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RESUMO
 

Neste trabalho, aborda-se o tema do ajuste a valor presente no contas a receber,
com enfoque nas empresas varejistas de capital aberto que atuam no Brasil (LOJAS
AMERICANAS S.A., LOJAS RENNER S.A., VIA VAREJO S.A. E LOJAS MARISA
S.A.). O trabalho tem como ponto de partida o contexto histórico e a evolução da
contabilidade, permeia o grupo do ativo, o contas a receber, a receita (mensuração e
momento de reconhecimento),  até  chegar  no ajuste a valor  presente.  O objetivo
geral é verificar em quais situações de contas a receber o conceito de ajuste a valor
presente está sendo requerido pela norma, CPC 12, e estudar e analisar as técnicas
para o ajuste a valor presente. O objetivo geral  e os objetivos específicos foram
explorados por meio de um estudo de caso realizado a partir das Demonstrações
Financeiras anuais (especificamente de 2013) das empresas varejistas já citadas
acima. Como metodologia de pesquisa, utilizou-se o critério de verificação em notas
explicativas e nas demais demonstrações contábeis, conforme determina o CPC 12.
Verificou-se a evidenciação do ajuste a valor presente no contas a receber,  nas
publicações do ano de 2013, das empresas supracitadas, o que demonstrou que as
empresas pesquisadas evidenciam  de forma satisfatória o ajuste a valor presente
nas suas publicações.  Observou-se que não há uma tendência na taxa utilizada
pelas  empresas  pesquisadas,  quando  da  prática  do  ajuste  a  valor  presente  no
contas a receber.

Palavras-chave: Ajuste a valor presente; Contas a receber; Varejo; 
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INTRODUÇÃO 

O varejo é uma estrutura de comércio que ganha cada vez mais destaque no

cenário econômico brasileiro.  Essa estrutura é tão importante para o país que o

IBGE (Instituto  Brasileiro de Geografia e Estatística)  produz indicadores em uma

pesquisa  denominada  Pesquisa  Mensal  de  Comércio.  Os  indicadores  permitem

acompanhar  o  comportamento  conjuntural  do  comércio  varejista  no  País,

investigando a receita  bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas,

com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

O gráfico abaixo evidencia o resultado dos últimos anos do comércio varejista

no Brasil. Nota-se uma oscilação positiva no acumulado dos anos de 2003 até 2013.

As profundas mudanças que ocorrem na economia mundial,  com exceção

das crises agudas, propiciaram condições para que as duas principais forças que

impulsionam o varejo entrassem em franca expansão no País: crédito e renda. Ainda

sobre o gráfico acima, pode-se notar que no acumulado de 2013 o setor varejista

alcançou pouco mais  da metade da variação acumulada do ano anterior.  Nesta

situação, a necessidade de realizar vendas fez com que os varejistas voltassem a

assumir os riscos de conceder crédito. 

As  lojas  voltaram  a  financiar  as  compras  dos  seus  clientes  com  cartões

próprios, carnes e boletos, dando fim a muitas parcerias com os bancos, pois eram

estes que administravam as carteiras de crédito da maioria dos varejistas. Por outro
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lado a ascensão das classes de menor renda fez com que os bancos assediassem o

varejo para  financiar  suas carteiras de crédito.  Porem,  os bancos observaram o

aumento  do “calote”,  e  com a política  monetária  restritiva  imposta  pelo  BACEN,

através dos seus instrumentos de política monetária,  aconteceu um achatamento

dos spreads (diferença entre o custo de captação e o do empréstimo). Assim, esse

produto tornou-se desinteressante para as instituições bancárias,  pois  não havia

margem para elas conseguirem bancar este crédito.

Neste cenário, os varejistas foram pressionados a voltar a assumir os riscos

de  conceder  crédito  aos  clientes.  Contudo,  observa-se  que  o  custo  para  varejo

demandar crédito no mercado para repassar aos clientes é maior que o dos bancos.

E, isso significa juros maiores. 

Neste sentido, torna-se muito importante o reconhecimento, mensuração e

evidenciação  desta  receita  futura  gerada  pelos  financiamentos,  pois  os  próprios

varejistas financiam a compra por parte dos seus clientes. Assim, a mensuração “por

quanto registrar” torna-se um aspecto de profunda relevância para o varejista na

apresentação das suas demonstrações contábeis. Ou seja, estas empresas vendem

a valor futuro, que equivale a dizer que o valor da operação é dado por uma quantia

em data futura, principal acrescido de juros.

De acordo com o CPC 12: “uma atividade de financiamento (por exemplo,

entidades de varejo e de incorporação imobiliária) e, nessa situação, é aplicável o

conceito do AVP.” O AVP, ou ajuste a valor presente tem como objetivo efetuar o

ajuste para demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro. 

Dado a relevância do tema, para o cenário econômico atual, este trabalho

pretende analisar algumas publicações de companhias abertas do setor de varejo,

para entender a aplicação do ajuste a valor presente e verificar se há um padrão nas

contabilizações  e  nas  taxas  utilizadas  pelas  empresas  do  setor  de  varejo  que

negociam suas ações em bolsa de valores. Trata-se de uma análise comparativa

referente  ao último exercício,  ou  seja,  ano de 2013,  entre  empresas abertas  do

varejo,  especificamente:  LOJAS AMERICANAS S.A.,  LOJAS RENNER S.A.,  VIA

VAREJO S.A. E LOJAS MARISA S.A.
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é verificar em quais situações de contas a receber

o conceito de ajuste a valor presente está sendo requerido pela norma, estudar e

analisar as técnicas para o ajuste a valor presente.

 

 

Objetivos Específicos 

São objetivos específicos deste trabalho:

a) Verificar a contabilização do AVP

b) As taxas utilizadas para AVP

c) Analisar as notas explicativas

d) Verificar  a  forma  que  é  feito  o  ajuste  a  valor  presente  conforme  normas

brasileiras

 nas empresas:  LOJAS AMERICANAS,  LOJAS RENNER, VIA  VAREJO,  LOJAS

MARISA
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REVISÃO DE LITERATURA 

Tratando-se de grandes varejistas: LOJAS AMERICANAS, LOJAS RENNER,

VIA VAREJO, LOJAS MARISA, sociedade anônima de capital aberto, considera-se

interessante  o  levantamento  bibliográfico  acerca  da  contabilidade  no  Brasil,  sua

estrutura e particularidades da norma na atualidade.

Neste capítulo, serão abordados os aspectos acerca do arcabouço teórico e a

estrutura conceitual no Brasil. Será apresentado de forma aprofundada o papel do

Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e seus aspectos normativos. Na sequência,

aborda-se o conceito de Receita, que é fator fundamental para o entendimento da

mensuração  em  empresas  varejistas.  Discorre-se  sobre  os  aspectos  gerais  e

teóricos  do  ajuste  a  valor  presente  até  chegar  ao  núcleo  e  objeto  maior  deste

estudo, o ajuste a valor presente nas contas a receber. 

 Contexto histórico da evolução da contabilidade no Brasil

A contabilidade no Brasil, desde o início do século XX, era muito voltada para

atender às demandas fiscais. Ou seja, toda informação gerada tinha o objetivo se

não  total,  principal,  de  prestar  contas  aos  órgãos  governamentais.  No  sentido

contrário,  a  contabilidade  no  mundo  era  pensada  como  ferramenta  de  gestão

patrimonial.

A partir dos anos 60, a contabilidade brasileira foi marcada pela preocupação

com a divulgação da informação contábil, os Contabilistas da época começaram a

sofrer influência da escola americana.

[...]  o  surto  de  desenvolvimento  econômico,  a  tentativa  de

desenvolvimento de um mercado de capitais mais forte e influente

no desenvolvimento  das empresas e a invasão das empresas de

auditoria  norte-americanas  [...]  criaram  a  demanda  por  uma

contabilidade mais pragmática e com um vínculo mais forte entre a

teoria e a prática contábil e mais voltada para as necessidades dos

usuários. LOPES E MARTINS (2005, p.123).
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Braga e Almeida (2008 p.120) afirmam que as entidades estavam registrando

transações a prazo da mesma forma que contabilizavam operações à vista, ou seja,

ignoravam o custo do dinheiro no tempo. Assim, as despesas e receitas financeiras

decorrentes  destas  transações  ficavam  embutidas  no  patrimônio,  o  que  gerava

informações distorcidas.

No inicio de 1970, criou-se um organismo internacional com o objetivo de criar

normas  contábeis  que  servissem  para  todos  os  países,  ou  seja,  genuinamente

internacionais.  Surge  o  Comitê  de  Normas  Contábeis  Internacionais  (IASC  –

International  Accounting Standards Committee),  este  por  sua vez  deu origem às

normas internacionais (IAS – International Accounting Standards) até 2001, algumas

ainda vigentes. 

As  normas  internacionais  originadas  em  1970  passaram  a  se  denominar

Normas  Internacionais  de  Relatórios  Financeiros  (IFRS  –  International  Financial

Reporting Standards) e passaram a ser emitidas pelo Comitê de Padrões Contábeis

Internacionais  (IASB – International  Accounting  Stadards Board).  Desta  forma,  a

partir  de  2001  as  novas  normas  não  tratavam  apenas  de  informações

predominantemente  contábeis,  passaram a abranger  conceitos  de divulgação de

desempenho por meio das demonstrações contábeis e notas explicativas. 

O surgimento do CPC deve ser entendido como consequência de uma série

de mudanças que ocorreram na economia brasileira. Em outubro de 2005, foi criado

o Comitê através da Resolução 1.055/05.

Neste  contexto  de  promoção  para  convergência  internacional  das  normas

contábeis, que ocorria para reduzir custos e riscos na contabilidade, e centralização

das normas contábeis foi criado o CPC.

É  interessante  salientar  que  as  mudanças  societárias  trazidas  pelas  Leis

Federais 11.638/07 e 11.941/09 e pela implementação do CPC tornam obrigatória a

escrituração, em sua maioria, pautada pelos conceitos do IFRS.

Nesta trajetória histórica, o Brasil teve por muitos anos dois documentos que

tratavam da estrutura conceitual da Contabilidade:

a) Estrutura conceitual Básica da Contabilidade, elaborado em 1986 pelo

Instituto  Brasileiro  de  pesquisas  contábeis,  Atuariais  e  Financeiras

(IPECAFI), sob as mãos do Prof. Sérgio Iudícibus. O documento tratava
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dos  postulados,  princípios  e  as  convenções  contábeis,  nomeados

genericamente Princípios Fundamentais da Contabilidade. 

b) Princípios  Fundamentais  de  Contabilidade,  emitido  pelo  Conselho

Federal  de  Contabilidade,  pela  Resolução  750/93,  um  apêndice

introduzido pela Resolução CFC 774/94 e da Resolução CFC 785/95,

esta sobre as características da informação contábil.

Em resumo, ambos tratavam basicamente do que se denominava à época de

Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as características básicas que deviam

nortear  a  apresentação das informações contábeis.  Esses  conceitos  eram muito

parecidos, com poucas diferenças.

A  partir  da  vigência  da  Lei  11.638/0  e  a  decisão  pela  convergência  da

contabilidade às Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB, O CPC

adotou o denominado Framework for the Preparation and Presentation of Financial

Statements,  no  Brasil,  Pronunciamento  Conceitual  Básico  –  Estrutura  Conceitual

para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis.

Atualmente,  a  Estrutura  Conceitual  Básica,  emitida  pelo  CPC encontra-se

normatizada no,  informalmente denominado,  CPC “00”,  e  apresenta os aspectos

básicos sobre a preparação e apresentação das demonstrações contábeis para os

usuários externos.

 Característica Qualitativa da Informação contábil (dois tipos)

a) Fundamentais  (mais  críticas):  relevância  e  representação  fidedigna.

Relevante é a informação capaz de fazer a diferença nas decisões do usuário

(devem  ter  valor  preditivo  ou  confirmatório).  Representação  fidedigna:  os

relatórios devem retratar a realidade de maneira completa, neutra e livre de

erro.

b) Qualitativas  de  melhoria  (desejáveis):  comparabilidade;  verificabilidade;

tempestividade; e compreensibilidade.
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Segundo Iudícibus, Martins e Gelbcke (2008, p. 6) as mudanças trazidas pela

Lei  11.638/2007  focam  aspectos  como:  primazia  da  essência  sobre  a  forma;

primazia da análise de riscos e benefícios sobre a propriedade jurídica e normas

orientadas  por  princípios  e  não  por  regras  excessivamente  detalhadas  e

formalizadas. 

A  primazia  da  essência  sobre  a  forma  está  contemplada  como  princípio

básico no Pronunciamento conceitual básico – CPC, mas agora sobre outra ótica: A

característica  essência  sobre  a  forma  foi  formalmente  retirada  da  condição  de

componente separado da representação fidedigna, por ser considerado isso uma

redundância. A representação pela forma legal que difira da substância econômica

não  pode  resultar  em  representação  fidedigna,  conforme  citam  as  Bases  para

Conclusões.  Assim,  essência  sobre  a  forma  continua,  na  realidade,  bandeira

insubstituível nas normas do IASB. 

  Conceituação

Representação Fidedigna

Uma  informação  para  ser  considerada  fidedigna  deve  representar

adequadamente  as  transações e  os  demais  eventos  que  se  propõe  informar.  É

necessário  que  essas  transações  sejam  apresentadas  de  acordo  com  as

substâncias e realidade econômica, e não meramente sob o seu aspecto legal.

O contabilista passa a ter uma grande responsabilidade no exercício de sua

profissão, já que existe a necessidade de julgamento e arbitramento na preparação

das demonstrações contábeis.

Assim,  existirá  em  cada  contabilista  certo  grau  de  subjetividade  no

julgamento,  na  preparação  e  na  adaptação  das  informações,  quando  forem

necessárias. A Teoria dos Jogos, proposta por Von Newmann e Morgenstern (1944,

p.05) e outros estudos, mostrou, por sua vez, que as características subjetivas do

decisor,  tais  como  a  preferência  e  a  atitude  perante  o  risco,  são  de  extrema

relevância no processo decisório.
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Ativo

O CPC “00” traz a definição de Ativo, como sendo “O benefício econômico

futuro  incorporado  a  um  ativo  é  o  seu  potencial  em  contribuir,  direta  ou

indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade”. Tal

potencial pode ser produtivo, quando o recurso for parte integrante das atividades

operacionais da entidade. Pode também ter a forma de conversibilidade em caixa ou

equivalentes de caixa ou pode ainda ser capaz de reduzir as saídas de caixa, como

no caso de processo industrial alternativo que reduza os custos de produção. 

A norma diz que muitos ativos, inclusive o de contas a receber, estão ligados

a direitos legais. Portanto, cabe dizer que a conceituação de ativo, receita e contas a

receber é fundamental para o entendimento da proposta: Ajuste a valor presente nas

contas a receber de empresas abertas do varejo.

Contas a Receber

As contas a receber são valores a receber que derivam da venda a prazo,

normalmente,  um  dos  ativos  mais  importantes  da  empresa,  pois  representam

transações com mercadorias e serviços a clientes. Desta forma, não são o objeto

principal da empresa, mas são normais e inerentes a sua atividade. 

Os valores a receber devem ser segregados, em contas analíticas, tais como,

Clientes  e  Duplicatas  a  receber,  Outros  Créditos,  etc.  As  contas  que  serão

realizadas no decurso do exercício seguinte ao do balanço devem ser classificadas

no ATIVO CIRCULANTE, já as com vencimento a longo prazo, em casos de venda a

prestação,  por  exemplo,  com  recebíveis  após  o  exercício  seguinte  devem  ser

classificadas no ATIVO NÃO CIRCULANTE. A Lei 11.638/07 prevê o ajuste a valor

presente,  conforme  segue:  Inciso  I,  Alínea  “B”,  do  art.  183  da  Lei  6.404/76,

modificado pela LEI 11.638/07 estabelece os critérios de avaliação deste ativo, os

ativos devem ser avaliados pelo: “valor de emissão, atualizado conforme disposições

legais ou contratuais, ajustado a valor provável de realização”. O Inciso VIII deste

artigo prevê ainda que, “os elementos dos ativos decorrentes de operações de longo
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prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver

efeito relevante”. 

As  contas  de  ajuste  a  valor  presente  são  contas  redutoras  de  contas  a

receber, assim como, as Perdas estimadas em crédito de Liquidação duvidosa. 

Receitas

O registro em Contas a receber pressupõe que o principio da realização da

receita tenha ocorrido, e que haja uma contrapartida de custos de venda e baixa de

estoque.  O reconhecimento da receita e o reconhecimento de contas a receber,

conforme o caso se dá quando:

 As  partes  mais  importantes  no  processo  de  ganhá-la  estão

completadas;

 Existe um preço atribuído pelo mercado;

 Há liquidez estimada com relação ao seu recebimento;

 Todas  as  despesas  já  foram incorridas  ou  as  a  incorrer  são

estimáveis;

O  CPC  “00”  define  receita  como:  “receitas  são  aumentos  nos  benefícios

econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do

aumento  de  ativos  ou  diminuição  de  passivos,  que  resultam  em  aumentos  do

patrimônio  líquido,  e  que  não  estejam  relacionados  com  a  contribuição  dos

detentores dos instrumentos patrimoniais”.

O CPC – 30 trata especificamente de receita, e em seu item 7 define receita

como  sendo:  “Receita  é  o  ingresso  bruto  de  benefícios  econômicos  durante  o

período observado no curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no

aumento  do  seu  patrimônio  líquido,  exceto  os  aumentos  de  patrimônio  líquido

relacionados às contribuições dos proprietários”.  Ainda no CPC – 30, item 8 temos

que:  “a  receita  inclui  somente  os  ingressos  brutos  de  benefícios  econômicos

recebidos e a receber pela entidade quando originários de suas próprias atividades”.

Assim, pode-se concluir que quantias que são cobradas por terceiros como repasses

ao consumidor, tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços, e
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tributos  sobre  valor  adicionado,  não  devem  ser  tratados  como  benefícios

econômicos.

O Regulamento do Imposto de Renda define a receita líquida como sendo a

receita  bruta  diminuída  das  vendas  canceladas,  dos  descontos  concedidos

incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre as vendas (art. 280 do RIR/99).

A  Lei  6.404/76  prevê  que  as  receitas  deverão  ser  discriminadas  na

Demonstração de Resultado de exercício: “a receita bruta das vendas e serviços, as

deduções das vendas, dos abatimentos e dos impostos” e “a receita líquidas das

vendas e serviços” (Art. 187, itens I e II). Ou seja, o registro das vendas deverá ser

feito pelo seu valor bruto, inclusive impostos, na Demonstração de Resultado de

Exercício, os impostos, abatimentos, e devoluções que foram registrados em conta

devedora serão utilizados para se obter a Receita Operacional líquida (reduzindo a

Receita Operacional Bruta).

Ademais,  as receitas advindas de venda de bens ou prestação de serviço

provocam  variações  positivas  na  situação  líquida  do  patrimônio,  tendo  como

contrapartida aumento no ativo. 

Observa-se  que  existem diversas  formas  e  critérios  para  se  evidenciar  a

mesma coisa de forma bastante similar, notadamente, ainda há um grande caminho

a se percorrer para uma realidade uniforme, conforme propõe o IFRS (que o Brasil é

signatário), já que vários normativos contribuem sobre o mesmo assunto no país.

Mensuração da Receita e momento do seu reconhecimento

Mensurar é uma das tarefas mais complexas da Ciência Contábil, Nakagawa

(1995, p. 79):

A mensuração em Contabilidade, tradicionalmente, tem significado a

atribuição de valores numéricos a objetos ou eventos relacionados

com  uma  empresa  e  obtidos  de  tal  maneira  que  possam  ser
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agregados  ou  desagregados,  de  acordo  com  a  necessidade  de

situações específicas.

Ou seja, a empresa precisa conseguir comparar o valor do bem no ativo com

um evento que este se relaciona ou poderia estar relacionado. Dessa forma o gestor

tem parâmetro para decidir o que fazer com ele.

“Por quanto?” e “Quando?” são perguntas costumeiras na profissão contábil.

O estudante na sua fase introdutória de estudo da Ciência Contábil já se depara com

a mensuração e o reconhecimento.

De acordo com o CPC-30, item 9: “A receita deve ser mensurada pelo valor

justo da contraprestação recebida ou a receber”. Ou seja, quando uma receita for

gerada por uma transação a vista a mensuração pelo valor justo se faz suficiente.

Porém,  o  mesmo  CPC,  item 11,  diz  que:  “quando  o  ingresso  de  caixa  ou  seu

equivalente vier a ser diferido, o valor justo da contraprestação pode vir a ser menor

do que o valor nominal do caixa recebido ou a receber. Por exemplo, a entidade

pode conceder ao comprador crédito isento de juros ou mesmo aceitar um recebível

em que a taxa de juros do crédito  concedido seja inferior  àquela praticada pelo

mercado,  em  contraprestação  à  venda  de  bens.  Quando  o  acordo  contratual

efetivamente  constituir  uma  transação  de  financiamento,  o  valor  justo  da

contraprestação deve ser determinado por meio do desconto de todos os futuros

recebimentos previstos, tomando por base a taxa de juros imputada.” Assim, quando

há juros no montante a receber, como nas empresas varejistas deste estudo, o valor

justo da transação é menor que o seu valor nominal, dado que os juros não fazem

parte do valor justo.

Ajuste a valor presente

A  obrigatoriedade  de  mensuração  dos  elementos  patrimoniais  a  valor

presente  constitui  uma  prática  contábil  inserida  pela  nova  legislação  societária

brasileira  e  que  causou  impacto  nos  resultados  das  empresas  no  ano  de  2008

(SANTOS; CALIXTO, 2009). 
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Moribe, Panosso e Marroni (2007, p. 27) fizeram um estudo para demonstrar

a importância do AVP em congruência com as IFRS, e assim concluíram sobre o

AVP: 

Devido  às  elevadas  taxas  de  juros  prefixadas  praticadas  no

Brasil,  impelindo um custo financeiro oneroso,  aplicou-se,  no

caso  prático,  o  Ajuste  a  Valor  Presente  para  evidenciar  as

receitas  e  despesas  financeiras  contidas  nos  valores

realizáveis  e  exigíveis  antes  da  conversão  para  moeda

constante. Possibilitando, assim, apresentar um resultado mais

próximo da realidade em cada período,  bem como conhecer

um valor livre de qualquer ônus financeiro para ser convertido

em moeda constante.

Um  significativo  marco  para  os  critérios  de  mensuração  dos  elementos

patrimoniais  na  contabilidade  brasileira  é  o  AVP.  Desta  forma,  é  possível  a

transferência  da  contabilidade  de  uma  posição  meramente  objetiva,  para  uma

posição  de  valor  econômico,  promovendo  a  divulgação  de  informações  mais

próximas da realidade econômica. As contas do Ativo e as do Passivo são avaliadas

por  critérios  de  mensuração  que  possibilitam  apresentá-las  a  valores

correspondentes às respectivas datas de transação através utilização da técnica de

ajuste a valor presente. (MORIBE; PANOSSO; MARRONI, 2007).

O CPC- 12 (Ajuste a valor presente) conceitua AVP como sendo: 

A estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro, no curso

normal das operações da entidade. 

AVP:  tem  como  objetivo  efetuar  o  ajuste  para  demonstrar  o  valor

presente de um fluxo de caixa futuro. Esse fluxo de caixa pode estar

representado  por  ingressos  ou  saídas  de  recursos  (ou  montante

equivalente;  por  exemplo,  créditos  que  diminuam  a saída  de  caixa

futuro seriam equivalentes a ingressos de recursos). Para determinar o

valor presente de um fluxo de caixa, três informações são requeridas:

valor  do fluxo futuro (considerando todos os termos e as condições

contratados),  data  do  referido  fluxo  financeiro  e  taxa  de  desconto

aplicável à transação.
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O Ajuste a Valor Presente torna identificável o valor do dinheiro no tempo e

ajuda a tornar as informações patrimoniais mais harmônicas em relação ao exercício

analisado. Ou seja, torna possível a análise das decisões gerenciais tendo em vista

o  valor  do  dinheiro  no  tempo  e  as  variáveis  que  contemplam  as  incertezas

econômicas. Assim, torna-se importante diferenciar o valor do bem e os valores do

prêmio recebido frente às incertezas.

Através da correta mensuração do ativo ou passivo tem-se uma contabilidade

mais rica e informativa, já que evidenciam o valor correto frente às respectivas datas

da transação.

Acerca da evidenciação em nota explicativa o CPC 12 diz que: 

Devem  ser  prestadas  informações  mínimas  que  permitam  que  os

usuários  das  demonstrações  contábeis  obtenham  entendimento

inequívoco das mensurações a valor presente levadas a efeito para

ativos e passivos, compreendendo o seguinte rol não exaustivo: 

(a)  descrição pormenorizada do item objeto da mensuração a valor

presente, natureza de seus fluxos de caixa (contratuais ou não) e, se

aplicável, o seu valor de entrada cotado a mercado; 

 

(b)  premissas  utilizadas  pela  administração,  taxas  de  juros

decompostas por prêmios incorporados e por fatores de risco (risco de

crédito, etc.), montantes dos fluxos de caixa estimados ou séries de

montantes dos fluxos de caixa estimados, horizonte temporal estimado

ou esperado,  expectativas em termos de montante e temporalidade

dos fluxos (probabilidades associadas); 

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

 

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

procedimento  adotado  para  acomodar  mudanças  de  premissas  da

administração; 

 

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

inicial ou



22

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

procedimento; 

 

(g) outras informações consideradas relevantes.

PRÁTICA

Prática financeira

Torna-se interessante  abordar  o  papel  do  valor  do  dinheiro  no  tempo em

finanças, diante do exposto acima. Assim, sabe-se que administradores em geral se

deparam com possibilidade de obter taxas de retorno positivas, principalmente, no

caso dos varejistas, recebendo juros sobre títulos.

O valor presente representa o caixa disponível  imediatamente, no caso de

valores  no  contas  a  receber,  nem tão  imediatamente  assim.  Mas,  representa  o

quanto vale os valores a serem recebidos antes de seu reconhecimento, já que a

conta Ajuste a valor presente é uma conta redutora de Contas a receber. 

Assim, abaixo, um exemplo gráfico do que ocorre em termos financeiros:

Onde, i = 11,98%.
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Prática contábil

 

Transação de Vendas:

-valor: R$ 100.000,

-juros embutidos: 5% a.a.

-época da operação: 30/12/2010

-época da liquidação: 30/12/2012

 

Contabilização:

1)      Pela venda: 30/12/20X0

                          Duplicatas a receber LP

                       a Diversos _____________________________ R$ 100.000,

                       a Receita de Vendas____________________ R$ 90.000,

                       a Ajustes ao valor presente LP ____________ R$ 10.000,

 

2)      Apropriação da receita financeira: Balanço/20X1

                          Ajustes ao valor presente LP

                       a Receita financeira – valor presente  ______ R$ 5.000,

 

 

3)      Transferências para o curto prazo: Balanço/20X1

                          Duplicatas a receber

                       a Duplicatas a receber LP ________________ R$ 100.000,

                          Ajustes ao valor presente LP

                       a Ajustes ao valor presente _______________ R$ 5.000,

 

4)      Apropriação da receita financeira: Balanço/20X2

                          Ajustes ao valor presente

                       a Receita financeira – valor presente  ______  R$ 5.000,

 

5)      Recebimento das duplicatas: 30/12/20X2

                          Caixa
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                       a Duplicatas a receber____________________ R$ 100.000,

 

Razonetes:

Duplicatas  a

receber LP  
 100.000  100.000
  

Receita  de

vendas  
  90.000

Ajuste  a  valor

presente LP  
  10.000
    5.000  
    5.000  

Receita

financeira  (valor

presente)  

 

 5.000

 5.000

Duplicatas  a

receber  
 100.000  
  100.000
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Ajuste  a  valor

Presente  
     5.000
 

5.000  

CAIXA  
100.000  

Observações:

I. Percebe-se que uma transação a prazo não deve ser realizada pelo mesmo

valor de uma à vista. Entende-se que quando o vendedor efetua a venda a

prazo há uma receita financeira embutida ao valor da transação, por estar

financiando a operação ao comprador, já que ele não deseja desembolsar o

total da transação no ato da compra. Esta conta de receita, porém, não pode

ser reconhecida no resultado no momento da operação, já que não houve

fato gerador  (que corresponde ao tempo que falta  para transformação do

título em disponível), assim deverá ser registrada na conta “Ajustes ao Valor

Presente LP”, conta retificadora de “Duplicatas a Receber LP”, no Ativo Não-

Circulante/Realizável a Longo Prazo;

II. A tributação não é afetada pelo fato da operação ter sido reconhecida como

parte receita comercial e parte financeira, pois as alterações decorrentes da

Lei  nº  11.638/07  não  devem interferir  em bases  tributárias  (art.  177,  Lei

11.638/07);

III. Percebe-se que a apropriação da receita financeira, pelo vendedor, ocorrerá

com o lançamento  a crédito  da receita  financeira,  e  em contrapartida um

lançamento a débito da conta “Ajustes ao Valor Presente”. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para elaboração da pesquisa acerca do ajuste a valor presente no contas a

receber das empresas varejistas, escolheu-se quatro empresas abertas do varejo,

especificamente:  LOJAS AMERICANAS, LOJAS RENNER, VIA VAREJO, LOJAS

MARISA. Utilizou-se o critério de verificação em notas explicativas e nas demais

demonstrações contábeis do seguinte, conforme CPC 12:

“(a) descrição pormenorizada do item objeto da mensuração a

valor presente, natureza de seus fluxos de caixa (contratuais ou

não) e, se aplicável, o seu valor de entrada cotado a mercado; 

 

(b)  premissas  utilizadas  pela  administração,  taxas  de  juros

decompostas por  prêmios incorporados e por fatores de risco

(risco de crédito, etc.), montantes dos fluxos de caixa estimados

ou séries de montantes dos fluxos de caixa estimados, horizonte

temporal  estimado  ou  esperado,  expectativas  em  termos  de

montante  e  temporalidade  dos  fluxos  (probabilidades

associadas); 

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

modelos; 

 

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

procedimento adotado para acomodar mudanças de premissas

da administração; 

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

reconhecimento inicial ou

(f)  nova  medição  e  motivação  da  administração  para  levar  a

efeito tal procedimento; 
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(g) outras informações consideradas relevantes.”

Considera-se este dentre os outros aspectos do CPC 12 como fundamentais

para verificação da correta exposição dos valores do contas a receber. Trabalhou-se

com estes dados na forma de uma tabela comparativa interpretando a evidenciação,

a mensuração e o reconhecimento dos aspectos que trata o presente trabalho (valor

presente no contas a receber em empresas varejistas).
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RESULTADOS 

5.1 LOJAS AMERICANAS

Diante  da  analise  das  demonstrações  verifica-se  que  a  empresa  Lojas

Americanas S.A. traz as seguintes informações acerca do valor presente no contas a

receber:  o contas a receber de clientes é composto por recebíveis  de cartão de

crédito, líquidos do valor descontado que possuem liquidez imediata e podem ser

considerados como caixa. A composição do contas a receber na visão Consolidada

da Lojas Americanas está demonstrada na tabela a seguir:

Fonte: DFC Anual das Lojas Americanas S.A. – Ano 2013
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Fonte: DFC Anual das Lojas Americanas S.A. – Ano 2013

Notas explicativas

Nota explicativa: 2.8. Contas a receber de clientes

As  contas  a  receber  junto  as  administradoras  de  cartões  de  crédito  estão

apresentadas líquidas do ajuste a valor  presente,  calculado sobre a parcela das

vendas e da provisão para crédito de liquidação duvidosa. São registradas também

nessa rubrica as vendas efetuadas por meio de operações corporativas, projetos de

fidelidade e  acordos comerciais,  destacadas na nota  9,  como “Demais  contas  a

receber”.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo

e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso da taxa efetiva

de  juros  menos  a  provisão  para  créditos  de  liquidação  duvidosa  (“PDD”  ou

“impairment”).

Nota explicativa: 2.16 Ajuste a valor presente

As operações de compras a prazo, basicamente fornecedores de mercadorias

e  serviços,  foram  trazidas  ao  seu  valor  presente  considerando  os  prazos  das

referidas transações. Utilizou-se ataxa média de 9,09% a.a. em 31 de dezembro de

2013 (9,86% a.a. em 31 de dezembro de 2012) sendo a mínima de 6,47% a.a. em

31 de dezembro de 2013 (7,41% a.a. em 31 de dezembro de 2012) e máxima de

11,19% a.a. em 31 de dezembro de 2013 (13,35% a.a. em 31 de dezembro de

2012), base das captações para os respectivos exercícios. A constituição do ajuste a

valor presente de compras é registrada nas rubricas “Fornecedores” e “Estoques” na

nota 10 e sua reversão tem como contrapartida a rubrica “Despesas financeiras” na

nota 27,  pela  fruição de prazo,  no  caso de fornecedores,  e  pela  realização dos

estoques  em  relação  aos  valores  neles  registrados  na  rubrica  “Custo  das

mercadorias vendidas”.
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As  operações  de  vendas  a  prazo,  com  o  mesmo  valor  de  venda  à  vista,

prefixadas,  representadas  principalmente  por  vendas  a  prazo  com  cartões  de

crédito, foram trazidas ao seu valor presente considerando os prazos das referidas

transações.  O mesmo tratamento  foi  dado  aos  impostos  incidentes  sobre  essas

vendas, considerando-se a alíquota efetiva dos mesmos. Utilizou-se a taxa média de

8,69% a.a. em 31 de dezembro de 2013 (9,07% a.a. em 31 de dezembro de 2012)

sendo a mínima de 7,26% a.a. em 31 de dezembro de 2013 (7,57% a.a. em 31 de

dezembro de 2012) e máxima de 10,61% a.a. em 31 de dezembro de 2013 (11,70%

a.a.  em  31  de  dezembro  de  2012),  base  dos  descontos  dos  recebíveis  nas

respectivas datas base. O ajuste a valor presente das vendas a prazo tem como

contrapartida a rubrica “Contas a receber de clientes” na nota 9 e sua realização é

registrada na rubrica “Receitas financeiras” na nota 27, pela fruição do prazo.

LOJAS RENNER

Diante da análise das demonstrações verifica-se que a empresa Lojas Renner

S.A. traz as seguintes informações acerca do valor presente no contas a receber:

“as contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de

mercadorias, pelas operações de crédito do “Meu Cartão”, bem como pelos valores

de empréstimo pessoal  cedido aos seus clientes por instituições financeiras, dos

quais a Companhia é intermediadora. 

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo

e, subsequentemente, pelo transcorrer do prazo, ajustados pela taxa de juros efetiva

considerando os efeitos e reconhecimento da mensuração do valor presente.”

Notas explicativas

Nota explicativa: 3.5 Ajuste a valor presente 

As operações de compras e vendas a prazo pré-fixadas foram trazidas ao seu

valor presente na data das transações, em função  de seus prazos, com base em
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taxa estimada do custo de capital da Companhia, mais risco de crédito, no caso de

clientes. A taxa de juros utilizada no cálculo do ajuste a valor presente das vendas a

prazo  foi  de  1,83%  a.m.  (1,9%  a.m.  em  2012)  e  reflete,  na  avaliação  da

Administração, os custos e riscos específicos da sua carteira de recebíveis. A taxa

de juros utilizada no cálculo do ajuste a valor presente das compras a prazo foi de

1,0% a.m. (1,0% a.m em 2012). Os tributos diferidos não são trazidos ao seu valor

presente. 

O ajuste a valor presente de compras é registrado nas contas de fornecedores

e estoques e sua reversão tem como contrapartida a conta de custo das vendas,

pela fruição de prazo no caso de fornecedores, e pela realização dos estoques em

relação aos valores nele registrados. O ajuste a valor presente das vendas a prazo

tem como contrapartida a conta de clientes (nota explicativa nº 6) e sua realização é

registrada como receita de vendas pela fruição do prazo. 

Nota Explicativa: 3.16 Estimativas e premissas contábeis críticas 

A  preparação  das  demonstrações  financeiras,  tanto  em  IFRS  quanto  em

BRGAAP,  requer  o  uso,  pela  Administração  da  Companhia,  de  estimativas  e

premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações. Como o

julgamento da Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à

probabilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir

dessas estimativas. 

 A  Administração  avalia  como  práticas  contábeis  críticas  aquelas  que  são

importantes para demonstrar a condição financeira e os resultados e que, também,

requerem  os  julgamentos  mais  difíceis,  subjetivos  ou  complexos  por  parte  da

Administração, frequentemente como resultado da necessidade de fazer estimativas

que tem impacto sobre questões que são inerentemente incertas. Esses julgamentos

tornam-se  mais  subjetivos  e  complexos  à  medida  que  aumenta  o  número  de

variáveis e premissas que afetam a possível solução futura dessas incertezas. Na

preparação  das  demonstrações  financeiras  consolidadas,  a  Companhia  adotou

variáveis e premissas derivadas de experiência histórica e vários outros fatores que

entende como razoáveis e relevantes. 
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Ainda que estas estimativas e premissas sejam revistas pela Companhia no

curso  normal  da  operação,  a  demonstração  de  sua  condição  financeira  e  dos

resultados das operações frequentemente requer o uso de julgamento quanto aos

efeitos de questões inerentemente incertas sobre o valor contábil de seus ativos e

passivos.  Os  resultados  reais  podem ser  distintos  dos  estimados  sob  variáveis,

premissas ou condições diferentes. 

 As  principais  operações  e  avaliações  significativamente  impactadas  por

estimativas  referem-se  às  provisões  para  riscos  tributários,  cíveis  e  trabalhistas

(notas explicativa nº 18), provisão para perdas em crédito (nota explicativa nº 6),

determinação  da  taxa  de  desconto  aplicada  nos  ajustes  a  valor  presente  (nota

explicativa nº 6 e n° 17), determinação do valor justo das opções de compra de

ações  (nota  explicativa  nº  27),  determinação  do  valor  justo  dos  instrumentos

financeiros derivativos  (nota explicativa nº 23),  provisão para perdas em estoque

(nota explicativa nº 8), estimativa de realização do imposto de renda diferido ativo

(nota explicativa nº 9), determinação da vida útil  do ativo imobilizado e intangível

(nota explicativa nº 11), e avaliação de impairment de ativos intangíveis com vida útil

indeterminada (nota explicativa nº 12). 

Via Varejo S.A

 

Diante da análise das demonstrações verifica-se que a empresa Via Varejo S.A.
traz as seguintes informações acerca do valor presente no contas a receber: ” O
ajuste  a  valor  presente  das  vendas  a  prazo  tem  como  contrapartida  a  rubrica
“Contas a receber” e sua realização é registrada na rubrica “Receita operacional
líquida”, pela fruição do prazo.”. 

Notas Exlicativas

Nota explicativa: 8 Contas a Receber
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Fonte: DFC Anual da Via Varejo S.A. – Ano 2013

c) Ajuste a valor presente

A companhia utiliza a taxa de desconto que considera as atuais avaliações de
mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos para o ativo.
As operações de vendas a prazo com o mesmo valor à vista foram trazidas ao seu
valor presente na data das transações, em virtude de seus prazos, adotando a taxa
média mensal das operações de antecipação de recebíveis junto às administradoras
de cartão de crédito, no exercício findo em 31 de dezembro de 2013 essas taxas
eram em média de 0,72% ao mês (média de 0,72% ao mês em 2012).

Marisa S.A.

Diante da análise das demonstrações verifica-se que a empresa Marisa S.A. traz
as seguintes informações acerca do valor presente no contas a receber: “O ajuste a
valor  presente  das vendas a  prazo tem como contrapartida  a rubrica  “Contas  a
receber de clientes” e sua realização é registrada na rubrica “Receita com operações
de cartão de crédito”, pela fruição do prazo.”, conforme nota explicativa 4.P. 

Nota explicativa

Assim, na nota explicativa N°9, observa-se o seguinte modelo:
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Fonte: DFC Anual da Loja Marisa S.A. – Ano 2013
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COMPARATIVO

Assim,  a  partir  das  informações  coletadas  nas  demonstrações  financeiras

anuais das empresas pesquisadas, elaborou-se o presente comparativo a partir dos

itens de que trata o CPC 12 para a evidenciação do ajuste a valor presente e o

resultado está evidenciado abaixo:

 Lojas Americanas

S.A.

Lojas  Renner

S.A.

Via  Varejo

S.A

Marisa S.A

(a)  descrição

pormenorizada  do

item  objeto  da

mensuração  a  valor

presente,  natureza de

seus  fluxos  de  caixa

(contratuais ou não) e,

se  aplicável,  o  seu

valor  de  entrada

cotado a mercado;

 Atende,  há

explanação

acerca  do  ajuste

a  valor  presente

em  contas  a

receber  nas

demonstrações.

 Atende,  há

explanação

acerca  do

ajuste a valor

presente  em

contas  a

receber  nas

demonstraçõ

es.

 Atende,

há

explanaçã

o  acerca

do ajuste a

valor

presente

em  contas

a  receber

nas

demonstra

ções.

 Atende,  há

explanação

acerca  do

ajuste  a

valor

presente em

contas  a

receber  nas

demonstraç

ões.

(b)  premissas

utilizadas  pela

administração,  taxas

de juros decompostas

por  prêmios

incorporados  e  por

fatores de risco (risco

de  crédito,  etc.),

montantes  dos  fluxos

de caixa estimados ou

séries  de  montantes

dos  fluxos  de  caixa

 Atende,  notas

explicativas 2.8 e

2.16

 Atende,  nota

explicativa

3.5 e 3.16

Atende,

nota

explicativa

8.C

Atende

parcialment

e,  não  há

menção  da

taxa

utilizada.
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estimados,  horizonte

temporal  estimado  ou

esperado,

expectativas  em

termos de montante e

temporalidade  dos

fluxos  (probabilidades

associadas); 

(c)  modelos  utilizados

para cálculo de riscos

e inputs dos modelos; 

 Atende,

demonstrado  a

parte  em

Resultados

Financeiros

 Não atende Atende,

demonstra

do  a  parte

na  nota

explicativa

N° 8.

Atende,

demonstrad

o  na  nota

explicativa

N°9.

(d) breve descrição do

método  de  alocação

dos  descontos  e  do

procedimento  adotado

para  acomodar

mudanças  de

premissas  da

administração; 

 Atende,

conforme  nota

explicativa 2.16

 Atende,

conforme

nota

explicativa

3.5

Atende,

nota

explicativa

N° 8.C

Atende,

nota

explicativa

4.P

(e)  propósito  da

mensuração  a  valor

presente,  se  para

reconhecimento  inicial

ou

Trata-se  de  uma

nova medição. 

Trata-se  de

uma  nova

medição.

Trata-se

de  uma

nova

medição.

Trata-se  de

uma  nova

medição.

(f)  nova  medição  e

motivação  da

administração  para

levar  a  efeito  tal

procedimento; 

Nova  medição

para  o  relatório

anual

Nova

medição para

o  relatório

anual

Nova

medição

para  o

relatório

anual

Nova

medição

para  o

relatório

anual
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(g) outras informações

consideradas

relevantes.

Nada  além  do

necessário.

Nada  além

do

necessário.

Nada além

do

necessário

.

Nada  além

do

necessário.

Taxa utilizada  Média  de 8,69%

a.a

  Média  de

24,31%  a.a,

já que: (100%

+  1,83%)^12

-  100%,

onde,  1,83  é

a  taxa

mensal

utilizada.

  Média  de

8,99% a.a,

já  que:

(100%  +

0,72%)^12

-  100%,

onde,  0,72

é  a  taxa

mensal

utilizada.

Não  há

informação

acerca  da

taxa

utilizada.

Fonte: Próprio autor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram  analisadas  algumas  publicações  de  companhias  abertas  do  setor  de

varejo (Lojas Americanas S.A.,  Lojas Renner S.A.,  Via Varejo S.A.,  Lojas Marisa

S.A.) que demonstraram evidenciar de forma satisfatória o ajuste a valor presente

nas suas publicações.

A empresa Lojas Americanas informa que registra o AVP em contas a receber,

com a parcela dos juros apropriada em receitas financeiras. A taxa de juros média

aplicada foi de 8,69% ao ano. Na apresentação da DRE, o resultado oriundo do AVP

é apresentado dentro do resultado financeiro.

A empresa Lojas Renner destaca a receita com AVP (Juros) em Resultados de

produtos financeiros já ajustados ao AVP. O valor presente é calculado com base

em taxas internas de juros para clientes. A taxa aplicada para clientes 24,31% ao

ano.

A  empresa  Via  Varejo  efetua  o  ajuste  do  AVP  em  contas  a  receber  e  em

contrapartida, pela fruição do prazo faz o lançamento em receita operacional líquida,

possui uma taxa muito próxima da utilizada pelas Lojas Americanas, sua taxa é em

média 8,99% a.a..

A  empresa  Lojas  Marisa  demonstra  em  nota  explicativa  como  é  feito  o

lançamento e o AVP no contas a receber, e informa que sua contrapartida é a conta:

Receita com operações de cartão de crédito. Porém, não diz a taxa que utiliza.

Assim,  nota-se,  que  em  termos  de  apresentação  em  notas  explicativas  as

empresas satisfazem as necessidades de informação no que tange o ajuste a valor

presente no contas a receber, porém a taxa de AVP aplicada para clientes nas Lojas

Renner é de 24,31% a.a. muito acima da praticada pelas Lojas Americana e pela Via

Varejo, e o porquê desta discrepância não pode ser entendida apenas utilizando as

demonstrações como base para a pesquisa. 
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