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Conceptual Framework 

Comentários ANEFAC 

 

Comentários Gerais 

De uma forma geral, entendemos que o Conceptual Framework é o principal documento das normas 

internacionais, que ao extremo, por si só, já deveria ser suporte suficiente na elaboração das 

demonstrações contábeis. Desta forma, nunca deveria ser adaptado para atendimento às normas, mas 

sim o contrário, que as normas nunca deveriam ser conflitantes ao Conceptual Framework e que essas 

fosse apenas um detalhamento da aplicação da base conceitual em transações específicas. 

Para atender o objetivo do Conceptual Framework, neste documento deveria haver uma definição clara 

e não ambígua do que são os elementos contábeis (Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Receita e 

Despesa). O documento em discussão causa dúvidas quanto ao que é um recurso econômico, por 

utilizar termos ambíguos, isto ocasiona uma indefinição do que é Ativo e do que é Passivo. 

Adicionalmente, a tendência do IASB em evitar o uso de probabilidades para reconhecimento causa 

desconforto, uma vez que as demonstrações contábeis são baseadas em estimativas, as probabilidades 

de ocorrência são fundamentais para a determinação do reconhecimento ou não dos elementos. 

Da mesma forma, o documento em discussão não traz uma definição do que seriam Outros Resultados 

Abrangentes. Acreditamos que a distinção entre Resultado do Período e Outros Resultados Abrangentes 

deveria ser uma base conceitual e não somente uma lista de situações que podem se alterar com o 

decorrer do tempo. Essa indefinição conceitual causa dúvidas do que é Receita ou Despesa e do que é 

Patrimônio Líquido efetivamente. 

Abaixo seguem as observações discutidas e levantadas internamente em nossas reuniões técnicas de 

Normas Interacionais. 

 

Question 1 

Se houver conflito entre Framework e Norma: (1) eliminar o conflito, sendo que a Norma deveria estar 

de acordo com o Framework; (2) nunca existir conflitos em períodos concomitantes; (3) teoricamente o 

Framework deveria ser a base e nunca ser conflitante. 

O Framework deve ser a base conceitual para o desenvolvimento de Normas. No Framework deveria 

estar descrito de forma clara o conteúdo das demonstrações contábeis e as Normas deveriam ser 

apenas um detalhamento na aplicação do Framework em transações específicas. 

Sendo as IFRS baseadas em conceitos, a estrutura conceitual poderia ser, ao extremo, o único 

documento suficiente para a elaboração de demonstrações contábeis de alta qualidade. Desta forma, a 

definição dos elementos contábeis, seu reconhecimento e mensuração deveria ser sempre respeitado 

na elaboração de Normas, que apenas detalhariam as transações. 

 



 
 

Todos os direitos autorais reservados à ANEFAC – Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.         2 

 

 

Question 2 

Concordamos com as definições de ativo e de passivo, que nos parece, muito mais clara do que a 

definição atual. No entanto, a definição de recursos econômicos pode causar uma ambiguidade de 

interpretação, resultando em uma indefinição do que seria efetivamente recursos econômicos. 

Atualmente a definição de recurso econômico está implícita na definição de ativo, como sendo um 

recurso do qual a entidade espera obter fluxos de caixa futuros. A definição proposta como sendo um 

recurso capaz de produzir benefícios econômicos não é suficiente para definir um recurso econômico. 

Um recurso pode ser capaz de gerar benefícios, no entanto, a entidade pode não ter expectativa de 

geração de fluxos de caixa no futuro. Da mesma forma, a entidade pode ter expectativa na geração de 

fluxos de caixa no futuro com um recurso, que não necessariamente é capaz. Desta forma, acreditamos 

que o ideal seria uma definição clara que um recurso econômico é capaz de produzir benefícios e que a 

entidade tenha a expectativa de geração de fluxos de caixa no uso desse recurso. 

Na definição de ativo, como sendo um recurso controlado pela entidade, existe uma incerteza também 

sobre o que seria “controle” quando aplicado em um país como o Brasil, em que as regras do jogo 

mudam sempre. Como definir que uma empresa tem controle sobre um ativo? 

 

Question 3 

Como já comentado na Question 2, não concordamos em retirar a expectativa de geração de benefício 

econômico no futuro. Na nossa visão, poderia causar dúvidas, por exemplo, na aplicação do impairment, 

pois um ativo pode ser capaz de gerar benefícios, no entanto, deveria ser desreconhecido se não for 

provável a geração de rentabilidade futura por parte da entidade que controla esse ativo. 

A base de reconhecimento e mensuração dos elementos contábeis é baseada em estimativas, portanto, 

deveria ser levada em consideração a probabilidade de realização desses elementos e não somente a 

capacidade de sua realização. 

 

Question 4 

Deveria haver uma definição clara do que é resultado do período e do que são outros resultados 

abrangentes, que não fosse uma lista de itens, mas sim uma definição conceitual. Desta forma, o 

Framework deveria identificar quais seriam os elementos de outros resultados abrangentes. 

A variação patrimonial de um período para o outro, não proveniente dos proprietários, deveria ser 

considerado como resultado do período (definição all inclusive). Se o resultado ainda não foi realizado, o 

que impossibilitaria a distribuição de dividendos, as comissões de valores imobiliários deveriam ter 

regras específicas, por país, de como deveriam ser distribuídos os dividendos. No entanto, a 

preocupação com essa distribuição não deveria afetar a definição do que é resultado contábil. 
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Question 5 

Não está muito clara a distinção entre obrigação legal e construtiva. A definição de passivo também 

causa dúvidas quanto ao reconhecimento de obrigações não performadas. Por exemplo, o pagamento 

de bônus a funcionários que somente será distribuído se a entidade alcançar determinadas metas. Se no 

decorrer do período a empresa ainda não alcançou a meta, no entanto, existem fortes indícios, sendo 

praticamente certo que a meta será alcançada deveria ser reconhecida, mesmo antes de atingir a 

performance determinada? 

 

Question 6 

Apoiamos a visão 3, embora possa gerar conflito com a própria definição de obrigação presente, quando 

está condicionada por alguma ocorrência no futuro. Para suportar efetivamente essa visão, deveria 

haver uma melhor definição do que está sob controle da entidade. 

 

Question 7 

A definição de passivo não responde às questões práticas das entidades. 

 

Question 8 

O critério de reconhecimento deveria levar em consideração primeiro se o item atende às definições de 

ativo ou passivo e se está em conformidade com as características qualitativas descritas no Framework. 
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