real situação patrimonial das empresas.  

buscam identificar como é o cenário atual dessa relação cliente

prestador de serviço. Apurou-se que os escritórios contábeis comunicam aos seus clientes 

sobre todas as alterações implantadas em reuniões na sede da empresa do cliente ou então 

telefone. Poucos se reúnem na organização contábil ou não comunicam as 

Entre a receptividade dos clientes ao serem informados sobre as novas exigências 

contábeis, somente 26% estão dispostos a se adequarem aos novos procedimentos. Os 

preocupam com aumento da burocracia, aumento de honorários ou se encontram 

indiferentes aos novos procedimentos.  

Por fim, a questão 22 visa apurar efetivamente as possíveis causas da aplicação parcial ou 

não aplicação das normas ITG 1000 e NBC TG 1000. As respostas obtidas têm 

importância fundamental na identificação do grau de aderência às novas normas e 

complementam os resultados das questões anteriores, que pressupõem a baixa aderência 

por parte dos escritórios contábeis.  

Questão 22: possíveis causas da não aplicação ou aplicação parcial das normas.
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O novo padrão contábil exige comunicação mais dinâmica entre os profissionais contábeis 

e os clientes. As informações devem ser repassadas pelos clientes de forma fidedigna e 

idônea, para que a contabilidade as processe e transforme em demonstrativos contábeis que 

buscam identificar como é o cenário atual dessa relação cliente-

se que os escritórios contábeis comunicam aos seus clientes 

sobre todas as alterações implantadas em reuniões na sede da empresa do cliente ou então 

telefone. Poucos se reúnem na organização contábil ou não comunicam as 

Entre a receptividade dos clientes ao serem informados sobre as novas exigências 

contábeis, somente 26% estão dispostos a se adequarem aos novos procedimentos. Os 

preocupam com aumento da burocracia, aumento de honorários ou se encontram 

Por fim, a questão 22 visa apurar efetivamente as possíveis causas da aplicação parcial ou 

As respostas obtidas têm 

importância fundamental na identificação do grau de aderência às novas normas e 

complementam os resultados das questões anteriores, que pressupõem a baixa aderência 

 
Questão 22: possíveis causas da não aplicação ou aplicação parcial das normas. 
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De acordo com o gráfico da Figura 11 referente à questão 22, em conjunto com o resultado 

apurado na questão 19, a falta de capacitação influencia de forma relevante a dinâmica 

atual de aderência. Ainda é grande o desconhecimento das normas, assim como também a 

falta de informação do cliente para obtenção das informações necessárias para a correta 

contabilização dos atos e fatos contábeis. Dos respondentes, 12% afirmaram que não há 

fiscalização efetiva por parte do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais e 

15% acreditam que há aumento de custos para a organização contábil nesse processo de 

convergência.  

 

4.2 Análise qualitativa dos resultados 

 

Nesta etapa serão analisadas as respostas obtidas na parte V do questionário, em que os 

respondentes foram convidados a expor opiniões complementares sobre a aderência às 

normas vigentes. Dos 20 respondentes, somente três se pronunciaram, mas as respostas 

obtidas, mesmo que em baixo percentual, ajudaram a complementar os resultados apurados 

na abordagem quantitativa da pesquisa.  

 

A importância da adequação às normas pelos escritórios contábeis é ressaltada por um 

respondente que, no entanto, admite ser necessária mais atualização por parte dos 

profissionais, conforme resposta a seguir: 

 

Entendi que o presente tema “Adoção e implantação da NBC TG 1000 e a ITG 
1000 – Contabilidade para MEs, EPPs e PMEs: um estudo nos escritórios de 
serviços contábeis” tem como objetivo central debater de maneira conceitual sobre 
a importância que as empresas de serviços contábeis precisam ter em se adaptarem 
à NBC TG 1000 e à ITG 1000. De modo que foi possível concluir que a saúde 
econômico-financeira das MEs, EPPs e PMEs depende amplamente do modo como 
as contabilidades, nos dias atuais, conseguem alinhar suas necessidades 
operacionais e cumprimento de obrigações contábeis e financeiras por meio da 
adoção e aplicação das normas contábeis supracitadas. Há de se ressaltar, contudo, 
que é fundamental os escritórios de contabilidade conhecer as fontes e se manterem 
atualizados com as mudanças do novo padrão contábil. Por fim, destaco ainda que 
esta dissertação não fica esgotada, sua pesquisa científica foi um primeiro passo no 
fomento de conhecimento e estímulo pelo aprofundamento no tema. 

 

Essa opinião é corroborada por outro entrevistado, que afirma que “ainda há muito a se 

fazer, os empresários precisam ser mais interessados e inteirados quanto às mudanças. Mas 

em uma visão geral caminhamos para uma contabilidade mais eficiente”. 
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Outro respondente acredita que a aplicação das normas contribui para a valorização do 

profissional contábil, mas destaca o aumento das obrigações e responsabilidades na correta 

utilização das normas:  

 

Sim, gostaria de ressaltar que a obrigatoriedade das aplicações das normas 
contábeis contribui positivamente para a imagem do profissional da contabilidade 
perante a sociedade, nos quesitos publicidade e valorização do profissional. Em 
contraponto, o profissional agrega mais obrigações e responsabilidades que muitas 
das vezes dificulta o acompanhamento e a execução das atividades contábeis. 

 

De acordo com essas respostas auferidas, em conjunto com as evidencias obtidas na análise 

quantitativa do questionário, percebe-se que ainda há um longo caminho a ser trilhado 

tanto na qualificação e atualização do profissional contábil quanto na completa aderência 

às normas NBC TG 1000 e ITG 1000. 

 

4.3 Discussão dos resultados 

 

Com base nos resultados apresentados, pôde-se analisar os principais aspectos da dinâmica 

que caracteriza a aderência dos escritórios de contabilidade em relação às novas práticas 

contábeis introduzidas pelas normas NBC TG 1000 e ITG 1000, conforme explicitado no 

“objetivo geral”. 

 

Atendendo ao primeiro objetivo específico - relatar as alterações na preparação, elaboração 

e divulgação das demonstrações contábeis decorrentes da adoção das normas voltadas para 

as MEs, EPPs e PMEs –, constatou-se que o processo de convergência é um grande desafio 

para todos os profissionais que atuam em escritórios contábeis.  

 

Os resultados obtidos ressaltaram o fato de  que as empresas contábeis que participaram 

deste trabalho já estão estáveis no mercado e possuem diversificada carteira de clientes. Os 

profissionais atuantes possuem, em grande parte, ensino superior. Os clientes são, em 

grande maioria, classificados como microempresas e empresas de pequeno porte. As PMEs 

também fazem parte dessa carteira, porém em menor número. Este fato deveria ser 

essencial para que os profissionais já conhecessem plenamente as normas e sua adequada 

aplicação.  
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As alterações mais relevantes na adoção da NBC TG 1000 foram detalhadas na pesquisa, 

com o intuito de avaliar não só o conhecimento, mas também sua efetiva aplicação. Entre 

elas, a adoção da nova nomenclatura das contas de ativo, passivo e de resultado apresenta 

adesão mais efetiva. Porém, as mudanças que envolvem procedimentos de reavaliações de 

ativos e passivos, constituição de provisões, ajustes de contas patrimoniais e elaboração de 

notas explicativas ficaram muito abaixo de um limite desejável, visto que são 

procedimentos que visam dar mais transparência aos demonstrativos contábeis.  

 

Em relação às alterações ocorridas na contabilidade das microempresas e empresas de 

pequeno porte, que devem ter como base a ITG 1000, a mudança com mais aceitação 

também é a adoção da nova nomenclatura do plano de contas. A emissão da Carta de 

Responsabilidade da Administração, que representa grande avanço nas relações entre os 

profissionais contábeis e os seus clientes, ainda não está sendo utilizada por todos, 

conforme determina a norma.  

 

Com a introdução das novas normas, a elaboração de notas explicativas é uma grande 

novidade inserida no cenário das MEs, EPPs e PMEs. De acordo com as normas, a 

divulgação das demonstrações contábeis, em conjunto com as notas explicativas, é 

imprescindível para a tomada de decisões. Seu baixo percentual de adoção, de acordo com 

os resultados da pesquisa, afeta a qualidade informativa dos relatórios financeiros.  

 

No entanto, quando questionados sobre a aplicação, é perceptível que, além do parco 

conhecimento, a adequação às normas também se processa em pequena minoria. Mudanças 

relevantes que objetivam mais transparência e utilidade dos demonstrativos contábeis não 

estão sendo aplicadas. É um cenário contraditório, devido à obrigatoriedade da adoção 

plena a partir dos exercícios sociais iniciados em 2013. 

 

As demais alterações descritas no questionário e as respostas obtidas sobre o conhecimento 

e aplicação demonstram que as mudanças são muitas, porém a grande maioria delas ainda 

não está sendo aplicada em sua plenitude.  

 

Para completa adequação às normas e diante de tantas alterações nos procedimentos 

contábeis, nasceu o grande desafio para os profissionais contábeis, que inclui não somente 
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a obtenção de novos conhecimentos, mas também a aplicação na íntegra das normas 

objetos deste estudo.  

 

Quanto ao segundo objetivo específico - descrever o cenário atual da aderência dos 

escritórios de contabilidade em relação às mudanças impostas pelas normas NBC TG 1000 

e ITG 1000 –, concluiu-se que a aderência dos escritórios contábeis encontra-se em um 

patamar relativamente baixo. Isso é comprovado pelas evidências apresentadas na análise 

dos resultados da pesquisa. Grande parte dos profissionais entende não estar plenamente 

capacitada para a utilização efetiva dos novos padrões exigidos. Quase todos os 

respondentes declaram conhecimento parcial, o que reforça ainda mais o baixo nível de 

aderência detectado. 

 

Após a constatação do baixo grau de aderência à NBC TG 1000 e à ITG 1000, que 

respondeu ao segundo objetivo específico, procedeu-se à identificação dos fatores 

determinantes do grau de adoção a essas normas para atender ao terceiro objetivo 

específico. Nesse caso, os resultados decorreram das respostas dadas às questões 16 a 22 

do questionário aplicado. Elevado percentual dos profissionais acredita que as normas 

valorizam de forma parcial a classe contábil.  

 

Contudo, há considerável percepção do aumento do tempo dedicado às rotinas contábeis e 

ainda são poucos os benefícios agregados às atividades desenvolvidas. O aumento de 

custos também é citado como reflexo da aderência.  

 

As normas contábeis não são leis, no entanto, os órgãos reguladores têm autonomia para 

aplicação de penalidades específicas pela não adoção das normas emitidas. Também são 

entidades responsáveis pela divulgação, emissão de esclarecimentos e fiscalização dos 

assuntos inerentes à área contábil. De acordo com os resultados da pesquisa, os 

entrevistados consideram baixa a contribuição efetiva do Conselho Regional de 

Contabilidade de Minas Gerais ao assunto.  

 

Dois outros aspectos explicitados pela análise do questionário são, por um lado, a 

indiferença dos clientes quanto ao fornecimento ao profissional contábil das informações 

imprescindíveis ao atendimento às normas. Por outro lado, verificou-se que a preocupação 
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com os custos, o aumento de burocracia e o aumento dos honorários contábeis geram uma 

resistência que impede a correta adequação às normas.  

 

Cumpre finalmente enfatizar que os resultados da pesquisa destacam três causas como as 

mais determinantes da aplicação apenas parcial ou, até mesmo, a não aplicação das 

normas, que são: a) falta de capacitação da equipe contábil para conhecimento e correta 

aplicação das normas; b) falta de informação do cliente para obtenção das informações 

necessárias à contabilização de acordo com as normas e; c) desconhecimento das normas 

por parte da organização contábil. De modo menos expressivo, observou-se a falta de 

fiscalização regular do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-MG) sobre o 

cumprimento das normas e o aumento de custo para a organização contábil em função das 

adequações às normas como também impeditivos da aplicação plena da normatização em 

vigor.  

 

A análise dos resultados anteriormente desenvolvidos responde à pergunta de pesquisa 

sobre os fundamentos da dinâmica atual de aderência às normas ITG 1000 E NBC TG 

1000 pelos escritórios de contabilidade. O objetivo geral de analisar tal dinâmica foi 

alcançado ao se apresentar os resultados buscados por cada um dos três objetivos 

específicos. A conclusão geral é que o processo de convergência ainda não é uma realidade 

efetiva nos escritórios contábeis e que os profissionais envolvidos devem se preparar de 

forma mais adequada para atender às disposições atuais que envolvem a contabilidade 

brasileira. 
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5 Considerações Finais 

 

Por muito tempo a finalidade dos escritórios contábeis estava voltada, em grande parte, 

para o atendimento às obrigações tributárias e fiscais. No entanto, o Brasil introduziu 

gradativamente as normas internacionais de contabilidade, denominadas IFRS, tendo como 

ponto de partida a edição da Lei 11.638/07 voltada para as empresas sociedades anônima e 

limitadas de grande porte. Mudanças importantes foram introduzidas na forma de 

escrituração e elaboração dos demonstrativos contábeis. 

 

Em 2009, visando aplicar as mesmas IFRS, porém de forma mais simplificada, foi 

aprovada a NBC TG 1000, que entrou em vigor nos exercícios iniciados a partir de 1º de 

janeiro de 2010, devendo ser utilizada para a elaboração dos demonstrativos contábeis das 

empresas de pequeno e médio porte. As normas internacionais completas introduzidas pela 

Lei 11.638/07 agora estavam mais simplificadas e direcionadas para as empresas com 

faturamento anual superior a $ 3,6 milhões ao ano e igual ou inferior a $ 300 milhões.  

 

Restava então incluir no processo de convergência as microempresas e empresas de 

pequeno porte. Com a aprovação da ITG 1000, que é uma simplificação da NBC TG 1000, 

as empresas de menor porte, apesar de terem tratamento diferenciado, passaram a ter que 

elaborar seus demonstrativos contábeis adequados ao padrão internacional. Mudanças 

importantes foram inseridas e, de acordo com o Comunicado Técnico Geral – CTG 1000, a 

adoção plena deveria ocorrer a partir dos exercícios iniciados em janeiro de 2013. 

 

O tema abordado nesta pesquisa ainda é recente e carece de abordagem científica mais 

aprofundada. Constatou-se, até o momento, a inexistência de um modelo teórico que 

possibilite validar a dinâmica da aderência. Dessa forma, a abordagem do problema deu-se 

mediante combinações dos métodos quantitativos e qualitativos, que após uma incursão no 

referencial teórico buscou identificar três aspectos relevantes: a) avaliar o grau de 

conhecimento das normas vigentes; b) avaliar o grau de utilização das normas nos registros 

e elaboração dos demonstrativos contábeis e; c) identificar os principais obstáculos que 

impedem e/ou dificultam a aplicação integral ou parcial das normas vigentes às MEs, EPPs 

e PMEs. 
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Sendo assim, foi elaborado um questionário padronizado, semiestruturado, composto de 

questões fechadas e organizado de acordo com os objetivos específicos, representando o 

método quantitativo utilizado. A última questão propõe aos respondentes emitirem 

opiniões complementares sobre o tema, visando obter uma análise qualitativa dos 

resultados.  

 

A coleta de dados foi realizada nos meses de novembro e dezembro de 2015. Foram 

enviados 200 questionários, por e-mail, para profissionais atuantes em empresas de 

serviços contábeis localizadas na região de Belo Horizonte. Obteve-se a amostra de 20 

respondentes.  

 

Atendendo ao primeiro objetivo específico do trabalho que buscou relatar as alterações na 

preparação, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis atendendo aos 

procedimentos expostos nas normas, os resultados apresentados demonstraram que a maior 

parte dessas mudanças é parcialmente conhecida.  

 

A NBC TG 1000 apresenta procedimentos aplicáveis a grande parte das empresas 

enquadradas como pequenas e médias empresas, tais como a obrigatoriedade da elaboração 

de notas explicativas, aplicação do teste de impairment, adoção de nova nomenclatura para 

contas contábeis e novos métodos de depreciação. Outros procedimentos são mais 

específicos, tais como constituição de provisões, elaboração da demonstração do resultado 

abrangente, mensuração de ativos agrícolas e normas referente a grupos empresariais. De 

acordo com os resultados, a maior parte dos respondentes conhece as modificações 

introduzidas nas rotinas contábeis, porém de forma parcial. 

 

Os respondentes, em concordância com o resultado anterior, em grande maioria, possuem 

conhecimentos parciais sobre as modificações introduzidas pela ITG 1000. A emissão da 

Carta de Responsabilidade da Administração é obrigatória para toda empresa enquadrada 

como micro e de pequeno porte. No entanto, não está sendo elaborada pela totalidade. 

Outros procedimentos também são conhecidos, porém com baixa aplicação plena, com 

exceção da adoção da nova nomenclatura para contas de ativo, passivo e resultado.  

 

Em relação ao segundo objetivo específico, que foi descrever o cenário atual de aderência 

dos escritórios de contabilidade em relação às mudanças ocorridas em ambas as normas, o 
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resultado indica grau de aderência relativamente baixo, ainda mais considerando que as 

normas já estão em pleno vigor. Conjugado com os resultados que atendem ao primeiro 

objetivo específico, revelou-se que uma das causas principais desse estágio está 

relacionada ao baixo nível de conhecimento das normas.  

 

Por fim, atendendo ao terceiro objetivo específico do presente estudo, foram identificados 

fatores determinantes do baixo grau de aderência registrado. Entre eles, pode-se destacar o 

aumento de custos, a dificuldade em obter as informações dos clientes, o aumento no 

tempo e na burocracia para atender às normas em sua integridade, assim como também a 

falta de capacitação da equipe de trabalho. 

 

Em resposta à pergunta de partida, a análise dos resultados explicitou que a adoção plena 

das normas ITG 1000 e NBC TG 1000 ainda se encontra no estágio inicial, considerando-

se as evidências auferidas. Os diversos aspectos identificados demonstram que é necessário 

alto grau de conhecimento por parte dos profissionais envolvidos que possibilitem o 

reconhecimento dos benefícios advindos pela adoção. 

 

O processo de convergência objetiva mais transparência e melhora da informação contábil. 

As modificações introduzidas são relevantes nesse processo e, consequentemente, podem 

influenciar na valorização do profissional da contabilidade e dos serviços por ele prestados. 

No entanto, vale destacar a necessidade de uma mudança de postura não só do profissional 

da contabilidade, mas também dos clientes mediante as novas práticas contábeis.  

 

Este estudo apresenta algumas limitações. Por se tratar de um tema extremamente recente e 

carente de um arcabouço teórico mais aprofundado, não foi possível apresentar um modelo 

teórico validado sobre o tema proposto. Ainda existem poucas pesquisas sobre a adoção 

das normas e respectivas mudanças implantadas, o que dificulta também a comparação de 

resultados. Outra limitação fundamental encontra-se na baixa taxa de retorno dos 

respondentes, o que dificulta a generalização do resultado do estudo. 

 

Entretanto, é possível divisar algumas sugestões para estudos futuros. Por um lado, um 

aumento do tamanho e da diversidade da amostra de escritórios de serviços contábeis para 

a aplicação dos questionários, procedimento que permitirá aumento da robustez das 

conclusões. 
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Adicionalmente, novas tentativas de estudos similares possibilitando o desenvolvimento de 

um modelo teórico de análise representam o preenchimento de uma lacuna atualmente 

existente. Um terceiro aspecto da questão examinada que pode ser objeto de estudo refere-

se ao exame da percepção dos clientes enquadrados como MEs, EPPs e PMEs em relação 

aos principais determinantes do processo de adoção das normas NBC TG 1000 e ITG 

1000. 

 

Outra sugestão pertinente envolve o estudo do panorama acadêmico dos cursos de 

graduação em Ciências Contábeis, avaliando de que forma está se desenvolvendo o ensino 

das normas contábeis vigentes, seja do ponto de vista dos discentes ou dos docentes das 

disciplinas correlatas.  
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Apêndice e Anexo 

 

Apêndice - Questionário 

 

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

“Normas Internacionais de Contabilidade: A aderência dos escritórios Contábeis 

perante o processo de convergência às normas ITG 1000 e a NBC TG 1000  

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Como parte da minha dissertação de Mestrado Profissional em Administração, da 
Fundação Pedro Leopoldo, estou conduzindo uma pesquisa junto aos escritórios de 
serviços contábeis na região de  Belo Horizonte. 
 
A dissertação tem como tema “Normas Internacionais de Contabilidade: a aderência 
dos escritórios contábeis perante o processo de convergência às normas ITG 1000 e a 
NBC TG 1000”, tendo então como principal objetivo explicar e analisar como as empresas 
de serviços contábeis se adaptaram à NBC TG 1000 e posteriormente à ITG 1000 para a 
preparação, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis de seus clientes. 
 
Suas respostas devem representar a realidade atual do seu escritório contábil. O sigilo total 
é garantido às suas respostas. Nenhum escritório será identificado na pesquisa, pois os 
dados serão analisados de forma consolidada. 
 
Esta dissertação é orientada pelo Professor Doutor Wanderley Ramalho, docente da 
Fundação Pedro Leopoldo. 
 
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelo telefone 31 xxxxxxx ou pelo e-mail 
xxxxx, para onde devem ser direcionados os questionários respondidos. 
 
Uma pesquisa científica demanda várias etapas, incluindo a pesquisa de campo e a análise 
dos resultados. Visando atender a um cronograma específico, solicito, por favor, que me 
encaminhem o questionário anexo até o dia 31 de dezembro de 2015. É notório que a 
rotina dos escritórios contábeis é extremamente dinâmica, mas conto com sua presteza em 
participar deste projeto.  
 
Conto com sua colaboração e compreensão para responder o presente questionário e desde 
já agradeço antecipadamente sua valiosa colaboração a esta pesquisa. 
 
Atenciosamente, 
 
Noemi Gomides 
Mestranda – Curso Mestrado Profissional em Administração - Fundação Pedro Leopoldo. 
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CENÁRIO DA PESQUISA 
 
O Conselho Federal de Contabilidade aprovou a ITG 1000 – Modelo Simplificado para 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, visando a um tratamento diferenciado para 
empresas de menor porte –, e a NBC TG 1000, que determina os procedimentos contábeis 
para as pequenas e médias empresas. As referidas normas determinam a forma de 
preparação, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis das empresas 
classificadas como microempresas, empresas de pequeno porte e pequenas e médias 
empresas, independentemente da forma de tributação.  
 
A NBC TG 1000 entrou em vigor nos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2010, 
para aplicação nas demonstrações contábeis para fins gerais de empresas de pequeno e 
médio porte. A norma contábil ITG 1000, que é uma simplificação da NBC TG 1000, é 
prevista para os exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012 para as 
empresas que apresentaram receita bruta no ano anterior igual ou inferior aos limites 
definidos nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar no 123/06, atualmente fixado 
em R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) (CFC, 2012). 
 
Esse questionário objetiva analisar o cenário das organizações perante a ITG 1000 e a NBC 
TG 1000 e a adequação a estas normas. 
 

I. PERFIL DA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL – DIRECIONADO AOS SÓCIOS 
PROPRIETÁRIOS 

 
1 – Quantos anos de atividade possui a organização contábil na qual você é 
sócio/proprietário ou gerencia? 
( ) Até 5 anos 
( ) De 6 a 10 anos 
( ) De 11 a 15 anos 
( ) De 16 a 20 anos 
( ) Mais de 20 anos 
 
2 – A organização contábil na qual você é sócio/proprietário ou gerencia é responsável pela 
contabilidade de quantos clientes/empresas? 
( ) Até 30 empresas 
( ) De 31 a 70 empresas 
( ) De 71 a 100 empresas 
( ) De 101 a 200 empresas 
( ) Mais de 200 empresas 
 
3 – O quadro a seguir classifica as empresas em função da receita bruta e a respectiva 
norma a ser aplicada. 

RECEITA BRUTA  PORTE DA 
EMPRESA 

LEI/NORMA  

≤ $ 360.000 Microempresa ITG 1000 
> $ 360.000 e ≤ $3,6 milhões Pequena empresa ITG 1000 
> $3,6 milhões e ≤ $300 milhões Médio porte - EPP NBC TG 1000 
> $300 milhões Grande porte Lei 11.638/2007 
Fonte: adaptado de Montoto, E. (2012). Contabilidade geral esquematizado. (2. ed., p. 479), São Paulo: 
Saraiva. 
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De acordo com o quadro anterior, quantas empresas possuem faturamento anual inferior a 
R$ 3.600.000,00, classificada como ME ou PME, independentemente do regime de 
tributação adotado em sua organização contábil? 
( ) 0 empresa se enquadra neste limite de faturamento 
( ) De 1 a 5 empresas se enquadram neste limite de faturamento 
( ) De 6 a 10 empresas se enquadram neste limite de faturamento 
( ) 11 a 20 empresas se enquadram neste limite de faturamento 
( ) Mais de 20 empresas se enquadram neste limite de faturamento 
 
4 - De acordo com o quadro apresentado na questão 3, quantas empresas possuem 
faturamento anual superior a R$ 3.600.000,00 e inferior ou igual a $300 milhões, 
classificada como empresa de médio porte, independentemente do regime de tributação 
adotado em sua organização contábil? 
( ) 0 empresa se enquadra neste limite de faturamento 
( ) De 1 a 5 empresas se enquadram neste limite de faturamento 
( ) De 6 a 10 empresas se enquadram neste limite de faturamento 
( ) 11 a 20 empresas se enquadram neste limite de faturamento 
( ) Mais de 20 empresas se enquadram neste limite de faturamento 
 
5 – Quantos colaboradores prestam serviço na sua organização contábil? 
( ) Até 3 colaboradores 
( ) De 4 a 8 colaboradores 
( ) De 9 a 14 colaboradores 
( ) De 15 a 19 colaboradores 
( ) Mais de 20 colaboradores 
 

II.  PERFIL PESSOAL DO RESPONDENTE  
  

6 – Qual a sua faixa etária? 
( ) 18 a 25 anos 
( ) 26 a 35 anos 
( ) 36 a 45 anos 
( ) Acima de 46 anos 
 
7 – Qual a sua formação profissional? 
( ) Técnico Contábil 
( ) Bacharel em Ciências Contábeis 
( ) Graduado em Ciências Contábeis com Pós-Graduação 
( ) Outra 
 
8 – Qual seu sexo? 
( ) Masculino 
( ) Feminino 
 
9 – Qual a sua função na organização contábil? 
(  ) Sócio Diretor 
(   ) Contador – Funcionário 
(   ) Analista Contábil - Funcionário 
(   ) Auxiliar Contábil – Funcionário 
(   ) Outros 
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10 – Qual o tempo de atuação na área contábil? 
( ) Até 5 anos 
( ) De 6 a 10 anos 
( ) De 11 a 15 anos 
( ) De 16 a 20 anos 
( ) Mais de 20 anos 
 
11 – Entre as alternativas a seguir, assinale as principais formas que você está adotando 
para manter-se atualizado com as mudanças do novo padrão contábil (pode escolher mais 
de uma alternativa): 
( ) Cursos presenciais 
( ) Livros, revistas, internet 
( ) Consultoria especializada 
( ) Cursos on-line 
( ) Outros 
 
ESPECÍFICAS 
 
12 - A NBC TG 1000 entrou em vigor nos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 
2010, para aplicação às demonstrações contábeis para fins gerais de empresas de pequeno e 
médio porte. Como você classifica o seu conhecimento específico a respeito desta norma? 
(   ) Conhecimento pleno 
(   ) Conhecimento parcial  
(  ) Pouco conhecimento 
(   ) Nenhum conhecimento 
 
13 - Dos procedimentos a seguir, determinados pela adoção da NBC TG 1000, qual deles 
você já está utilizando na prestação de serviços contábeis? (Assinale com um X a 
alternativa que sua organização está adotando): 

Procedimento 

P
le

na
m

en
te

 

P
ar

ci
al

m
en

te
 

P
ou

co
s 

ca
so

s 
 

N
en

hu
m

a 
 

N
ão

 s
e 

ap
lic

a 
à 

em
pr

es
a 

cl
ie

nt
e 

Notas explicativas      
Teste de recuperabilidade de ativos (teste de Impairment)      

Nova nomenclatura das contas de ativo e passivo e resultado      
Depreciação aplicando o valor justo, valor residual do bem e vida útil estimada      
Constituição de provisões      
Divulgação de ativos e passivos contingentes      

Demonstração do resultado abrangente      
Ajuste de avaliação patrimonial para ativos e passivos de longo prazo      

Mensuração de ativos a valor justo      

Reconhecimento de receitas em função de benefícios econômicos futuros      
Combinação de negócios (em casos de fusão, incorporação e cisão)      
Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill)      
Avaliação, mensuração e reconhecimento de ativos intangíveis      

Informações sobre incertezas das estimativas contábeis na data da elaboração dos 
demonstrativos 

     

Mensuração de ativos agrícolas pelo valor justo      
Propriedade para investimentos      
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14 - A partir do exercício de 2012 o CFC facultou a adoção de um padrão simplificado de 
procedimentos contábeis (ITG 1000) para empresas com faturamento anual inferior a R$ 
3.600.000,00. Diante disto, a sua organização está se utilizando este benefício para com 
seus cliente? 
( ) Sim, plenamente 
( ) Sim, parcialmente 
( ) Sim, em poucos casos 
( ) Não 
 
15 - A norma contábil ITG 1000, que é uma simplificação da NBC TG 1000, é prevista 
para os exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012 para as empresas que 
apresentaram receita bruta no ano anterior igual ou inferior aos limites definidos nos 
incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar no 123/06, atualmente fixado em R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) (CFC, 2012). Dos procedimentos a 
seguir, determinados pela adoção da ITG 1000, qual deles você já está utilizando na 
prestação de serviços contábeis? (Assinale com um X a alternativa que sua organização 
está adotando). 
 

Procedimento Plenamente Parcialmente Poucos casos Nenhuma 
Notas explicativas     
Carta de responsabilidade da administração     
Teste de recuperabilidade de ativos     
Nova nomenclatura das contas de ativo e passivo 
e resultado 

    

Depreciação aplicando o valor justo, valor 
residual do bem e vida útil estimada 

    

Constituição de provisões     

Divulgação de ativos e passivos contingentes     

Elaboração dos demonstrativos contábeis 
facultativos 

    

 
III.  OPINIÃO PESSOAL SOBRE A ITG 1000 e a NBC TG 1000  

 
16 – Na sua concepção, a ITG 1000 e a NBC TG 1000 trouxeram valorização da classe 
contábil? 
( ) Sim, plenamente 
( ) Sim, parcialmente 
( ) Não, sem impacto 
( ) Não, desvalorizou 
 
17 -  Na sua concepção, a adoção da ITG 1000 e da NBC TG 1000 reflete em quais dos 
aspectos de sua rotina de trabalhos contábeis? 
( ) Melhora a informação contábil 
( ) Melhora a relação entre o cliente e o prestador de serviço contábil 
( ) Demanda mais tempo dedicado às rotinas contábeis 
( ) Representa custo adicional aos serviços contábeis 
( ) Agrega parcialmente benefícios ao serviço contábil 
( ) Não agrega benefícios ao serviço contábil 
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18 – Em sua opinião, o Conselho Regional de Contabilidade está contribuindo com os 
esclarecimentos necessários quanto a ITG 1000 e a NBC TG 1000? 
( ) Plenamente satisfeito 
( ) Parcialmente satisfeito 
( ) Pouco satisfeito 
( ) Nada satisfeito 
 
19 – Quanto aos serviços contábeis ofertados por sua organização, você entende que está: 
( ) Plenamente capacitado e adequado ao novo padrão 
( ) Parcialmente capacitado e adequado ao novo padrão 
( ) Pouco capacitado e adequado ao novo padrão 
( ) Não tenho avaliação definida sobre o assunto  
 
20 – Qual a forma de comunicação das novas exigências contábeis que a sua organização 
está aplicando junto aos seus clientes? 
( ) Reunião na sede da empresa do cliente 
( ) Reunião na sede da organização contábil 
( ) Por e-mail ou telefone 
( ) Geralmente não são comunicadas as alterações 
 
21 – Em caso afirmativo da questão anterior: qual a receptividade por parte dos clientes em 
função das novas exigências contábeis? 
( ) Dispostos a se adequarem aos novos procedimentos 
( ) Indiferentes aos novos procedimentos 
( ) Preocupados com o aumento nos honorários contábeis 
( ) Preocupados com o aumento da burocracia e dos gastos decorrentes 
 
22– Das opções a seguir, marque com um X as possíveis causas da aplicação parcial ou 
não aplicação das normas ITG 1000 e NBC TG 1000. 
( ) Desconhecimento das normas por parte da organização contábil 
( ) Falta de informação do cliente para lançamentos conforme as normas 
( ) Falta de capacitação da equipe contábil para conhecimento e correta aplicação das normas 
( ) Não há fiscalização regular por parte do CRC/MG sobre o cumprimento das normas 
( ) Aumento de custos para a organização contábil em função de adequação às normas  
 

IV.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Gostaria de apresentar alguma opinião complementar sobre o tema em questão?  
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Anexo A – Resolução CFC 1.418/12 que aprova da ITG 1000 

 

RESOLUÇÃO CFC N.º 1.418/12 

Aprova a ITG 1000 – Modelo 
Contábil para Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte. 

 
 

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE , no exercício 
de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no disposto na alínea “f” do 
Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/46, alterado pela Lei n.º 12.249/10, 

RESOLVE:  

Art. 1º Aprovar a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa 
e Empresa de Pequeno Porte. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012. 
 
 

Brasília, 5 de dezembro de 2012. 
 
 
 

Contador Juarez Domingues Carneiro 
Presidente 

 
 
 
Ata CFC n.º 972 
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

ITG 1000 – MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPR ESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
 
Índice Item 
ALCANCE 1 – 6 
DEFINIÇÕES 7 
ESCRITURAÇÃO 8 – 14 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS 15 – 25 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 26 – 39 
PLANO DE CONTAS SIMPLIFICADO 40 – 42 
ANEXO 1 – Carta de Responsabilidade da Administração  
ANEXO 2 – Balanço Patrimonial  
ANEXO 3 – Demonstração do Resultado do Período  
ANEXO 4 – Plano de Contas Simplificado  
 
Alcance   
 
1.  Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem 

observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC TG 1000 – 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, que optarem pela adoção desta 
Interpretação, conforme estabelecido no item 2.  

  
2.  Esta Interpretação é aplicável somente às entidades definidas como “Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte”, conforme definido no item 3. 
 
3. Para fins desta Interpretação, entende-se como “Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte” a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 
responsabilidade limitada ou o empresário a que se refere o Art. 966 da Lei n.º 
10.406/02, que tenha auferido, no ano calendário anterior, receita bruta anual até os 
limites previstos nos incisos I e II do Art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06. 

 
4.  A adoção dessa Interpretação não desobriga a microempresa e a empresa de pequeno 

porte a manutenção de escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos 
administrativos que provocaram, ou possam vir a provocar, alteração do seu 
patrimônio. 

 
5. A microempresa e a empresa de pequeno porte que optarem pela adoção desta 

Interpretação devem avaliar as exigências requeridas de outras legislações que lhe 
sejam aplicáveis. 

 
6.    A microempresa e a empresa de pequeno porte que não optaram pela adoção desta 

Interpretação devem continuar a adotar a NBC TG 1000 ou as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnicas Gerais completas, quando aplicável. 
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Definições 
 
7.  As definições de termos utilizados nesta Interpretação constam no Glossário de 

Termos, incluído na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas, aprovado pela Resolução CFC n.º 1.285/10.  

 
Escrituração 
  
8.  A escrituração contábil deve ser realizada com observância aos Princípios de 

Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/93, e em conformidade com 
as disposições contidas nesta Interpretação.  
 

9.  As receitas, as despesas e os custos do período da entidade devem ser escriturados 
contabilmente, de acordo com o regime de competência.  

 
10.  Os lançamentos contábeis no Livro Diário devem ser feitos diariamente. É permitido, 

contudo, que os lançamentos sejam feitos ao final de cada mês, desde que tenham 
como suporte os livros ou outros registros auxiliares escriturados em conformidade 
com a ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC n.º 1.330/11. 

 
11.  Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos por esta Interpretação, 

a entidade deve utilizar como referência os requisitos apropriados estabelecidos na 
ITG 2000 – Escrituração Contábil e na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas.  

 
12.  Para salvaguardar a sua responsabilidade, o profissional da Contabilidade deve obter 

Carta de Responsabilidade da administração da entidade para a qual presta serviços, 
podendo, para tanto, seguir o modelo sugerido no Anexo 1 desta Interpretação.  

 
13. A Carta de Responsabilidade deve ser obtida conjuntamente com o contrato de 

prestação de serviços contábeis de que trata a Resolução CFC n.º 987/03 e renovada 
ao término de cada exercício social. 

 
14. A Carta de Responsabilidade tem por objetivo salvaguardar o profissional da 

Contabilidade no que se refere a sua responsabilidade pela realização da escrituração 
contábil do período-base encerrado, segregando-a e distinguindo-a das 
responsabilidades da administração da entidade, sobretudo no que se refere à 
manutenção dos controles internos e ao acesso às informações. 

 
Critérios e procedimentos contábeis  
 
15.  O custo dos estoques deve compreender todos os custos de aquisição, transformação 

e outros custos incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo 
ou venda. 

  
16.  O custo dos estoques deve ser calculado considerando os custos individuais dos itens, 

sempre que possível. Caso não seja possível, o custo dos estoques deve ser calculado 
por meio do uso do método “Primeiro que Entra, Primeiro que Sai” (PEPS) ou o 
método do custo médio ponderado. A escolha entre o PEPS e o custo médio 
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ponderado é uma política contábil definida pela entidade e, portanto, esta deve ser 
aplicada consistentemente entre os períodos.  

 
17.  Os estoques devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor 

realizável líquido. Para estoques de produtos acabados, o valor realizável líquido 
corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios 
menos as despesas necessárias estimadas para a realização da venda. Para estoques 
de produtos em elaboração, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado 
do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos estimados para o 
término de sua produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da 
venda.  

 
18.  Um item do ativo imobilizado deve ser inicialmente mensurado pelo seu custo. O 

custo do ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição, incluindo impostos 
de importação e tributos não recuperáveis, além de quaisquer gastos incorridos 
diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-lo para sua condição de operação. 
Quaisquer descontos ou abatimentos sobre o valor de aquisição devem ser deduzidos 
do custo do imobilizado.  

 
19.  O valor depreciável (custo menos valor residual) do ativo imobilizado deve ser 

alocado ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo de sua vida útil. 
É recomendável a adoção do método linear para cálculo da depreciação do 
imobilizado, por ser o método mais simples. 

  
20.  Se um item do ativo imobilizado apresentar evidências de desvalorização, passando a 

ser improvável que gerará benefícios econômicos futuros ao longo de sua vida útil, o 
seu valor contábil deve ser reduzido ao valor recuperável, mediante o 
reconhecimento de perda por desvalorização ou por não recuperabilidade 
(impairment).  

 
21. São exemplos de indicadores da redução do valor recuperável, que requerem o 

reconhecimento de perda por desvalorização ou por não recuperabilidade: 

(a)  declínio significativo no valor de mercado; 

(b)  obsolescência; 

(c)  quebra. 
 

22.  Terreno geralmente possui vida útil indefinida e, portanto, não deve ser depreciado. 
Edificação possui vida útil limitada e, portanto, deve ser depreciado. 

 
23.  As receitas de venda de produtos, mercadorias e serviços da entidade devem ser 

apresentadas líquidas dos tributos sobre produtos, mercadorias e serviços, bem como 
dos abatimentos e devoluções, conforme exemplificado no Anexo 3 desta 
Interpretação. 

  
24.  A receita de prestação de serviço deve ser reconhecida na proporção em que o 

serviço for prestado. 
  
25.  Quando houver incerteza sobre o recebimento de valor a receber de clientes, deve ser 

feita uma estimativa da perda. A perda estimada com créditos de liquidação duvidosa 
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deve ser reconhecida no resultado do período, com redução do valor a receber de 
clientes por meio de conta retificadora denominada “perda estimada com créditos de 
liquidação duvidosa”.  

 
Demonstrações contábeis  
  
26.  A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as 

Notas Explicativas ao final de cada exercício social. Quando houver necessidade, a 
entidade deve elaborá-los em períodos intermediários.   

 
27. A elaboração do conjunto completo das Demonstrações Contábeis, incluindo além 

das previstas no item 26, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do 
Resultado Abrangente e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
apesar de não serem obrigatórias para as entidades alcançadas por esta Interpretação, 
é estimulada pelo Conselho Federal de Contabilidade.  

  
28.  As Demonstrações Contábeis devem ser identificadas, no mínimo, com as seguintes 

informações: 

(a)  a denominação da entidade; 

(b)  a data de encerramento do período de divulgação e o período coberto; e 

(c)  a apresentação dos valores do período encerrado na primeira coluna e na 
segunda, dos valores do período anterior. 

 
29.  No Balanço Patrimonial, a entidade deve classificar os ativos como Ativo Circulante 

e Não Circulante e os passivos como Passivo Circulante e Não Circulante. 
  
30.  O Ativo deve ser classificado como Ativo Circulante quando se espera que seja 

realizado até 12 meses da data de encerramento do balanço patrimonial. Nos casos 
em que o ciclo operacional for superior a 12 meses, prevalece o ciclo operacional. 

 
31.  Todos os outros ativos devem ser classificados como Ativo Não Circulante. 
  
32.  O Passivo deve ser classificado como Passivo Circulante quando se espera que seja 

exigido até 12 meses da data de encerramento do balanço patrimonial. Nos casos em 
que o ciclo operacional for superior a 12 meses, prevalece o ciclo operacional. 

  
33.  Todos os outros passivos devem ser classificados como Passivo Não Circulante. 
  
34.  No mínimo, o Balanço Patrimonial deve incluir e evidenciar os grupos de contas 

apresentados no Anexo 2 desta Interpretação. 
 
35.  No mínimo, a Demonstração do Resultado deve incluir e evidenciar os grupos de 

contas apresentados no Anexo 3 desta Interpretação.  
  
36.  Itens adicionais, nomes de grupos e subtotais devem ser apresentados no Balanço 

Patrimonial ou na Demonstração do Resultado se forem relevantes e materiais para a 
entidade. 
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37.  As despesas com tributos sobre o lucro devem ser evidenciadas na Demonstração do 
Resultado do período. 

 
38.  Quaisquer ganhos ou perdas, quando significativos, por serem eventuais e não 

decorrerem da atividade principal e acessória da entidade, devem ser evidenciados na 
Demonstração do Resultado separadamente das demais receitas, despesas e custos do 
período. 

  
39.  No mínimo, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis devem incluir: 

(a)  declaração explícita e não reservada de conformidade com esta Interpretação; 
(b)  descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades; 
(c)  referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das 

demonstrações contábeis; 
(d)  descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade; 
(e)  descrição resumida de contingências passivas, quando houver; e 
(f)  qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das 

demonstrações contábeis. 
 
Plano de contas simplificado  
  
40.  O Plano de Contas, mesmo que simplificado, deve ser elaborado considerando-se as 

especificidades e natureza das operações realizadas, bem como deve contemplar as 
necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e 
gerenciais. 

  
41.  O Plano de Contas Simplificado, apresentado no Anexo 4 desta Interpretação, deve 

conter, no mínimo, 4 (quatro) níveis, conforme segue: 
  

Nível 1:  Ativo;  
Passivo e Patrimônio Líquido; e  
Receitas, Custos e Despesas (Contas de Resultado). 

  
Nível 2:  Ativo Circulante e Ativo Não Circulante. 

Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido. 
Receitas de Venda, Outras Receitas Operacionais, Custos e Despesas 
Operacionais.  

  
Nível 3:   Contas sintéticas que representam o somatório das contas analíticas que 

recebem os lançamentos contábeis, como, por exemplo, Caixa e 
Equivalentes de Caixa. 

  
Nível 4:  Contas analíticas que recebem os lançamentos contábeis, como, por 

exemplo, Bancos Conta Movimento. 
 
42. Uma exemplificação dos 4 (quatro) níveis descritos no item 41 é a seguinte: 

Nível 1 – Ativo 
Nível 2 – Ativo Circulante 
Nível 3 – Caixa e Equivalentes de Caixa 
Nível 4 – Bancos Conta Movimento 
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ANEXO 1 
 

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Local e data  
À  
EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS XYZ 
CRC n.º XX:  
Endereço:  
Cidade e Estado CEP  
 
Prezados Senhores: 
 
Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa 
<<DENOMINAÇÃO SOCIAL>>, CNPJ xxxxxxx, que as informações relativas ao período 
base <<xx.xx.xx>>, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das 
demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos 
eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e 
previdenciária são fidedignas. 
 
Também declaramos: 

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da 
administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; 

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à 
legislação vigente; 

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão 
revestidos de total idoneidade; 

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e 
levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em <<ANO 
BASE>>; 

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado 
<<SISTEMA EM USO>>, são controladas e validadas com documentação suporte 
adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados 
e arquivos eletrônicos gerados.  

 
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no 
período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data 
desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. 
 
Também confirmamos que não houve: 

 

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou 
confiança; 

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações 
contábeis; 
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(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos 
deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo 
dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. 

 
Atenciosamente, 

 
 ......................................... 

Administrador da Empresa ABC 
Representante Legal 

 
ANEXO 2 

 
BALANÇO PATRIMONIAL 

em 31.12.x1 e 31.12.x0 
Expresso em R$ 

 
 31.12.X1 31.12.X0  31.12.X1 31.12.X0 

ATIVO   PASSIVO e PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

  

CIRCULANTE   CIRCULANTE   

Caixa e Equivalentes 
de Caixa 

  Fornecedores   

Contas a Receber   Empréstimos e Financiamentos   

Estoques   Obrigações Fiscais   

Outros Créditos     Obrigações Trabalhistas e 
Sociais 

  

   Contas a Pagar    

   Provisões   

      

NÃO 
CIRCULANTE 

  NÃO CIRCULANTE   

Contas a Receber   Financiamentos   

Investimentos      

Imobilizado   PATRIMÔNIO LÍQUIDO   

Intangível   Capital Social   

 (-) Depreciação e 
Amortização 
Acumuladas 

  Reservas de Capital   

   Reservas de Lucros   

   Lucros Acumulados   

   (-) Prejuízos Acumulados   

      

TOTAL   TOTAL    
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ANEXO 3 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
em 31.12.x1 e 31.12.x0 

Expresso em R$ 
 

  31.12.x1 31.12.x0 
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS   
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços   
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções    
   
= RECEITA   
   
(-) CUSTO DAS VENDAS   
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços   
   
= LUCRO BRUTO   
   
 (-) DESPESAS OPERACIONAIS   
Despesas Administrativas   
Despesas com Vendas   
Outras Despesas Gerais   
   
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO 

  

   
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO   
Receitas Financeiras   
(-) Despesas Financeiras   
   
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS   
   
= RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS 
SOBRE O LUCRO  

  

(-) Despesa com Contribuição Social (*)    
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (*)    
   
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO   
(*) As entidades que estão enquadradas no Simples Nacional devem evidenciar os tributos na linha 

“Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções”. Neste caso, devem desconsiderar essas contas. 
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ANEXO 4 
 

PLANO DE CONTAS SIMPLIFICADO 
 

Código Descrição das Contas 
 
1 
 
1.1 
 
1.1.1 
1.1.1.01 
1.1.1.02 
 
1.1.2 
1.1.2.01 
1.1.2.02 
 
1.1.3 
1.1.3.01 
1.1.3.02 
1.1.3.03 
 
1.1.4 
1.1.4.01 
1.1.4.02 
1.1.4.03 
 
1.3 
 
1.3.1 
1.3.1.01 
1.3.1.02 
 
1.3.2 
1.3.2.01 
1.3.2.02 
 
1.3.3 
1.3.3.01 
1.3.3.02 
1.3.3.03 
1.3.3.04 
1.3.3.05 
1.3.3.06 
 
1.3.4 
1.3.4.01 
1.3.4.02 
 

 
ATIVO 
 
ATIVO CIRCULANTE 
 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Caixa 
Bancos Conta Movimento 
 
Contas a Receber 
Clientes 
(-) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa 
 
Estoque 
Mercadorias 
Produtos Acabados 
Insumos 
 
Outros Créditos 
Títulos a Receber 
Impostos a Recuperar 
Outros Valores a Receber 
 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
 
Realizável a Longo Prazo 
Contas a Receber 
(-) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa 
 
Investimentos 
Participações Societárias 
Outros Investimentos 
 
Imobilizado 
Terrenos 
Edificações 
Máquinas e Equipamentos 
Veículos 
Móveis e Utensílios 
(-) Depreciação Acumulada 
 
Intangível 
Softwares 
(-) Amortização Acumulada 
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2 
 
2.1 
 
2.1.1 
2.1.1.01 
 
2.1.2 
2.1.2.01 
2.1.2.02 
 
2.1.3 
2.1.3.01 
2.1.3.02 
2.1.3.03 
 
2.1.4 
2.1.4.01 
2.1.4.02 
2.1.4.03 
 
2.1.5 
2.1.5.01 
2.1.5.02 
2.1.5.03 
 
2.1.6 
2.1.6.01 
2.1.6.02 
2.1.6.03 
 
2.2 
 
2.2.1 
2.2.1.01 
 
2.2.2 
2.2.2.01 
 
2.3 
 
2.3.1 
2.3.1.01 
2.3.1.02 
 
2.3.2 
2.3.2.01 
2.3.2.02 
 
2.3.3 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
PASSIVO CIRCULANTE 
 
Fornecedores Nacionais 
Fornecedor  
 
Empréstimos e Financiamentos 
Empréstimos Bancários 
Financiamentos 
 
Obrigações Fiscais 
SIMPLES NACIONAL 
ICMS a Recolher 
ISSQN a Recolher 
 
Obrigações Trabalhistas e Sociais 
Salários a Pagar 
FGTS a Recolher 
INSS dos Segurados a Recolher 
 
Contas a Pagar 
Telefone a Pagar 
Energia a Pagar 
Aluguel a Pagar 
 
Provisões 
Provisão de Férias 
Provisão de 13º Salário  
Provisão de Encargos Sociais sobre Férias e 13º Salário 
 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  
 
Financiamentos 
Financiamentos Banco A 
 
Outras Contas a Pagar 
Empréstimos de Sócios 
 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
Capital Social 
Capital Subscrito 
(-) Capital a Integralizar 
 
Reservas 
Reservas de Capital  
Reservas de Lucros  
 
Lucros/Prejuízos Acumulados 
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2.3.3.01 
2.3.3.02 
 
3 
 
3.1 
 
3.1.1 
3.1.1.01 
3.1.1.02 
3.1.1.03 
3.1.1.04 
 
3.1.2 
3.1.2.01 
3.1.2.02 
 
3.1.3 
3.1.3.01 
3.1.3.02 
3.1.3.03 
 
3.2 
 
3.2.1 
3.2.1.01 
3.2.1.02 
3.2.1.03 
 
3.2.2 
3.2.2.01 
3.2.2.02 
3.2.2.03 
 
3.2.3 
3.2.3.01 
3.2.3.02 
 
3.2.4 
3.2.4.01 
3.2.4.02 
3.2.4.03 

Lucros Acumulados 
(-) Prejuízos Acumulados 
 
RECEITAS, CUSTOS E DESPEAS (CONTAS DE 
RESULTADO) 
 
RECEITAS  
 
Receitas de Venda 
Venda de Produtos  
Venda de Mercadorias 
Venda de Serviços 
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções 
 
Receitas Financeiras 
Receitas de Aplicações Financeiras 
Juros Ativos 
 
Outras Receitas Operacionais 
Receitas de Venda de Imobilizado 
Receitas de Venda de Investimentos 
Outras Receitas 
 
CUSTOS E DESPESAS 
 
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos 
Custos dos Insumos 
Custos da Mão de Obra 
Outros Custos 
 
Despesas Operacionais 
Despesas Administrativas 
Despesas com Vendas 
Outras Despesas Gerais 
 
Despesas Financeiras 
Juros Passivos 
Outras Despesas Financeiras 
 
Outras Despesas Operacionais 
Despesas com Baixa de Imobilizado 
Despesas com Baixa de Investimentos 
Outras Despesas 
 

 
 
 
 
 

 


