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RESUMO 

No atual mercado, onde a globalização é essencial para as Empresas, as aquisições 
de Empresas ou associações de negócios são fundamentais para almejar o 
crescimento de seu negócio e se tornar mais competitiva. As aquisições, em sua 
maioria, visam à unificação do mercado e o crescimento de lucros a seus acionistas. 
Por outro lado, os órgãos reguladores dedicam tempo significativo para emitir 
pronunciamentos técnicos e estudos para conduzir o tratamento contábil e fiscal 
destas transações. A partir da implementação dos novos pronunciamentos contábeis 
brasileiros emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis que são 
harmonizados com as normais internacionais de contabilidade (IFRS - International 
Financial Reporting Standard), que começou em 2008 e que foi integralmente 
implementado em 2010, gerou-se um volume significativo de dúvidas e julgamentos 
profissionais sobre a maioria destes pronunciamentos contábeis. Os 
pronunciamentos contábeis emitidos para tratar de aquisições, ágio e imposto de 
renda e contribuição social não apresentam, com clareza, quais são os registros 
contábeis necessários para apresentar os impactos de imposto de renda e 
contribuição social no momento inicial e posterior em uma combinação de negócios 
por meio de incorporação e incorporação reversa. Esta falta de clareza gera-se por 
dois motivos: a) os novos pronunciamentos contábeis são basicamente a tradução 
das normas internacionais de contabilidade (IFRS), ou seja, harmonização; b) as 
regras fiscais brasileiras para fins de imposto de renda e contribuição social são 
diferentes das regras fiscais do país de origem onde as normas foram inicialmente 
escritas.  O regulamento do imposto de renda e contribuição social brasileiro se 
adaptou aos novos pronunciamentos contábeis, porém, existem diferenças entre os 
novos pronunciamentos contábeis e o regulamento do imposto de renda e 
contribuição social, como a própria amortização do ágio gerado em uma 
“combinação de negócios”.  O principal objetivo deste estudo foi analisar quais são 
os registros contábeis necessários para demonstrar os impactos do imposto de 
renda e contribuição social sobre transações de combinação de negócios por meio 
de incorporação e incorporação reversa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de 
natureza exploratória que foi desenvolvida por meio de um estudo de caso, no qual 
são analisadas informações públicas das demonstrações financeiras, do exercício 
findo em dezembro de 2010, de empresas abertas, com capital negociado em bolsa 
de valores. A pesquisa constatou que as empresas analisadas utilizam-se do 
racional com relação às interpretações dos pronunciamentos contábeis e fiscais e, 
aparentemente estão sendo corretamente interpretados pelos profissionais 
contábeis destas Empresas.  
 
 
Palavras-chave: Contabilidade. Combinação de Negócio. Aquisição de Empresas. 
Incorporação. Incorporação Reversa. Imposto de Renda e Contribuição Social. 
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ABSTRACT 

In today’s marketplace where globalization is essential for Companies the acquisition 
or business association is essential for aim their growth business and become more 
competitive. These acquisitions are solely aimed at unifying the market and achieving 
growth for their shareholders’ profits. Nonetheless, regulators dedicate significant 
time to issue technical standards and to conduct studies addressing the accounting 
and tax treatment applicable to these transactions. Since the implementation of the 
new accounting standards (CPC – Brazilian Financial Accounting Standards Board) 
that began on 2008 and completely implemented on 2010, and these standards are 
harmonized with the International Financial Reporting Standards (IFRS), a significant 
number of questions and professional judgment have given rise to of new accounting 
standards. The new accounting standards issued related of acquisition, goodwill and 
income tax have not presented clearly, which are the necessary accounting entries to 
demonstrated the income tax impact in the initial and after the business combination 
acquisition with incorporation or reverse incorporation. This lack of explicitness 
generated for two reasons: a) the new accounting standards are basically the 
translation from the IFRS – International Financial Reporting Standard, so the new 
accounting standards are harmonized; b) the Brazilian income tax’s Law is different 
from the income tax’s Law of the region that the international accounting standards 
were initially composed. The income tax rules adapted for the new accounting 
standards, but there are differences between the new accounting standards and the 
income tax rules, as the goodwill amortization originated from a business 
combination that for income tax is still amortized and for accounting this amortization 
is not permitted. The main objective of this study was analyzed which are the 
necessary accounting entries to demonstrated the income tax impact under a 
business combination through incorporation or reverse incorporation.   This is 
consider a qualitative research with focus on exploratory study that was developed 
through a case study, which are analyzed public information related of Financial 
Statement of publicly-held corporation whose shares are trade related at the year 
ended on December of 2010. This research verified that the companies analyzed are 
using the rational associated with the accounting and tax of the new standards and 
apparently the accountant are properly interpreted the new accounting standards. 
 
 
 
Keywords: Accounting. Business Combination. Acquisition. Incorporation. Reverse 
Incorporation. Income tax. 
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1. INTRODUÇÃO 

Como Antecedente ao Problema cabe ressaltar a adoção integral dos novos 

pronunciamentos contábeis no Brasil, que iniciou em 2008 com a adoção de 14 

pronunciamentos e finalizou em 2010 com a adoção de 43 pronunciamentos. As 

empresas foram e são obrigadas a avaliar suas transações contábeis para 

padronizar os registros contábeis de acordo com estas práticas. 

Os novos pronunciamentos contábeis brasileiros estão harmonizadas com as 

normas internacionais (IFRS – Internacional Financial Reporting Standards), fato que 

coloca o Brasil em destaque no mercado global, uma vez que tais normas são 

utilizadas em mais de cem países.  

Uma das principais mudanças ocorridas com a aplicação das novas normas 

contábeis é a forma de registrar uma aquisição e incorporação de empresas. Mesmo 

com os antigos pronunciamentos contábeis, estas transações geram diversas 

dúvidas, devido a sua complexidade. Com a adoção integral das IFRS, a 

contabilidade brasileira passou-se a existir um pronunciamento contábil especifico 

sobre o assunto que é o CPC 15 – “Combinação de Negócios” (CPC – Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis), demonstrando com clareza os tratamentos contábeis 

de uma aquisição de negócios e também sobre uma eventual incorporação. 

Este pronunciamento define que: 

Uma combinação de negócios é uma operação ou outro evento por 
meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais 
negócios, independentemente da forma jurídica da operação. 

Uma incorporação é a operação em que uma ou mais companhias 
são absorvidas (unidas suas operações) por outra companhia, que 
sucede em todos os direitos, operações e obrigações. 

Para tratamento dos impactos fiscais na contabilidade existe o CPC 32 – 

“Imposto de Renda”, por outro lado, a legislação fiscal brasileira se adaptou aos 

novos pronunciamentos através da Lei 11.941/09 que é discutida neste trabalho, 

porém, ainda existem diferenças entre o tratamento contábil e fiscal. Para o 

tratamento destas divergências não existe resposta na contabilidade de forma exata 

e, portanto, geram-se inúmeras interpretações diferentes, que podem impactar 

significativamente as demonstrações financeiras das Empresas brasileiras. 
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Como os pronunciamentos contábeis estão harmonizados às normas 

internacionais de contabilidade, existem muitos assuntos como, por exemplo, o 

tratamento fiscal que tais normas diferem, bem como todos os detalhes necessários 

para suportar um profissional da contabilidade quando existe uma transação de 

aquisição de empresas.  

Avaliando o cenário brasileiro, a falta de detalhes deve-se pelo fato de que as 

normas contábeis brasileiras estão sendo traduzidas das normas internacionais de 

contabilidade, ou seja, a norma é igual para todos sem considerar a complexidade 

da legislação fiscal de cada país. Outro fato importante e já mencionado é que nossa 

legislação fiscal é muito complexa. 

Quando da existência de incorporação de empresa existem diversos cenários 

que mudam de forma total os registros contábeis, devido, exclusivamente, ao 

tratamento fiscal como, por exemplo, a incorporação reversa, que é justamente 

quando a Empresa adquirida incorpora a sua adquirente direta. Esta transação é 

discutida em tópico especifico mais à frente neste trabalho.  

Assim, o estudo visa à discussão de todo o conceito de aquisição e análise 

dos impactos de imposto de renda e contribuição social sobre as transações de 

incorporação normal e reversa, objetivando apresentar as melhores práticas 

contábeis. 

Nas considerações sobre o Problema de Pesquisa, este autor considera 

complexo o tratamento contábil e fiscal para uma combinação de negócios e 

incorporação normal e reversa. 

Os novos pronunciamentos contábeis são basicamente a tradução das 

normas internacionais de contabilidade (IFRS – Internacional Financial Reporting 

Standards) sendo que em qualquer mudança gera-se um volume de dúvidas, e 

portanto para estes pronunciamentos também gerou-se um volume significativo de 

dúvidas em sua aplicação, contudo, existem diversas interpretações técnicas sendo 

aplicadas nas Empresas brasileiras. Em paralelo as práticas contábeis, possuem os 

impactos de imposto de renda e contribuição social, uma vez que as regras fiscais 

não sofreram alterações, apenas adaptações aos novos pronunciamentos, portanto  

apresenta-se diferenças principalmente em conceito básicos como a própria 

amortização do ágio que, para fins contábeis, não se aplica (excepção para 

pequenas e médias empresas discutidas neste trabalho), pois, para fins tributários 
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continua existindo e também no conceito de combinação de negócios que para fins 

fiscais é totalmente inexistente.  

Visando todos os detalhes mencionados neste tópico foi definido o tema 

deste trabalho utilizando como assunto central os impactos do imposto de renda e 

contribuição social em operações de combinação de negócios por meio de 

incorporação e incorporação reversa de empresas.  

Partindo-se do tema proposto, delineou-se o problema da pesquisa: 

 

Quais são as melhores práticas contábeis para apuração dos impactos de 

imposto de renda e contribuição social sobre as operações de combinações de 

negócios por meio de incorporação e incorporação reversa? 

 

Para avaliar os impactos fiscais este trabalho igualmente analisa, com 

profundidade, a teoria sobre aquisições, combinação de negócios, incorporação e 

incorporação reversa. 

Conforme citado por Martins (2002, p. 25): “contextualizado o tema do 

trabalho e definido o problema de pesquisa, pode-se enunciar, enfim o objetivo da 

pesquisa com precisão e concisão indispensáveis ao seu alcance”.  

Assim, este trabalho tem como Objetivo Geral: 

 

- Analisar os impactos do imposto de renda e contribuição social sobre 

transações de combinação de negócios por meio de incorporação e incorporação 

reversa.  

Adicionalmente, como parte da avaliação dos impactos tributários, a pesquisa 

visa interpretar os aspectos dos pronunciamentos contábeis brasileiros para 

combinações de negócios, incorporação e incorporação reversa. 

São tratados também neste trabalho os seguintes assuntos: 

- Falta de clareza por parte do Comitê de Pronunciamentos Contábeis sobre o 

tratamento contábil de assuntos relacionados com as diferenças das práticas 

contábeis brasileiras e a legislação de imposto de renda. 

- O momento em que deve ocorrer o registro e a forma de manutenção do 

saldo. 

- As contas contábeis utilizadas para o registro do imposto de renda e 

contribuição social diferido. 
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Como Delimitações do Estudo, este é realizado com empresas de capital 

aberto no mercado brasileiro (informações públicas), que efetuaram aquisições e 

aplicaram os pronunciamentos contábeis de combinação de negócio e igualmente 

efetuaram a incorporação ou incorporação reversa. As demonstrações financeiras 

utilizadas para análise são as do ano de 2010, que foi o primeiro ano em que todos 

os pronunciamentos contábeis foram efetivamente aplicados.  

Na Justificativa salienta-se que os pronunciamentos contábeis aplicados no 

Brasil atualmente (CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis) estão 

harmonizados com os pronunciamentos internacionais de contabilidade (IFRS – 

International Financial Reporting Standards), porém, o Brasil possui um cenário 

tributário que não mudou para ficar idêntico ou utilizando os mesmos termos 

técnicos, mas somente se adaptou a tais pronunciamentos; portanto, é fato que 

existem diferenças entre os pronunciamentos contábeis brasileiros e as regras 

tributárias nacionais, sendo estas diferenças o principal fator de discussão e 

julgamento sobre os impactos do imposto de renda e contribuição social. 

A pesquisa é importante porque se trata da análise e entendimento de uma 

combinação de negócio, incorporação e incorporação reversa no mercado brasileiro 

e os registros contábeis necessários para apresentar corretamente os impactos 

justamente no imposto de renda e contribuição social, assuntos que não possuem 

um volume significativo de publicações, fato que representa uma dificuldade 

adicional na consulta de materiais atualizados, e que demonstrem exatamente quais 

são os registros contábeis necessários de imposto de renda e contribuição social 

para uma combinação de negócio por meio de incorporação e incorporação reversa. 

Toaldo (2008), em sua dissertação de mestrado, aborda o tema: “O 

reconhecimento do imposto de renda diferido resultante de um processo de 

combinação de negócio: Uma abordagem prática sobre as normas dos USGAAP 

(Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos nos Estados Unidos da América)”. 

O conceito do tema é o mesmo para a combinação de negócios, porém, o trabalho 

não aborda os efeitos no cenário brasileiro, no sentido de imposto de renda e 

contribuição social e também contábil após a adoção das IFRS (International 

Financial Reporting Standards) e CPC (Comitê Pronunciamentos Contábeis); 

adicionalmente o trabalho não aborda o tema de incorporação ou incorporação 

reversa. O assunto principal abordado por Toaldo (2008) é a combinação de 

negócios para USGAAP (práticas contábeis aceitas no USA), em que demonstra 
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como é uma combinação de negócios sem entrar no detalhe dos impostos e 

compara com as práticas brasileiras que, na época, ainda não utilizava o IFRS. 

 

Na Metodologia de Pesquisa, conforme descrito por Gil (2009, p.8), “pode-se 

definir método como o caminho para se chegar a determinado fim e método 

cientifico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para 

se atingir o conhecimento”.  

De acordo com Richardson (1999, p. 22), “metodologias são procedimentos 

utilizados no método cientifico, o qual pode ser definido como o caminho para se 

chegar a determinado fim ou objetivo”.  

No capítulo específico da metodologia são descritos os métodos e 

procedimentos adotados para se atingir os objetivos propostos para este trabalho. 

A pesquisa é qualitativa, de natureza exploratória, uma vez que o impacto 

tributário é analisado em casos práticos e os dados coletados diretamente por meio 

de informações públicas das demonstrações financeiras de empresas de capital 

aberto do exercício findo em 31 de dezembro de 2010. 

Com base no descrito o trabalho é realizado como um estudo de caso, 

analisando informações de empresas abertas disponíveis no mercado, como pode 

ser visto no capitulo 3, com os detalhes utilizados para o estudo de caso. 

Dentro da metodologia de pesquisa e partindo-se da observação dos 

objetivos deste trabalho, o primeiro passo realizado foi o levantamento de dados, por 

meio de consultas a obras literárias e a materiais específicos, publicados em 

periódicos, ligadas direta ou indiretamente ao assunto. O segundo passo, uma 

análise das normas técnicas brasileiras. 

Quanto à parte comprobatória são utilizados exemplos práticos de empresas 

de capital aberto, ou seja, com capital negociado em bolsa de valores, cujas 

informações são públicas. O objetivo é comparar o que está sendo discutido com o 

que realmente está sendo utilizado na prática no mercado brasileiro. 

Para tanto, na composição da Estrutura do Trabalho, os Capítulos e Tópicos 

ficaram assim delineados: 

Nesta Introdução (1) são definidos os objetivos, a questão problema, a 

contextualização do tema, a justificativa, as delimitações, um breve esboço da 

metodologia e a organização do estudo. 



18 
 

No Referencial Teórico (2), o texto é dividido em subtópicos para 

apresentação da revisão da literatura. 

No subtópico 1, intitulado Órgão Regulador das Práticas Contábeis, são 

apresentados o International Accounting Standard Board – IASB e o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

O subtópico 2 aborda a Implementação e Impacto dos novos 

Pronunciamentos Contábeis Brasileiros em uma Combinação de Negócios com 

ênfase na Aquisição e no Imposto de Renda. 

Os subtópicos 3 e 4 enfocam as Aquisições de Empresas e as Combinações 

de Negócios. 

Os subtópicos 5 e 6 mostram o Conceito sobre Adquirente e a Incorporação 

de Empresas. 

O subtópico 7 aborda a Compra Vantajosa. 

O subtópico 8 aborda o Imposto de Renda e Contribuição Social, bem como o 

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos. 

Os subtópicos 9 e 10 apresentam o Imposto de Renda Diferido Aplicado à 

Combinação de Negócios e à Incorporação de Empresas, respectivamente. 

O subtópico 11 promove uma Apresentação das Demonstrações Financeiras. 

No Capítulo referente à Metodologia de Pesquisa (3) é exposto o caminho 

metodológico para composição do Referencial Teórico, a metodologia do Estudo de 

Caso, o protocolo para o Estudo de Caso, a visão global da pesquisa, a coleta de 

dados, o objeto de estudo e a análise. 

No Capítulo do Estudo de Caso (4) são realizadas: a Análise das 

Demonstrações Financeiras Totvs S.A; a Análise das Demonstrações Financeiras da 

Companhia Brasileira de Distribuição − CBD; a Análise do Formulário de Referência 

da CVC Brasil; a Análise das Demonstrações Financeiras da Qualicorp; são 

mostradas Outras Análises, bem como feita a Análise dos Resultados da Pesquisa. 

Seguem-se as Considerações Finais, as Limitações do Estudo, as Sugestões 

para Trabalhos Futuros e as Referências. 
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2. REFERENCIAL TÉORICO 

A fundamentação teórica é o suporte obtido para os estudos, análises e 

reflexões, sobre os dados e/ou informações coletadas, portanto, está destacado 

neste capitulo o suporte técnico em vigor e que é discutido durante todo o trabalho. 

Isto porque, a norma não apresenta, de forma clara, os detalhes contábeis e os 

respectivos impactos. 

2.1. Órgão Regulador das Práticas Contábeis 

2.1.1.  International Accounting Standards Board – IASB 

O International Accounting Standards Board (IASB), por meio de informações 

disponibilizadas em sua página na internet, se define como “uma organização 

internacional sem fins lucrativos, que publica e atualiza as International Financial 

Reporting Standard (IFRS), em língua inglesa”, ou seja, as normas internacionais de 

contabilidade. 

O IASB foi criado em 1 de abril de 2001, na estrutura do International 

Accounting Standards Committee (IASC), que assumiu as responsabilidades 

técnicas do IASC a partir dessa data. A criação do IASB teve o objetivo de melhorar 

os pronunciamentos contábeis internacionais anteriores, os International Accounting 

Standard (IAS) emitidos pelo IASC. 

Atualmente, todos os pronunciamentos contábeis internacionais publicados 

pelo IASB tem o nome de pronunciamentos IFRS (International Financial Reporting 

Standard). O novo nome, escolhido pelo IASB, demostrou a vontade de transformar 

progressivamente os pronunciamentos contábeis anteriores (IAS) em novos padrões 

internacionais de reporte financeiro, respondendo às expectativas crescentes dos 

usuários da informação financeira (analistas, investidores, instituições etc.). 
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2.1.2. Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 

Em consulta, no dia 15 de abril de 2012, ao site do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), este define o próprio comitê da seguinte forma: 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi idealizado a partir da 

união de esforços e comunhão de objetivos das seguintes entidades: 

- ABRASCA − Associação Brasileira das Companhias Abertas. 

- APIMEC NACIONAL − Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimento do Mercado de Capitais. 

- BOVESPA − Bolsa de Valores de São Paulo. 

           - CFC − Conselho Federal de Contabilidade. 

- FIPECAFI − Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis. Atuariais e 

Financeiras. 

- IBRACON − Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. 

 

Isto, em função das necessidades de: 

- Convergência internacional das normas contábeis (redução de custo de 

elaboração de relatórios contábeis, redução de riscos e custo nas análises e 

decisões, redução de custo de capital). 

- Centralização na emissão de normas dessa natureza (no Brasil, diversas 

entidades o fazem). 

- Representação e processo democráticos na produção dessas informações 

(produtores da informação contábil, auditor, usuário, intermediário, academia, 

governo). 

Criado pela Resolução CFC nº 1.055/05, o CPC, em seu Capítulo II, Artigo 3º, 

tem como objetivo: 

O estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos 
sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de 
informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela 
entidade reguladora brasileira, visando à centralização e 
uniformização do seu processo de produção, levando sempre em 
conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões 
internacionais. 
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Cabe ressaltar ainda que o CPC: 

- É totalmente autônomo das entidades representadas, deliberando por 2/3 de 

seus membros. 

- O Conselho Federal de Contabilidade fornece a estrutura necessária. 

- São seis as entidades que compõem o CPC, mas outras poderão vir a ser 

convidadas futuramente. 

- Os membros do CPC, dois por entidade e em sua maioria Contadores, não 

auferem remuneração. 

 

Além dos 12 membros atuais sempre serão convidados a participar os 

representantes dos seguintes órgãos: 

 - Banco Central do Brasil (BACEN). 

 - Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

            - Secretaria da Receita Federal (SRF). 

            - Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

Outras entidades ou especialistas poderão ser convidados, bem como 

poderão ser formados Comissões e Grupos de Trabalho para temas específicos. 

São Produtos do CPC: 

- Os Pronunciamentos Técnicos. 

           - As Orientações. 

           - As Interpretações. 

Os Pronunciamentos Técnicos serão, obrigatoriamente, submetidos a 

audiências públicas. E, tanto as Orientações como as Interpretações também 

poderão sofrer esse processo.  

2.2. Implementação e Impacto dos Novos Pronunciamentos 
Contábeis Brasileiros em uma Combinação de Negócios  

Costa, Yamamoto e Theóphilo (2011), em artigo intitulado "A Aderência dos 

Pronunciamentos Contábeis do CPC às Normas Internacionais de Contabilidade", 

apresentado no  11º Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e realizado 

em 28 e 29 de julho de 2011, assim discorrem sobre a implementação dos novos 

pronunciamentos contábeis: 
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As normas internacionais de contabilidade são elaboradas pela IASB, 
sendo que as normas e interpretações foram utilizadas pelas 
companhias abertas inicialmente na Europa e posteriormente 
utilizadas para a maioria dos países.  

O grande impulso à adoção das normas internacionais foi 
proporcionado pelos países da Comunidade Europeia, que, em 2005, 
passaram a utilizar as normas emitidas pelo IASB, e mais 
recentemente em função da aceitação dos Estados Unidos, por meio 
da Security and Exchange Commission (SEC), das demonstrações 
contábeis no padrão IFRS, desde que sigam rigorosamente as 
normas do IASB, emitidas em inglês para as empresas estrangeiras 
(que inclui as empresas brasileiras) listadas na Bolsa de Valores de 
Nova York (NYSE) e que preparam demonstrações contábeis no 
padrão US GAAP. 

Mais de 100 países exigem ou permitem o uso das Normas 
Internacionais de Contabilidade (IFRS), ou estão no processo de 
convergência com as normas do IASB (COSTA; YAMAMOTO; 
THEÓPHILO, 2011, p.2).  

Portanto, com a implementação das normas internacionais de contabilidade e 

que são revisadas e traduzidas pelo CPC, as demonstrações financeiras devem, no 

estudo de caso deste trabalho, ser apresentadas com base na implementação de 

todas as normas do CPC (equivalente ao IFRS) nas demonstrações financeiras de 

31 de dezembro de 2010. 

A Figura 1 apresenta um cronograma do processo de migração. 

 
 
 

Figura 1 − Cronograma do Processo de Migração 
Fonte: Elaborada pelo Autor 
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Com base neste cronograma pode-se assumir que: 

 

- As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010 deverão ser 

apresentadas com a adoção de todas as CPC’s. 

- O saldo de abertura será de 01 de janeiro de 2009. Portanto, nas 

demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2010 serão 

mostradas 3 colunas para saldo do balanço, sendo 31 de dezembro de 2010, 2009 e 

também 01 de janeiro de 2009; os três saldos deverão apresentar a mesma prática 

contábil, portanto, ajustes nos saldos anteriormente apresentados deverão ser 

realizados e divulgados os impactos; 

 

As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2009, cujas informações 

já foram divulgadas ao mercado, deverão apresentar uma reconciliação do 

Patrimônio Líquido (PL) e resultado, demonstrando como era o resultado e o 

patrimônio líquido antes dos ajustes causados pela aplicação dos CPC’s, quais são 

os ajustes e também qual é o novo saldo do resultado e do patrimônio líquido. 

A Deliberação CVM n.º 603, de 10 de novembro de 2009, faz menção sobre a 

aplicação das novas CPC’s nas revisões trimestrais:  

 

- A aplicação a partir das ITRs (Formulário de Informações Trimestrais) de 

31/3/2010 passa a ser facultativa. 

- No entanto, deve ser divulgada uma descrição das principais alterações que 

podem ter impacto nas Demonstrações Financeiras de encerramento do exercício, 

bem como uma estimativa dos potenciais efeitos no patrimônio e no resultado ou 

esclarecer as razões que impedem apresentar estes efeitos. 

- Apesar da faculdade supracitada, as empresas estão obrigadas a refazer e 

reapresentar as ITRs de 2010 comparativamente com 2009, ajustadas pelos novos 

pronunciamentos, pelo menos quando da apresentação das demonstrações 

financeiras do exercício social iniciado a partir de primeiro de janeiro de 2010. 

- Quando da emissão dos CPC’s as empresas brasileiras precisam preparar 

um plano de transição, com o objetivo de apresentar corretamente as 

demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2010. Este plano inclui: i) 

contratação de profissionais especializados em IFRS; ii) treinamentos para 
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executivos e a administração sobre a aplicação e principais impactos dos novos 

pronunciamentos contábeis. 

 

Em relação às principais práticas contábeis envolvidas neste trabalho tem-se:  

- Aquisição de Empresas. 

- Imposto de Renda.  

Portanto, são detalhadas a seguir as principais diferenças entre as antigas 

práticas contábeis brasileiras comparadas com as atuais práticas contábeis, com 

base no CPC’s. 

2.2.1. Aquisição 

A norma que trata de aquisição é o CPC 15 – “Combinação de Negócios” e as 

principais mudanças neste cenário são: 

 

i) Não há mais a classificação como participação minoritária, agora é 

denominada “participação sem controle” (non-controlling interest). 

ii) Escolha de tratamento contábil para participação sem controle: a) 

Mensuração ao valor justo; ou b) Mensuração baseada na participação de ativos e 

passivos da adquirida. 

iii) Custos com bancos, advogados, auditores etc., que poderiam fazer parte 

do preço de compra e, consequentemente, ágio, a partir da aplicação do novo CPC; 

tais custos deverão ser registrados no resultado e, portanto, não integram para fins 

contábeis como preço de compra. 

iv) Amortização contábil do ágio gerado na aquisição. Até 31 de dezembro de 

2008 era prática contábil efetuar a amortização do ágio contábil seguindo os critérios 

de benefícios fiscais entre 5 a 10 anos (vide tópico imposto de renda), portanto, com 

a mudança das práticas contábeis o ágio não é mais amortizado sendo o mesmo 

submetido à análise de realizado (teste de impairment) em bases anuais (vide tópico 

específico para impairment). 
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v) Com a mudança das práticas contábeis foi inserido o termo técnico de 

“combinação de negócios”, que é definida como a junção de entidades ou negócios 

separados para uma única entidade; assim, às aquisições realizadas a partir de 01 

de janeiro de 2009 se deveria aplicar o conceito da combinação de negócios, que 

basicamente determinava que o ágio oriundo da aquisição deveria ser alocado em 

outros ativos intangíveis identificáveis na aquisição, como a marca, carteira de 

cliente, etc. 

vi) A Lei 11.638 traz mudança das práticas contábeis e o CPC 37 – “Adoção 

inicial das Normas Internacionais de Contabilidade”, menciona algumas isenções na 

aplicação dos novos pronunciamentos contábeis, dentre elas, uma direcionada para 

o tópico de aquisição, sendo que devido às mudanças significativas no formato de 

tratamento contábil do ágio como a alocação do mesmo em intangíveis, a empresa 

poderia se limitar a efetuar tais procedimentos somente a partir de 01 de janeiro de 

2009. Com isso, as aquisições anteriores a 31 de dezembro de 2008 poderiam se 

manter no formato das práticas contábeis anteriores, ou seja, com a suspensão da 

amortização, sendo que também não era obrigatória a reavaliação para alocação do 

ágio em intangíveis. Esta isenção colaborou positivamente com muitas empresas, 

uma vez que levantar todos os históricos e detalhes de todas as aquisições 

registradas até 31 de dezembro de 2008 geraria um volume significativo de trabalho 

e, consequentemente, aumento de custo. 

viii) Com a adoção dos novos pronunciamentos contábeis; incluíram-se 

também diversas situações que anteriormente não eram tratadas em nossas 

práticas contábeis, como a aquisição em estágio, aquisição de minoritários e 

incorporações normais ou reversas. Atualmente existem tratamentos contábeis 

específicos para cada tópico. 

Ressalta-se que incorporação normal significa que a Empresa adquirente 

incorpora sua investida e incorporação reversa, que a empresa investida incorpora a 

adquirente. Em ambos os casos torna o ágio gerado na transação de aquisição 

dedutível para fins de Imposto de Renda (IR), porém, o principal motivo para utilizar 

a incorporação reversa é um possível crédito fiscal que a investida possui e caso a 

mesma seja incorporada os créditos são perdidos. 
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ix) A divulgação exigida pelos novos pronunciamentos contábeis é muito mais 

detalhada e extensa que as práticas antigas, portanto, as empresas necessitaram 

investir um esforço adicional para preparar as demonstrações financeiras. 

Como exemplo pode-se assumir uma aquisição realizada em 31 de dezembro 

de 2010, com as seguintes informações: aquisição de 100%, pelo valor de R$ 

15.000; e Patrimônio líquido (ativos líquidos) da adquirida com valor de R$ 8.000. 

 
 

Contas 
Prática 
antiga 

Prática  
atual 

 
Detalhes 

Investimento R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 O saldo de investimento que é a parcela adquirida 
do patrimônio líquido (ativos líquidos não sofrem 
alterações). 

Ágio R$ 7.000,00 R$ 4.000,00 Para ambas as práticas o valor do ágio gerado na 
transação é de R$ 7.000, porém, para os novos 
pronunciamentos contábeis o ágio deverá ser 
alocado em possíveis intangíveis identificados na 
adquirente. 

Marcas e 
Patentes 

- R$ 3.000,00 Em uma avaliação foi identificado que existe a 
aquisição da marca como um ativo intangível e, 
portanto, uma parcela do ágio será alocada para 
marcas. 
Nesta situação também precisa ser definido se o 
ativo intangível possui vida útil definida. Caso seja 
definida vida útil o mesmo deverá ser amortizado. 

 
Quadro 1 – Exemplo de Aquisição 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

2.2.2. Imposto de Renda 

Com os novos pronunciamentos contábeis, a Secretária da Receita Federal e 

o Governo Federal criaram o RTT − Regime Tributário de Transição, para controlar, 

de forma clara, as diferenças entre os novos pronunciamentos e a Lei fiscal de 

imposto de renda e contribuição social. 

Em maio de 2009, foi sancionada a Lei nº 11.941 (“Lei 11.941/09”), resultado 

da conversão em lei da Medida Provisória nº 449, de 3.12.2008 (“MP 449/08”). A Lei 

11.941/09 criou o Regime Tributário de Transição (RTT) que apura e controla os 

impactos da adoção dos novos critérios contábeis instituídos pela Lei nº 11.638, de 

28.12.2007 e também pelos novos CPC’s. Para os anos de 2008 e 2009 a utilização 

do RTT é opcional, porém, para 2010 é obrigatório. 
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Antes da aplicação dos novos pronunciamentos contábeis é possível afirmar 

que as práticas contábeis brasileiras e a lei fiscal de imposto de renda caminhavam 

juntas, portanto, em sua maioria, as despesas registradas no resultado eram 

consideradas despesas também dedutíveis para fins de imposto de renda, sendo um 

exemplo, a amortização do ágio que, em ambas as leis, tinha a sua amortização 

como facultativa.  

Com a mudança das práticas contábeis, diferenças surgiram e, com elas, a 

ferramenta para controlar estas diferenças, chamada de RTT – Regime Tributário de 

Transição. 

Souza (2009), em artigo intitulado “O Regime Tributário de Transição – RTT” 

esclarece o RTT da seguinte forma: 

 

O Regime Tributário de Transição – RTT foi instituído pela Medida 
Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, e 
regulamentado pela Instrução Normativa nº 949/09, sendo aplicável 
para apuração do IRPJ com base no lucro real ou lucro presumido, 
abrangendo também as bases de cálculo da CSLL, PIS e COFINS a 
partir de 2008.  
O RTT perdurará até que entre em vigor uma nova lei que discipline 
os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis 
introduzidos pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09.  
Na prática, espera-se a edição de nova legislação fiscal adaptada à 
nova realidade contábil somente após a concretização das 
mudanças, orientadas por meio dos pronunciamentos do CPC – 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis, cuja agenda prevê ainda a 
emissão de dezenas de pronunciamentos e orientações técnicas. 
O RTT é optativo para o biênio 2008/2009, devendo tal opção ser 
manifestada na DIPJ – Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica referente ao exercício de 2009. A partir de 
2010, o RTT será obrigatório para as pessoas jurídicas que apurem o 
IRPJ com base no lucro real, presumido ou arbitrado.  
Na prática, as empresas deverão seguir na escrituração contábil as 
regras da nova contabilidade, ou seja, em obediência à Lei das S.A. 
já alterada pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, optando ou não 
pelo RTT. As demais regras emitidas por órgãos reguladores 
específicos, de acordo com a atividade de cada entidade, também 
deverão ser observadas. 

A Figura 2 mostra o fluxo para a apuração do RTT. 



28 
 

                                

 

                                       
 

Figura 2 − Fluxo do RTT 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 
 

Portanto, o RTT ficaria como uma “ponte” entre o balanço societário (contábil) 

e o balanço fiscal, sendo que a empresa deverá ter um suporte detalhado para evitar 

questionamentos fiscais. 

 

Basicamente, todo ajuste realizado para fins de adoção dos novos 

pronunciamentos contábeis deverá ter seu impacto avaliado para imposto de renda, 

uma vez que diferenças temporárias serão identificadas e, portanto, deverá ser 

avaliada a constituição de imposto de renda diferido. 

 

Assim, demonstrando e assumindo o exemplo citado no tópico 2.2.1., devem 

ser apuradas as diferenças temporárias geradas com a alocação de um ativo 

intangível e registrado o possível impacto fiscal desta diferença. 

 

Este assunto está detalhado a partir do tópico 2.7 sobre imposto de renda e 

também alocação do ágio que, para fins fiscais, não possui regras específicas para 

esta alocação, sendo que para fins contábeis é obrigatório.  

 

Outra mudança que também ocorreu com os novos pronunciamentos 

contábeis foi que nas práticas contábeis antigas os impostos diferidos eram 

segregados entre circulante e não-circulante, dependendo da expectativa de 

realização, e para os novos pronunciamentos contábeis os impostos diferidos ativos 

e/ou passivos não são segregados entre circulante e não-circulante, devendo ser 

integralmente classificados como ativos e/ou passivos não-circulantes, como mostra 

o exemplo na Tabela 1.   
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Tabela 1 – Exemplo das Mudanças das Práticas Contábeis 
 
 Antes das mudanças dos 

novos pronunciamentos 
contábeis 

Após as mudanças dos 
novos pronunciamentos 

contábeis 
Ativo   
Imposto de renda diferido 
circulante 

100 - 

Imposto de renda não circulante 300 350 
Total ativo 400 350 
   
Passivo   
Imposto de renda diferido 
circulante 

50 - 

Total passivo 50 - 
   
Imposto de renda líquido 350 350 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A abertura da composição do imposto de renda diferido deve ser feita em 

notas explicativas, não mais ser apresentada no balanço patrimonial e deve exibir 

apenas o saldo líquido no ativo ou passivo de longo prazo. 

2.2.3. Pronunciamento para Empresas de Pequeno e Médio Porte 

O CPC emitiu um pronunciamento especifico para a contabilidade para 

pequenas e médias empresas (“CPC PME”) e define no item 1.2 deste 

pronunciamento, que: 

Item 1.2. Pequenas e médias empresas são empresas que: 

(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. 

Conforme informação no site da PriceWaterHouseCoopers (PWC, 2012), esta 

destaca para quais empresas devem ser aplicados o CPC PME: 
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Em geral o CPC PME pode ser aplicado somente por empresas que 
não têm obrigação pública de prestação de contas, independente de 
sua forma jurídica (Ltda., S.A. etc.). Assim, ainda que seja desejável 
para muitas empresas aplicarem o CPC PME, são proibidas de 
utilizar essa norma: (i) as companhias abertas, reguladas pela 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (ii) as sociedades de 
grande porte (empresas com ativo total superior a R$ 240 milhões ou 
receita bruta anual superior a R$ 300 milhões), (iii) as sociedades 
reguladas pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de 
Seguros Privados e outras sociedades cuja prática contábil é ditada 
pelo correspondente órgão regulador com poder legal para tanto. 
Outros países têm limitações diferentes, por exemplo, as empresas 
privadas (i.e. sem emissão de títulos no mercado) na Inglaterra, 
mesmo que de grande porte, podem utilizar o IFRS PME. 

Desta forma a aplicação do CPC PME ou do CPC pleno, o que for 
aplicável, é obrigatória para todas as pequenas e médias empresas 
no Brasil na preparação de suas demonstrações financeiras a partir 
de 2010. Estima se que existam dois milhões de empresas que 
estariam neste grupo no Brasil. 

A seção 19, do CPC PME, trata de “Combinação de negócios e ágio por 

expectativa de rentabilidade futura (goodwill)”, apresentando algumas definições, 

sendo: 

19.6 Todas as combinações de negócios devem ser contabilizadas 
por meio da aplicação do método de aquisição. 

19.7 A aplicação do método de aquisição envolve os seguintes 
passos: 
(a) identificação do adquirente; 
(b) mensuração do custo da combinação de negócios; 
(c) alocação, na data de aquisição, do custo da combinação de 
negócios para os ativos adquiridos e passivos e provisões para 
passivos contingentes assumidos. 

Adicionalmente, no pronunciamento há regras para determinação e apuração 

do ágio de forma contábil: 

19.22 A entidade adquirente deve, na data de aquisição: 
(a) reconhecer o ágio adquirido por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) em combinação de negócios como ativo; e 
(b) mensurar inicialmente esse ágio por expectativa de rentabilidade 
futura pelo seu custo, sendo esse o excesso do custo da combinação 
de negócios sobre a participação da entidade adquirente no valor 
justo líquido dos ativos, passivos e passivos contingentes 
identificáveis reconhecidos em conformidade com o item 19.14. 

19.23 Após o reconhecimento inicial, a entidade adquirente deve 
mensurar o ágio por expectativa de rentabilidade futura adquirido em 
combinação de negócios pelo custo menos amortização acumulada e 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável: 
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(a) a entidade deve seguir os princípios dos itens 18.19 a 18.24 para 
amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura. Caso a 
entidade seja incapaz de fazer uma estimativa confiável da vida útil 
do ágio por expectativa de rentabilidade futura, presume-se que a 
vida seja de dez anos; 
(b) a entidade deve seguir a Seção 27 Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos para o reconhecimento e a mensuração de 
redução ao valor recuperável do ágio por expectativa de 
rentabilidade futura. 

De forma geral, o que difere o pronunciamento “CPC PME” dos CPC 15 – 

“Combinação de Negócios” e CPC 04 – “Ativo Intangível”, é que o “CPC PME” 

permite a amortização do ágio contábil e o CPC 04 – “Ativo Intangível” não permite a 

sua amortização. O “CPC PME” destaca a amortização do ágio para fins contábeis: 

Amortização ao longo da vida útil 

18.19 Para os propósitos deste Pronunciamento, todos os ativos 
intangíveis devem ser considerados com tendo vida útil finita. A vida 
útil de ativo intangível que se origina de direitos contratuais ou outros 
direitos legais não deve exceder o período de vigência dos direitos 
contratuais ou outros direitos legais, mas pode ser inferior, 
dependendo do período ao longo do qual a entidade espera utilizar o 
ativo. Caso os direitos contratuais ou outros direitos legais sejam 
conferidos por um período limitado que possa ser renovado, a vida 
útil do ativo intangível deve incluir os períodos renováveis apenas se 
existir evidência para suportar a renovação pela entidade sem custo 
relevante. 

18.20 Caso a entidade seja incapaz de fazer uma estimativa 
confiável da vida útil de ativo intangível, presume-se que a vida seja 
de dez anos. 

Apesar de abordar o tratamento contábil do ágio para fins de CPC PME, este 

trabalho foi realizado com base no pronunciamento CPC 15 – “Combinação de 

Negócios” e CPC 04 – “Ativo Intangível”, e não foram analisadas ou discutidas as 

situações referentes a Pequenas e Médias Empresas, ou seja, o “CPC PME” não foi 

abordado. 

2.3. Aquisições de Empresas 

Uma aquisição de empresa ocorre no momento em que surge o interesse por 

outra entidade, com o objetivo de: i) consolidação do mercado; ii) expansão dos 

negócios; iii) diversificação de suas atividades.  
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A aquisição sempre é realizada visando lucros e, portanto, a continuidade das 

operações. Quando uma aquisição é realizada, única e exclusivamente, para 

encerrar as atividades ou marca da empresa adquirida, não pode ser analisada 

como uma combinação de negócios ou incorporação, uma vez que qualquer valor 

que fizer parte da compra (investimento ou ágio) deverá ser baixado como perda no 

resultado, que significa que o valor pago não foi utilizado. 

2.4. Combinações de Negócios 

O CPC 15 − “Combinação de Negócios” (2009) menciona em seu apêndice A 

que Combinação de Negócios “é uma operação ou outro evento por meio do qual 

um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, independentemente da 

forma jurídica da operação”. 

Na mesma sessão da norma, este define que adquirente “é a entidade que 

obtém o controle da adquirida” e adquirida “é o negócio ou negócios cujo controle é 

obtido pelo adquirente por meio de combinação de negócios”, assim como também 

define que controle “é o poder para governar a política financeira e operacional da 

entidade de forma a obter benefícios de suas atividades”. 

No CPC 15 tópico “Identificação de Combinação de Negócios”, item B5, se 

menciona que a obtenção de controle de uma entidade possui diversas formas, 

como segue: 

(a) pela transferência de dinheiro, equivalentes de caixa ou outros 
ativos (incluindo ativos líquidos que se constituam em um 
negócio); 

(b) pela assunção de passivos; 
(c) pela emissão de instrumentos de participação societária; 
(d) por mais de um dos tipos de contraprestação acima; ou 
(e) sem a transferência de nenhuma contraprestação, inclusive por 

meio de contrato independente. 

Dentro de uma combinação de negócios é fundamental determinar quem é o 

adquirente, conforme demonstrado no Apêndice A do CPC 15, porém, a mesma 

norma estabelece nos itens de B13 a B18 o seguinte: 
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B13 - As orientações do Pronunciamento Técnico CPC 36 - 
Demonstrações Consolidadas devem ser utilizadas para identificar o 
adquirente – a entidade que obtém o controle da adquirida. Quando 
ocorrer uma combinação de negócios e essas orientações não 
indicarem claramente qual das entidades da combinação é o 
adquirente, devem ser considerados os fatores indicados nos itens 
B14 a B18 para essa determinação.  

B14 - Em combinação de negócios efetivada fundamentalmente pela 
transferência de dinheiro ou outros ativos ou assunção de passivos, 
o adquirente normalmente é a entidade que transfere dinheiro ou 
outros ativos ou incorre em passivos. 

Neste caso, a norma evidencia que a adquirente é justamente a empresa que 

provê os recursos para compra de uma empresa, por exemplo: 

 

 
 
 

Figura 3 – Aquisição de Empresa 
Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

A Empresa A constitui uma empresa veículo para efetuar a aquisição da 

Empresa X; a empresa A é a provedora de recursos e a empresa adquirente. 

Mesmo a empresa veículo efetuando a aquisição e mantendo a empresa A como 

sua subsidiária integral, a adquirente final é a Empresa A. 

Na mesma norma são mencionadas outras características que poderiam 

ajudar a identificar o “adquirente”, sendo: 
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B15 - Em combinação de negócios efetivada fundamentalmente pela 
troca de participações de capital, o adquirente normalmente é a 
entidade que emite instrumentos de participação societária. 
Contudo, em algumas combinações de negócios, comumente 
denominadas de “aquisição reversa”, a entidade emissora é a 
adquirida. Os itens B19 a B27 fornecem orientações para a 
contabilização de aquisições reversas. Outros fatos e circunstâncias 
pertinentes devem ser considerados na identificação do adquirente 
em combinação de negócios efetivada pela troca de participações 
societárias, os quais incluem: 

(a) direito de voto relativo na entidade combinada após a 
combinação. Normalmente, o adquirente é a entidade da 
combinação cujo grupo de proprietários retém ou recebe a maior 
parte dos direitos de voto na entidade combinada. Na determinação 
de qual grupo de proprietários retém ou recebe a maior parte dos 
direitos de voto, deve-se considerar a existência de algum acordo de 
votos especial ou atípico, bem como opções, warrants ou títulos 
conversíveis. 

(b) existência de participação minoritária de capital votante na 
entidade combinada, quando nenhum outro proprietário ou grupo 
organizado de proprietários tiver participação significativa no poder 
de voto. Normalmente, o adquirente é a entidade da combinação 
cujo único proprietário ou grupo organizado de proprietários é 
detentor da maior parte do direito de voto minoritário na entidade 
combinada. 

(c) Composição do conselho de administração (ou órgão 
equivalente) da entidade combinada. Normalmente, o adquirente é a 
entidade da combinação cujos proprietários têm a capacidade ou 
poder para eleger ou destituir a maioria dos membros do conselho 
de administração (ou órgão equivalente) da entidade combinada. 

(d) Composição da alta administração (diretoria ou equivalente) da 
entidade combinada. Normalmente, o adquirente é a entidade da 
combinação cuja alta administração (anterior à combinação) 
comanda a gestão da entidade combinada. 

(e) Termos da troca de instrumentos de participação societária. 
Normalmente, o adquirente é a entidade da combinação que paga 
um prêmio sobre o valor justo pré-combinado das ações 
(participação de capital) das demais entidades da combinação. 

Dentro da combinação de negócio é importante mencionar a questão da data 

da aquisição, que é fundamental para a transferência do controle, bem como dos 

direitos e obrigações. O CPC 15 menciona no Apêndice A, que data de aquisição “é 

a data em que o adquirente obtém efetivamente o controle da adquirida”. Logo, a 

data de aquisição deverá ser a base na aplicação de todos os passos referente a um 

processo de aquisição. 

Outro conceito importante destacado no CPC 15, no Apêndice A é sobre 

“negócio”, definido como: 
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Um conjunto integrado de atividades e ativos, capaz de ser 
conduzido e gerenciado para gerar retorno, na forma de dividendos, 
redução de custos ou outros benefícios econômicos, diretamente a 
seus investidores ou outros proprietários, membros ou participantes.  

Também no CPC 15, o tópico B7 menciona que “negócio”: 

Consiste de inputs e processos (os processos são aplicados aos 
inputs), os quais têm a capacidade de gerar outputs. Apesar de todos 
os negócios gerarem outputs, este último elemento não é necessário 
para que um conjunto integrado de atividades e ativos se qualifique 
como um negócio. Os três elementos de um negócio são definidos a 
seguir: 

(a) Inputs: Qualquer recurso econômico que gera ou tem a 
capacidade de gerar outputs quando um ou mais processos são 
aplicados sobre eles. Exemplos incluem ativos não circulantes 
(incluindo ativos intangíveis ou direitos ao uso de ativos não 
correntes), propriedade intelectual, direitos sobre ou a capacidade 
de obter acesso aos materiais, direitos e empregados. 

(b) Processos: Qualquer sistema, padrão, protocolo, convenção ou 
regra que, quando aplicado sobre inputs, geram ou têm a 
capacidade de gerar outputs. Exemplos incluem processos de 
gestão estratégica, processos operacionais e processos de gestão 
de recursos. Esses processos normalmente são documentados, 
porém uma força-tarefa organizada, que detém a experiência e 
conhecimento necessário para seguir regras e convenções, pode 
gerar os processos necessários e ser capaz de aplicá-los aos inputs 
para gerar os outputs (faturamento, contabilidade, folha de 
pagamento e outros sistemas administrativos normalmente não são 
processos usados para criar recursos de saída, outputs). 

(c) Outputs: Constituem o produto dos inputs e dos processos 
aplicados sobre os recursos, o qual gera ou tem a capacidade de 
gerar retornos na forma de dividendos, redução de custos ou outros 
benefícios econômicos diretamente aos seus investidores ou aos 
outros proprietários, membros ou participantes.  

Juntamente com a combinação de negócios surgiu um elemento que era 

desconhecido para fins de práticas contábeis brasileiras, que é a alocação do ágio 

gerado na aquisição em ativos intangíveis identificáveis, ou seja, durante a aquisição 

de uma empresa o adquirente deve identificar valor nos ativos intangíveis adquiridos 

como marca, carteira de clientes, etc., a fim de alocar parte do ágio gerado na 

transação nestes intangíveis. 

O CPC 15 – “Combinação de Negócios”, dos itens B31 ao B34, detalha este 

procedimento contábil, sendo que o item B31 menciona: 
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B31. O adquirente deve reconhecer separadamente do ágio por 
rentabilidade futura (goodwill), os ativos intangíveis identificáveis em 
combinação de negócios. O ativo intangível é identificável se ele 
atender ao critério de separação ou o critério legal-contratual.  

Para ilustrar a alocação do ágio, assume-se aqui um exemplo simplista em 

que a Empresa A adquiriu a Empresa X por R$ 100, sendo que o patrimônio líquido 

(ativos líquidos) é de R$ 80, gerando um ágio de R$ 20, em que a mesma está 

suportada por um laudo de rentabilidade futura.  

No momento seguinte, a empresa contrata especialistas para identificar quais 

intangíveis foram obtidos com a aquisição, sendo que foi identificada a marca da 

Empresa X, que possui um valor determinado no mercado de R$ 6. 

Portanto, os registros contábeis seriam nesta ordem: 

1) Aquisição 

 
D – Investimento        R$ 80 

D – Ágio                     R$ 20 

C – Caixa                   R$ 100 

 
2) Alocação ágio gerado na aquisição 

 
           D – Marcas                R$  6 

           C – Ágio                     R$  6 

 
Assim, como foi identificado um intangível é alocado parte do ágio pelo valor 

de mercado deste intangível. 

O Quadro 2 demonstra o ágio gerado na transação e sua alocação para 

marcas. 

 

Contas contábeis Saldo sem alocação 
do ágio 

Saldo após a 
alocação do ágio 

   

Investimento 80 80 

Ágio 20 14 

Ativo intangível – Marcas - 6 

 
Quadro 2 – Demonstração do Ágio Gerado e sua Alocação 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Este intangível deve ser avaliado se possui vida útil definida, e caso tenha, o 

mesmo deve ser amortizado no período de sua vida útil, conforme determinado pelo 

CPC 04 − “Intangível”, sendo: 

Item 88 - A entidade deve avaliar se a vida útil de ativo intangível é 
definida ou indefinida e, no primeiro caso, a duração ou o volume de 
produção ou unidades semelhantes que formam essa vida útil. A 
entidade deve atribuir vida útil indefinida a um ativo intangível 
quando, com base na análise de todos os fatores relevantes, não 
existe um limite previsível para o período durante o qual o ativo 
deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a entidade.   

Caso o ativo intangível seja avaliado com vida útil indefinida, a administração 

deverá efetuar a análise de recuperabilidade deste intangível, conforme determinado 

pelo CPC 01 – “Redução no valor recuperável de ativos”, Item 9. 

Item 9. Independentemente de existir ou não qualquer indicação de 
redução no valor recuperável, uma entidade deverá: 

(a) testar, no mínimo anualmente, a redução no valor recuperável 
de um ativo intangível com vida útil indefinida ou de um ativo 
intangível ainda não disponível para uso, comparando o seu valor 
contábil com seu valor recuperável. Esse teste de redução no valor 
recuperável poderá ser executado a qualquer momento no período 
de um ano, desde que seja executado, todo ano, no mesmo período. 
Ativos intangíveis diferentes podem ter o valor recuperável testado 
em períodos diferentes.  
Entretanto, se tais ativos intangíveis foram inicialmente reconhecidos 
durante o ano corrente, deverão ter a redução no valor recuperável 
testada antes do final do ano corrente; e 

(b) testar, ao menos anualmente, o ágio pago por expectativa de 
rentabilidade futura em uma aquisição de entidades, de acordo com 
os itens 77 a 95.  

A determinação da vida útil de um intangível, por exemplo marca, envolve 

muito julgamento, e, por essa razão, neste exemplo, assume-se que se trata de uma 

vida útil indefinida e, portanto, deverá ser realizado anualmente o teste de 

recuperabilidade, assim, como ágio (saldo não alocado). 

Durante a pesquisa foi identificado pelo autor que pode ocorrer diversas 

interpretações, onde pode-se gerar erro na apuração dos registros contábeis. Este 

assunto distorce totalmente as demonstrações financeiras, uma vez que o impacto 

da amortização do possível intangível detectado é registrado contra o resultado da 

Empresa. 
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2.5. Conceito sobre Adquirente 

Antes de abordar o tema da incorporação reversa há que se definir o conceito 

de adquirente. 

A FIPECAFI (2009, p.220 - Manual de Normas Internacionais de 

Contabilidade) estabelece que:  

O adquirente é a entidade que obtém o controle das demais 
entidades ou negócios adquiridos. A identificação do adquirente 
independe das relações societárias ou da forma que foi feita a 
transação; o adquirente é identificado pela essência da transação, ou 
seja, devem ser analisados os aspectos da entidade após a 
combinação, tais como:  

a) Qual entidade envolvida terá mais direito de votos; 
b) Quantidade de membros do conselho; 
c) Composição da diretoria, entre outros. 

Quando a aquisição é efetuada em dinheiro, usualmente, a 
adquirente é aquela que desembolsou os recursos. Da mesma 
forma, usualmente, a empresa maior adquire a empresa menor, pois 
se supõe que esta terá mais poder e, portanto controle. (FIPECAFI, 
2009, p.220). 

2.6. Incorporação de Empresas 

Conforme mencionado por Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007, p. 574), 

Incorporação “é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por 

outra, que lhe sucede em todos os diretos e obrigações”. 

Neste mesmo estudo, Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007, p. 588) mencionam 

que: 

Na maioria das fusões e das incorporações existe na realidade um 
processo de compra de uma empresa pela outra. Nesse sentido, a 
evolução tem sido na direção de se trazerem os ativos da adquirida a 
seus valores de negociação, e não manutenção dos antigos valores 
contábeis. Caso a negociação se dê pelo valor global da empresa e 
não haja avaliações especificas para cada ativo e passivo, peritos 
atribuem o valor de mercado a cada item. Com isso, no Balanço da 
nova empresa ou da incorporadora, tais ativos e passivos ficam 
registrados por seu custo efetivos aos controladores adquirentes. E o 
ágio ou deságio ficará pela diferença entre a soma dos valores de 
mercado ou de negociação de cada item e o valor total pago. Neste 
caso, não mais permanecem os valores históricos de custo da 
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adquirida porque só tinham significado como custo exatamente para 
os antigos proprietários da adquirida, mas não mais para os novos 
(IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2007, p. 588). 

Portanto, a incorporação em que a empresa adquirente incorpora a adquirida, 

se configura como “combinação de negócios” e, desse modo, a incorporação 

ocorrerá, simplesmente, para tornar o ágio dedutível para fins fiscais. (Vide tópico de 

combinação de negócios que deve ser seguido no caso deste tipo de incorporação).  

Existe também um conceito muito utilizado pelas empresas brasileiras que é a 

incorporação reversa. No Brasil, para o ágio se tornar dedutível a empresa adquirida 

deve ser incorporada, ou seja, a adquirente incorpora a empresa adquirida ou a 

empresa adquirida incorpora a adquirente. O assunto sobre a dedutibilidade do ágio 

estará mais detalhada a partir do tópico 2.7., sobre imposto de renda. 

Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007, p. 590), fazem a seguinte menção: 

Durante o processo de privatização de companhias estatais, em 
grande parte concessionárias prestadoras de serviço público de 
caráter essencial, foram engendradas operações extremamente 
peculiares que receberam por parte da CVM uma disciplina 
especifica, dados os seus desdobramentos societários: as 
denominadas incorporações reversas. A Instrução CVM n. 319/99, na 
sua versão com redação consolidada, dedica especial atenção à 
operação em seus arts. 6º, 9º e 16.  
Esquematicamente, o que se observou, na maioria das operações, 
foi sucessivos arranjos distribuídos em três fases: aquisição do 
controle acionário da concessionária; constituição de sociedade 
veículo mediante integralização de seu capital com participação 
acionária mais ágio advindo das aquisições do controle acionário da 
concessionária; incorporação da sociedade veículo pela 
concessionária. 
É de se salientar que, bem no seu início, as operações de 
incorporação reversa ficaram circunscritas às privatizações de 
concessionárias de serviço público de caráter essencial. Em um 
momento subsequente, foram experimentadas por sociedades sob 
controles privados e dos mais variados setores. (IUDÍCIBUS; 
MARTINS; GELBCKE, 2007, p. 590). 

A Figura 4 demonstra uma ilustração extraída do Manual de Contabilidade 

das Sociedades por Ações.  
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Figura 4 – Incorporação de Empresas 
Fonte: Elaborada pelo Autor com base em Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007, p. 591). 

 
 

Nos estudos de Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007, p. 591), se aborda o 

objetivo da incorporação reversa:  

A motivação para um incorporação reversa é meramente tributária; 
objetiva o melhor aproveitamento econômico, por parte dos 
acionistas controladores da sociedade controladora, do ágio derivado 
do processo de aquisição da sociedade controlada. Resumindo, visa 
à sua amortização (do ágio) para fazer face aos lucros tributáveis 
gerados pela sociedade controlada, redundando com isso em 
aumento de capacidade de geração de caixa do investimento 
(IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2007, p. 591). 

A criação de uma empresa veículo que é normal dentro das transações de 

aquisições no Brasil, é oriunda da legislação tributária nacional.  

Citam Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007, p. 591) que: 
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A explicação para a forma pela qual se processa a incorporação 
reversa, ou seja, por intermédio de uma empresa veículo (via 
indireta), encontra amparo também em aspectos tributários. De 
acordo com a legislação tributária, o processo de incorporação de 
sociedades tem por implicação a perda do direito de compensação 
de prejuízos fiscais e de base negativas de contribuição social da 
sociedade incorporada, fato que inviabiliza a operação por via direta 
(IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2007, p. 591). 

O principal aspecto é que a empresa criada, “veículo”, não deveria possuir 

prejuízo fiscal acumulado, uma vez que a mesma foi criada exclusivamente para 

adquirir uma Empresa, assim, se a empresa veículo incorporar a adquirida, a mesma 

irá perder o possível “prejuízo fiscal e base negativa” e, consequentemente, não 

poderá efetuar a utilização dos créditos fiscais oriundos destes prejuízos fiscais. 

(vide tópico 2.8. com explicação sobre prejuízo fiscal e base negativa). 

Por outro lado, se a adquirida incorpora a adquirente (veículo), chamada de 

incorporação reversa, o ágio se torna dedutível e também não ocorre a perda do 

prejuízo fiscal; logo, o mesmo poderá ser utilizado na operação da empresa 

incorporada. 

Para ilustrar a incorporação reversa apresenta-se um exemplo simplista em 

que a Empresa A criou uma empresa veículo chamada Empresa V exclusivamente 

para adquirir a Empresa X.  A Empresa A capitalizou R$ 100 na Empresa V, onde a 

mesma pagou R$100 pela Empresa X, sendo que o patrimônio líquido (ativos 

líquidos) é de R$ 80, gerando um ágio de R$ 20 e a mesma está suportada por um 

laudo de rentabilidade futura.  

Após a aquisição o cenário é este mostrado na Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Cenário após a Aquisição 

 

Contas Empresa A Empresa V Empresa X 

    

Investimento em V 100 - - 

Investimento em X - 80 - 

Ágio - 20 - 

Patrimônio líquido - 100 80 
Fonte: Elaborada pelo Autor 
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No momento seguinte, a empresa efetua a incorporação reversa, ou seja, a 

Empresa X incorpora a Empresa V, assim: 

 

i) O ágio se torna dedutível e poderá ser amortizado no período de 5 a 10 

anos com base suporte de rentabilidade futuro. (mais detalhes no tópico 2.10 deste 

trabalho). 

 

ii) A Empresa X incorpora a Empresa V e, portanto, a Empresa A possui 

investimento na Empresa X, e não mais na Empresa V que foi incorporada. Neste 

caso se pode observar de forma evidente o conceito de “adquirente” que nunca 

mudou; o que ocorria antes da incorporação é que existia uma Entidade (Empresa 

V) intermediando seus próprios investimentos. 

 

iii) O ágio existente deverá ser integralmente baixado para o resultado da 

Empresa antes da incorporação, conforme determinado pela Interpretação Técnica − 

ICPC 09 − “Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, 

Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial”, 

itens 44 de “a” à “c”. 

- Como o ágio torna-se dedutível com a incorporação, e também ocorre a 

baixa de 100% do ágio, neste momento deve ser, igualmente, constituída uma 

“reserva especial de ágio” com o valor do benefício fiscal do ágio baixado, conforme 

determinado pelo ICPC 09, itens 44 “a” à “c”. 

 

Segue o Item 44 do ICPC 09 − “Demonstrações Contábeis Individuais, 

Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método 

de Equivalência Patrimonial”. 
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Tratamento do ágio em incorporação de entidades, quando de 
ágio já existente antes dessa incorporação 
Item - 44. Em caso de reestruturações societárias que resultem em 
incorporações, devem ser observados os seguintes critérios: 
(a) no caso de incorporação das entidades envolvidas (controladora e 
controladas ou controladas indiretas), em que não há a interposição 
de entidade ‘veículo’ para a aquisição, sendo incorporada a investida 
(entidade “B”) na investidora original (entidade ‘A’), e em que 
permaneçam válidos os fundamentos econômicos que deram origem 
ao ágio apurado decorrente de transação entre partes 
independentes, assim como nas situações de incorporações reversas 
(onde a controlada incorpora a controladora direta ou indireta) com 
essas mesmas características com relação ao ágio, este deve ser 
mantido no ativo da incorporadora (entidade ‘A’), a menos que haja 
fator indicativo de perda, caso em que deve ser aplicado o 
Pronunciamento Técnico CPC 01 − Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos; 

(b) nos casos em que a controlada (entidade ‘C’) incorpora a 
controladora direta e que a controladora direta é somente uma 
entidade ‘veículo’ sem operações (entidade ‘V’) e, portanto, não 
considerada, na essência, como ‘a adquirente’ (ver o 
Pronunciamento Técnico CPC 15 – Combinação de Negócios, 
especialmente seu Apêndice B, tópico Identificação do adquirente, a 
partir do item B13), o saldo do ágio deve ser integralmente baixado 
no momento da incorporação, por meio de provisão diretamente 
contra o patrimônio líquido, na entidade incorporada (entidade ‘V’). 
Quando aplicável e houver evidência de efetivos benefícios 
econômicos a serem auferidos como decorrência do ágio, como no 
caso provável de redução futura de tributos, devem ser registrados o 
imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos, se 
atendidas as condições de reconhecimento previstas no 
Pronunciamento Técnico CPC 32 – Tributos sobre Lucros, sobre o 
montante da diferença temporária gerada no momento da baixa do 
ágio e desde que futuramente e de acordo com as regras fiscais 
aplicáveis esse ágio possa ser dedutível para fins fiscais. Entretanto, 
desde que permaneçam válidos os fundamentos econômicos que 
deram origem ao ágio que estava registrado na entidade veículo, e 
não existam problemas de recuperação (com aplicação dos 
procedimentos previstos no Pronunciamento Técnico CPC 01), 
referido ágio deve ser reconhecido e mantido, quando aplicável, no 
curso normal das operações, na controladora original (ou adquirente 
para fins do Pronunciamento CPC 15 – Combinação de Negócios) 
(entidade ‘A’). O objetivo desse procedimento é fazer com que o ágio 
permaneça registrado somente na controladora original (entidade ‘A’) 
e não seja duplicado, nem utilizado para aumento do patrimônio 
líquido da entidade operacional, a adquirida (entidade ‘C’), a não ser 
pelos efetivos benefícios econômicos decorrentes da operação; 
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(c) se a controladora direta entidade ‘veículo’ (entidade ‘V’) 
incorporar a controlada (entidade ‘C’), ou no caso de não haver 
incorporação de uma por outra, deve ser analisada a essência da 
transação, e não apenas a forma legal da incorporação. O objetivo 
desse procedimento é fazer com que o ágio seja registrado na 
controladora original (entidade ‘A’) e não seja duplicado pelo registro 
na entidade “veículo”. Se, na essência, a controladora direta 
(entidade ‘V’) deixar de ter a característica de entidade ‘veículo’, 
como decorrência de incorporar a controlada (entidade ‘C’) ou 
mesmo sem essa incorporação, a controladora original (entidade ‘A’) 
deve, para fins de equivalência patrimonial em suas demonstrações 
contábeis individuais, ajustar extracontabilmente as demonstrações 
da entidade ‘veículo’ (entidade ‘V’) pelos efeitos do requerido no item 
44 (b). Notas explicativas nas duas entidades (‘V’ e ‘A’) deverão 
esclarecer essa situação e, na consolidação das demonstrações 
contábeis da controladora original (entidade ‘A’), o ágio (goodwill) da 
entidade veículo (entidade ‘V’) será eliminado. 

 

Para ilustrar os impactos, assume-se o mesmo exemplo supramencionado; a 

Empresa X incorpora a Empresa V, sendo realizados os seguintes registros 

contábeis: 

 

1 – Antes da incorporação – Baixa integral do ágio contábil – Empresa V. 

 

D. Resultado (Lucros / Prejuízo acumulados)     R$ 20 

C. Ágio (ativo)                                                       R$ 20 

 

Neste momento, conforme determinado pelo ICPC 09, Item 44. “b”, o ágio 

deve ser integralmente baixado. 

 

2 – No momento da incorporação – Registro do benefício fiscal do ágio – 

Empresa Z. 

 

D. Imposto de renda diferido ativo                      R$ 6,8   

C. Reserva especial de ágio                               R$ 6,8 
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Assumindo que a Empresa possui um laudo de avaliação no qual demonstra 

que o imposto de renda e contribuição social sobre o ágio gerado na aquisição será 

absorvido/utilizado entre 5 a 10 anos e, com isso, não existem riscos de perdas 

deste crédito, a empresa registra o saldo total dos créditos fiscais futuros, que 

conforme determina a legislação se trata de 34% sobre a base que é o saldo 

baixado do ágio. 

O que enfatiza ainda mais o registro do beneficio fiscal de 34% sobre o ágio é 

o que existe com a baixa integral do ágio, gerando uma diferença temporária entre a 

base fiscal e contábil e que reforça a justificativa deste montante ser registrado.  

 

3 – Registro do ágio na adquirente 

D. Ágio                                                           R$ 20 

C. Investimento                                              R$ 20 

 

A Empresa V baixou integralmente o ágio contábil e, dessa forma, a Empresa 

A (adquirente) terá uma movimentação em seu investimento com a redução do 

patrimônio líquido da Empresa V, que passa a ser a Empresa A incorporada. O ágio 

é, então, reconstituído na adquirente final, sendo que para fins da adquirente deverá 

ocorrer a combinação de negócio e alocação do ágio em intangíveis, conforme 

determinado pelo CPC 15 (vide tópico 2.4). 

Após a incorporação das Empresas os saldos apresentados, de forma 

simplista, são mostrados na Tabela 3. 
Tabela 3 – Saldos após a Incorporação das Empresas (1) 

 

Contas Empresa A Empresa V Empresa X 

    

Investimento em V 86,8 - - 

Investimento em X - - - 

Imposto de renda diferido ativo - - 6,8 

Ágio 13,2 - - 

Capital Social - - 100 

Prejuízo acumulado  - (20) 

Reserva especial de ágio  - 6,8 
        Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A Empresa veículo (V) foi incorporada e, por isso, não existem mais registros 

ou apurações contábeis. 

O total de investimento da Empresa A é equivalente ao saldo do capital social 

menos o prejuízo acumulado e mais a reserva especial de ágio. 

O saldo de R$13,2 é o ágio gerado na operação e deverá ser submetido ao 

processo de alocação, conforme determinado pelo CPC 15 – “Combinação de 

Negócios”. 

 

A Empresa adquirida A, com a baixa do ágio de forma integral mantém 

registrado no ativo os benefícios fiscais sobre o ágio, sendo que o mesmo será 

baixado quando da realização fiscal do ágio. O ágio será amortizado para fins 

fiscais entre o período de 5 a 10 anos, conforme laudo de avaliação de realização 

do ágio. 

Assumindo que o ágio será amortizado em 5 anos, o valor do primeiro ano 

seria de R$1,4, considerando que a empresa efetuaria os seguintes registros 

contábeis. 

 

D. Imposto de renda diferido (resultado)            R$ 1,4 

C. Imposto de renda diferido ativo                      R$ 1,4 

 

Com a baixa do ágio contabilmente, de acordo como se dá a baixa fiscal do 

ágio, ocorre a equalização da taxa fiscal de 34% no resultado, bem como demonstra 

a realização do ativo, além de, com a baixa, apresentar o saldo de crédito real do 

imposto de renda diferido ativo no momento do encerramento do balanço, conforme 

demonstrado na Tabela 4. 

Assumindo que o ágio (R$20) seja amortizado em 5 anos, ou seja R$4 por 

ano, o beneficio fiscal seria de R$1,4 (R$20 x 34%), portanto, é possível fazer as 

seguintes simulações para apurar a taxa efetiva no resultado: 
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Tabela 4 – Resultado do Período da Empresa para Incorporação Reversa 

Resultado contábil Saldo Comentários: 

  Receita operacional 100,0 ** 

  Custo custo (8,0) ** 

   

Lucro antes do imposto de renda – 
LAIR 

92,0  

   

  Imposto de renda corrente (1) (30,0) Conforme Lalur abaixo 

  Imposto de renda diferido, líquido (2) (1,4) Vide movimentação na tabela abaixo 

Total Imposto de renda (1+2) (31,4)  

   

Lucro líquido 60,6  LAIR – Total IR 

   

Taxa efetiva 34% Despesa de IR corrente e diferido sobre o 
LAIR. Se não houvesse a baixa do IR 
diferido a taxa efetiva provavelmente seria 
33%, o que não refletiria a realidade da 
alíquota de Imposto de renda. 

   ** Número utilizado para exemplificar o tema. 
  Fonte: Elaborada pelo Autor 

 

O LALUR seria apresentado, como mostra a Tabela 5: 
Tabela 5 – Livro de Apuração do Lucro Real para Incorporação Reversa 

Resultado contábil Saldo Comentários: 

LAIR (1) 92,0 Conforme LAIR do exercício social 1 

   

Adições: (2) -  

- -  

Exclusões: (2) (4,0)  

  Amortização do ágio (fiscal) (4,0) Valor da amortização do ágio (R$20 / 5 
anos = R$4 por ano) 

   

Base para Imposto de renda 
corrente Base para IR/CS (4 = 
(1+2-3)) 

88,0  

   

IR / CS - 34% (4 x 34%) 30,0 Valor do imposto de renda corrente 
         Fonte: Elaborada pelo Autor 
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A movimentação do Imposto de renda diferido seria como segue apresentada 

no Quadro  3. 

 

Amortização contábil do IR diferido Saldo 
inicial (a) 

Amortização 
ano 1 

Saldo final 
ano 1 (b) 

IR diferido constituído sobre ágio – ativo (c) 6,8 (1,4) 5,4 

 
      Quadro 3 – Composição da Movimentação do Imposto de Renda durante o Ano 

para Incorporação Reversa 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Por outro lado, ainda existe a reserva especial de ágio que foi constituída 

com contrapartida do imposto de renda diferido ativo, sendo que esta reserva de 

ágio deverá ser incorporada pelo capital social ou compensação de prejuízo 

acumulado, conforme ocorre a compensação dos créditos fiscais. Após o 

encerramento de um ano com a compensação do crédito fiscal de R$ 1,36 e após 

aprovação em assembleia geral, a Empresa poderá efetuar a compensação de 

prejuízo fiscal existente. 

Neste caso ocorreria: 

 

D. Reserva especial de ágio                              R$ 1,4 

C. Prejuízo acumulado                                       R$ 1,4 

 

Com isso se explica todo o racional contábil para a transação de 

incorporação reversa. 

São considerados fatores positivos e negativos da incorporação reversa: 

- A Empresa adquirida (Empresa X), não perde o prejuízo fiscal e base 

negativa, que poderá no futuro se converter em créditos quando a mesma 

apresentar lucro tributável. 

- Como toda a operação está concentrada na Empresa X, com a 

incorporação reversa a administração não precisará efetuar a transferência 

societária das lojas, centrais de distribuição, indústria, funcionários para outra 

entidade. 

 

 

Devido ao volume de julgamentos necessários para avaliar esta transação e 
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também aos detalhes desta transação foi supracitada a melhor interpretação dos 

pronunciamentos contábeis, as quais, apesar de orientar o que deve ser feito, não 

tem clareza em relação aos registros contábeis. 

Cabe ressaltar que existem outras interpretações sobre o mesmo assunto e 

que podem distorcer totalmente a transação, que são: 

i) Apesar de se tratar de uma incorporação reversa, existindo uma 

orientação do ICPC 09, pode ocorrer da Empresa não se atentar à natureza da 

transação e tratar o ágio com base no CPC 15 − “Combinação de Negócios”, 

efetuando as alocações de ágio em intangíveis e não efetuando a baixa integral do 

ágio. A utilização deste procedimento estaria totalmente incorreta, uma vez que a 

natureza da transação é incorporação reversa e a empresa adquirente passa a ser 

sua investidora e não mais a empresa veículo utilizado na transação. 

ii) Em alguns casos a Empresa efetuaria a aplicação do CPC 15 – 

“Combinação de Negócios”, alocaria o ágio nos intangíveis e para o saldo 

remanescente do ágio não alocado efetuaria a baixa seguindo o determinado pelo 

ICPC 09. Porém, neste caso, a Empresa não estaria seguindo o determinado na 

orientação técnica, que menciona que o ágio deveria ser integralmente baixado, e 

se manter os intangíveis registros estaria em desacordo com a norma do CPC 04 – 

“Ativo intangível”, sendo que um ativo intangível não deve ser criado internamente, 

com algumas exceções como a implementação / desenvolvimento de software e 

websites. 

iii) Mesmo seguindo os critérios definidos na orientação ICPC 09, a Empresa 

deverá se atentar para os registros contábeis na adquirente final, que é a Empresa 

acima da “Empresa V”, no exemplo, a “Empresa A”. Um possível cenário que não 

estaria seguindo o estabelecido pela interpretação, seria o reconhecimento do efeito 

da baixa do ágio após a incorporação reversa como ganho ou perda com 

equivalência patrimonial, sendo que, na verdade, este ágio deveria ser constituído 

na “Empresa A”, através da conta de investimento e, neste momento, aplicar o CPC 

15 – “Combinação de Negócios”, ou seja, efetuar a alocação do ágio.  

Para ilustrar esta análise, a Tabela 6 segue o mesmo exemplo discutido 

neste tópico. 
Tabela 6 – Saldos após a Incorporação das Empresas (2) 
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 Interpretação sem 
considerar o ICPC 09 

Tratamento sugerido 
neste trabalho com 

aplicação do ICPC 09 

Após 
incorporação 

Contas Empresa A Empresa A Empresa X 
    
Investimento em X 100 86,8 - 
Ágio - 13,2  
Equivalência 
patrimonial 

(13,2) - - 

Total investimento  86,8 100  
Imposto de renda 
diferido ativo 

- - 6,8 

Ágio - - - 
Capital Social - - 100 
Prejuízo acumulado - - (20) 
Reserva especial de 
ágio 

- - 6,8 

Total Patrimônio 
líquido 

- - 86,2 

Fonte: Elaborada pelo Autor 

2.7. Compra Vantajosa 

O pronunciamento técnico “CPC 15 – Combinação de Negócios” possui uma 

sessão que trata especificamente de deságio, e que com a mudança passa a ser 

tratado como “compra vantajosa”. 

Os itens de 34 a 36 do CPC 15 definem o que é compra vantajosa: 

34.  Ocasionalmente, um adquirente pode realizar uma compra 
vantajosa, assim entendida uma combinação de negócios cujo valor 
determinado pelo item 32(b) é maior que a soma dos valores 
especificados no item 32(a). Caso esse excesso de valor permaneça 
após a aplicação das exigências contidas no item 36, o adquirente 
deve reconhecer o ganho resultante no resultado do período, na data 
da aquisição. O ganho deve ser atribuído ao adquirente. 
O item 32 (b) é o valor líquido, na data da aquisição, ativos 
identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos, mensurados de 
acordo com o pronunciamento, e 32 (a)…da contraprestação 
transferida em troca do controle da adquirida, do valor das 
participações de não controladores na adquirida…. 

 

 

 

35.Uma compra vantajosa pode acontecer, por exemplo, em 
combinação de negócios que resulte de uma venda forçada, na qual 
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o vendedor foi movido por algum tipo de compulsão. Contudo, as 
exceções de reconhecimento e mensuração para determinados 
itens, como disposto nos itens 22 a 31, também podem resultar no 
reconhecimento de ganho (ou mudar o valor do ganho reconhecido) 
em compra vantajosa. 

36.Antes de reconhecer o ganho decorrente de compra vantajosa, o 
adquirente deve promover uma revisão para se certificar de que 
todos os ativos adquiridos e todos os passivos assumidos foram 
corretamente identificados e, portanto, reconhecer quaisquer ativos 
ou passivos adicionais identificados na revisão. O adquirente 
também deve rever os procedimentos utilizados para mensurar os 
valores a serem reconhecidos na data da aquisição, como exigido 
por este Pronunciamento, para todos os itens abaixo:  
(a) ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos; 
(b) participação de não controladores na adquirida, se houver;  
(c) no caso de combinação realizada em estágios, qualquer 
participação societária anterior do adquirente na adquirida; e 
(d) a contraprestação transferida para obtenção do controle da 
adquirida.  

O objetivo da revisão é garantir que as mensurações reflitam 
adequadamente todas as informações disponíveis na data da 
aquisição. 

Este trabalho não possui análises e discussões sobre o tratamento contábil 

para fins de imposto de renda e contribuição social “compra vantajosa” (deságio), 

sendo que todas as análises e estudos foram realizados para operação de 

combinação de negócios, por meio de incorporação e incorporação reversa quando 

se gera ágio.  

2.8. Imposto de Renda e Contribuição Social 

Alguns fatos históricos foram relevantes com relação à regulamentação do 

imposto de renda no Brasil: 

- O imposto de renda foi instituído no Brasil em 31 de dezembro de 1922, que 

orçou a receita geral da República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 

1923. 

- O Decreto nº 16.581, de 4 de setembro de 1924, aprovou o primeiro 

regulamento do imposto sobre a renda. 

- Em 1968 foi criada a Secretária da Receita Federal. 

- O Presidente da República aprovou, em 26 de março de 1999, o Decreto nº 

3.000, que regulamenta o imposto de renda sobre a renda no Brasil. 
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Segundo o Manual de Normas Internacionais de Contabilidade (FIPECAFI, 

2010, p.93), o tópico 7 – “tributos sobre o lucro” define que “imposto de renda é um 

imposto baseado no ‘lucro tributável’ que, por sua vez, é definido como lucro sobre o 

qual o imposto é pago”. 

Na página 95, do referido Manual também se define que “imposto corrente 

significa o valor do imposto de renda a pagar (recuperar) em relação ao lucro 

tributável (prejuízo fiscal) de um exercício”. 

2.8.1. Formas de Tributação 

No Brasil, o imposto de renda é cobrado por duas formas: i) pessoa jurídica e; 

ii) pessoa física. Neste trabalho aborda-se a tributação para fins de pessoa jurídica, 

que possui 4 tipos de tratamento para cálculo do imposto de renda pessoa jurídica, 

que são: i) Simples; ii) Lucro Presumido; iii) Lucro Real; iv) Lucro arbitrado. 

 

Descreve-se, a seguir, um resumo de cada tipo tributário de imposto de renda 

pessoa jurídica: 

 

i) Simples 

 

A Lei 9.317, de 06 de dezembro de 1996 instituiu o “Simples”, que aplica o 

conceito de “imposto único” e deve ser utilizado para microempresas que são nela 

definidas, como Lei com receita bruta anual que não ultrapassem R$120.000,00 e 

posteriormente na Lei 9.841/99 de 05 de outubro de 1999, define também qual a 

receita limitada para empresas de pequeno porte, de R$120.000,00 até 

R$1.200.000,00. Na Lei existe uma tabela que demonstra as alíquotas de 

pagamento por faixa de faturamento e a empresa que mais fatura, paga mais 

imposto. As alíquotas de microempresas são de 3% até 8,25% e de pequeno porte 

de 5,4% a 16,38%. Esta variação, para ambas as categorias, depende de sua 

atividade operacional, valor da receita bruta e se o negócio é industrial ou não.  

Conforme determinado pela Lei 9.317 supramencionada existem algumas 

exclusões do regime “Simples” como, por exemplo, empresas que estejam inscritas 
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na dívida ativa, sociedades por ações, empresas com capital estrangeiro, ou que 

possua como sócio outra pessoa jurídica.  

 

ii) Lucro Presumido 

 

Conforme determinado pelo site da Receita Federal (2012) tem-se a seguinte 

definição de lucro presumido: 

Lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para 
determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL 
das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no ano-
calendário, à apuração do lucro real.  

Adicionalmente, em uma sessão de perguntas no mesmo site da Receita 

Federal (2012) há uma pergunta, cuja resposta define, exatamente, a natureza do 

lucro presumido, que é: 

Quais as pessoas jurídicas que podem optar pelo ingresso no regime 
do lucro presumido?   

Resposta:  
Podem optar as pessoas jurídicas: 
a) cuja receita bruta total tenha sido igual ou inferior a 
R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), no 
ano‐calendário anterior, ou a R$4.000.000,00 (quatro milhões de 
reais) multiplicado pelo número de meses em atividade no 
ano‐calendário anterior; e 
b) que não estejam obrigadas à tributação pelo lucro real em função 
da atividade exercida ou da sua constituição societária ou natureza 
jurídica. 

iii) Lucro Real  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

No site da Receita Federal (2012) há a seguinte definição para lucro real: 

É a base de cálculo do imposto sobre a renda apurada segundo 
registros contábeis e fiscais efetuados sistematicamente de acordo 
com as leis comerciais e fiscais. A apuração do lucro real é feita na 
parte A do Livro de Apuração do Lucro Real, mediante adições e 
exclusões ao lucro líquido do período de apuração (trimestral ou 
anual) do imposto e compensações de prejuízos fiscais autorizadas 
pela legislação do imposto de renda, de acordo com as 
determinações contidas na Instrução Normativa SRF nº 28, de 1978, 
e demais atos legais e infralegais posteriores. 

Nesta mesma página, a Receita Federal (2012) destaca quais são as pessoas 

jurídicas obrigadas a utilizar o lucro real, que são:  

Estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real, em 
cada ano-calendário, as pessoas jurídicas: 

a) cuja receita total, ou seja, o somatório da receita bruta mensal, 
das demais receitas e ganhos de capital, dos ganhos líquidos obtidos 
em operações realizadas nos mercados de renda variável e dos 
rendimentos nominais produzidos por aplicações financeiras de 
renda fixa, da parcela das receitas auferidas nas exportações às 
pessoas vinculadas ou aos países com tributação favorecida que 
exceder ao valor já apropriado na escrituração da empresa, na forma 
da IN SRF nº 38, de 1997, no ano-calendário anterior, seja superior 
ao limite de R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), ou de 
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) multiplicado pelo número de 
meses do período, quando inferior a doze meses; 

b) cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de 
crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores 
mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 
previdência privada aberta; 

c) que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do 
exterior; 

d) que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios 
fiscais relativos à isenção ou redução do imposto; 

e) que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento 
mensal do imposto de renda, determinado sobre a base de cálculo 
estimada, na forma do art. 2º da Lei nº 9.430, de 1996; 

f) que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de 
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, 
seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, 
compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a 
prazo ou de prestação de serviços (factoring). 
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iv) Lucro Arbitrado 

 

O lucro arbitrado é assim definido pela Receita Federal (2012) em seu site: 

O arbitramento de lucro é uma forma de apuração da base de cálculo 
do imposto de renda utilizada pela autoridade tributária ou pelo 
contribuinte.  
É aplicável pela autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar 
de cumprir as obrigações acessórias relativas à determinação do 
lucro real ou presumido, conforme o caso.  
Quando conhecida a receita bruta, e, desde que ocorrida qualquer 
das hipóteses de arbitramento previstas na legislação fiscal, o 
contribuinte poderá efetuar o pagamento do imposto de renda 
correspondente com base nas regras do lucro arbitrado. 

2.8.1.1. Formas de Tributação neste Estudo 

Todas as discussões, análises e simulações neste trabalho estão seguindo a 

forma de tributação de “Lucro Real”.  

2.8.1.2. Prejuízo Fiscal e Base Negativa 

Em consulta ao site da Receita Federal (2012) foi possível obter a definição 

do prejuízo fiscal e base negativa, como segue: 

Os prejuízos que podem ser apurados pela pessoa jurídica são de 
duas modalidades: 

a) o apurado na Demonstração do Resultado do período de 
apuração, conforme determinado pelo art. 187 da Lei nº 6.404, de 
1976. O prejuízo apurado nessa modalidade é conhecido como 
prejuízo contábil ou comercial, pois é obtido por meio da escrituração 
comercial do contribuinte; e 

b) o apurado na Demonstração do Lucro Real e registrado no Lalur 
(que parte do lucro líquido contábil do período mais adições menos 
exclusões e compensações). 

O prejuízo apurado nessa modalidade é conhecido como prejuízo 
fiscal, o qual é compensável para fins da legislação do imposto de 
renda. 
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O prejuízo acumulado pela Empresa poderá ser compensado com o possível 

lucro tributável, sendo que a determinação de utilização dos prejuízos fiscais, se dá 

conforme informação obtida em consulta ao site da Receita Federal (2012).  

Os prejuízos fiscais (compensáveis para fins do imposto de renda) 
poderão ser compensados independentemente de qualquer prazo, 
observado em cada período de apuração o limite de 30% (trinta por 
cento) do lucro líquido ajustado. 

2.8.2. Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 

Antes de iniciar este tópico é importante mencionar que não existe em 

manuais contábeis ou fiscais, sobre quais são os registros contábeis ou os impactos 

causados por incorporação ou combinação de negócios; apenas existem conceitos 

gerais; por essa razão, as interpretações tratadas neste tópico têm base no conceito 

geral de contabilidade, considerando que também será avaliado se tais conceitos 

utilizados como exemplo ocorrem na prática. Resumidamente, a aplicação é feita na 

melhor utilização das práticas contábeis brasileiras. 

A adoção dos novos pronunciamentos contábeis gerou inúmeras dúvidas e 

interpretações, o que acaba sendo normal numa mudança significativa de uma 

norma existente e, nesse sentido, este trabalho intenciona interpretar, como forma 

de estudo, os novos pronunciamentos contábeis. 

Conforme mencionado no Manual de Normas Internacionais de Contabilidade, 

tópico 7 – “Tributos sobre o Lucro” se define que: 

Imposto de renda diferido ativo corresponde aos valores de imposto 
de renda recuperáveis em exercícios futuros em relação às 
diferenças temporárias dedutíveis, juntamente com a compensação 
de prejuízos fiscais e créditos fiscais não utilizados. 

Imposto de renda passivo significa o valor do imposto de renda a 
pagar em exercícios futuros, em relação às diferenças temporárias 
tributáveis (FIPECAFI, 2010, p.95). 

Define, ainda, o que são diferenças temporárias: 
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As diferenças entre o valor contábil de um ativo ou passivo no 
balanço e sua base fiscal. As diferenças temporárias podem ser:  

a) Diferenças temporárias tributáveis, que são as diferenças 
temporárias que resultarão em valores tributáveis na determinação 
do lucro tributável (prejuízo fiscal) de exercícios futuros, quando o 
valor contábil do ativo ou passivo for recuperado ou liquidado; ou 

b) Diferenças temporárias dedutíveis que são as diferenças 
temporárias que resultarão em valores dedutíveis na determinação 
do lucro tributável (prejuízo fiscal) de exercícios futuros, quando o 
valor contábil do ativo ou passivo for recuperado ou liquidado 
(FIPECAFI, 2010, p.95). 

O mesmo documento resume, por meio de uma tabela, os efeitos de 

diferenças temporárias que são: 

 
Tabela 7 – Efeitos de Diferenças Temporárias 

 

 
Ativo/Passivo Valor contábil maior 

ou menor que a base 
fiscal? 

Natureza da 
diferença 

temporária 

Imposto diferido 
resultante 

Ativo Maior Tributável Passivo 

Ativo Menor Dedutível Ativo 

Passivo Maior Dedutível Ativo 

Passivo Menor Tributável Passivo 

      Fonte: Elaborada pelo Autor 
 

O principal objetivo para registro contábil de imposto de renda diferido é 

justamente para equalizar as taxas fiscais e apresentar as demonstrações 

financeiras com todos os efeitos tributários que serão gerados com suas operações 

financeiras e contábeis. 

2.9. Imposto de Renda Diferido Aplicado à Combinação de 
Negócios 

Antes de iniciar a discussão neste tópico, é importante enfatizar que toda a 

análise sobre uma combinação de negócio está sendo realizada com base na 

tributação de “Lucro Real”. 
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O Regulamento de Imposto de Renda (RIR – Decreto nº. 3000/99) estabelece 

no tópico “Tratamento tributário do ágio ou deságio nos casos de incorporação, 

fusão ou cisão”, no parágrafo 386, os detalhes do benefício fiscal sobre o ágio 

gerado em uma aquisição. 

Segue comentada a interpretação técnica em cada parágrafo: 

Art. 386.  A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em 
virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação 
societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o 
disposto no artigo anterior (Lei nº 9.532, de 1997, art. 7º, e Lei nº 
9.718, de 1998, art. 10): 

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o 
de que trata o inciso I do § 2º do artigo anterior, em contrapartida à 
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa.  

Comentário: O artigo anterior mencionado pelo regulamento deve-se a “valor 

de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo 

registrado na sua contabilidade”, portanto, se tratando de ágio o mesmo é gerado no 

caso da Empresa adquirente pagar um valor maior que o patrimônio líquido ou ativos 

líquidos da empresa adquirida; lembrando que o valor pago deverá ser com base em 

avaliação de mercado, item importante que fundamentará a amortização fiscal do 

ágio. 

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que 
trata o inciso III do § 2º do artigo anterior, em contrapartida a conta 
de ativo permanente, não sujeita a amortização. 

Comentário: Este tópico somente ilustra onde o valor do ágio deverá ser 

registrado contabilmente. 

III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que 
trata o inciso II do § 2º do artigo anterior, nos balanços 
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente 
à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no 
máximo, para cada mês do período de apuração. 

Comentário: Como mencionado anteriormente, para efetuar a aquisição de 

uma empresa, a empresa adquirente deve realizar uma avaliação de mercado da 

empresa adquirida, procedimento chamado de “avaliação financeira”, ou seja, o que 

justifica a adquirente a pagar mais pelo valor da empresa. Com base no fundamento 
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econômico, a adquirente deve efetuar a amortização do ágio no período máximo de 

60 meses, baseado, de forma proporcional, na rentabilidade demonstrada no 

fundamento econômico preparado para a aquisição da empresa. 

Com o inicio da adoção dos novos pronunciamentos contábeis adotados no 

Brasil a partir de 01 de janeiro de 2008 − aplicado efetivamente nas demonstrações 

financeiras de 31 de dezembro de 2010 − ocorreu uma mudança profunda e 

significativa na amortização do ágio sobre expectativa de rentabilidade futura 

mencionado no regulamento do imposto de renda; o ágio passa a não ser mais 

amortizado de forma linear ou constante, e se efetua, periodicamente, o teste de 

recuperabilidade (impairment), conforme determinado pelo CPC 01 – “Recuperação 

no valor recuperável de ativos”, como mostra o item 13: 

Item 13 – [...] este Pronunciamento requer que um ativo intangível, 
com vida útil indefinida, ou ainda não disponível para uso, e o ágio 
decorrente de expectativa de rentabilidade futura sejam testados com 
relação à redução no valor recuperável, pelo menos uma vez por 
ano. 

A partir da adoção dos novos pronunciamentos contábeis brasileiros, a 

amortização do ágio somente ocorre para fins fiscais, conforme determinado pelo 

regulamento do imposto de renda; são geradas diferenças entre a base fiscal e 

contábil. Este tema será discutido nas efetivas transações de combinações de 

negócios e incorporação, como segue: 

IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de 
que trata o inciso II do § 2º do artigo anterior, nos balanços 
correspondentes à apuração do lucro real, levantados durante os 
cinco anos-calendário subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, 
à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período 
de apuração. 

Comentário: Este parágrafo menciona o ágio após incorporação, ou seja, a 

empresa adquirida deve ser incorporada ou a mesma efetuar a incorporação da 

adquirente, conforme já abordado neste trabalho; somente após a incorporação o 

ágio poderá ser amortizado para fins fiscais.  

Adicionalmente o artigo 430 do Regulamento de Imposto de Renda (1999) 

cita: 
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Art. 430 – Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com 
extinção de ações ou quotas de capital de uma possuída por outra, a 
diferença entre o valor contábil das ações ou quotas extintas e o 
valor de acervo líquido que as substituir será computada na 
determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas: 

I – somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o 
valor contábil e o valor do acerto líquido, avaliado a preços de 
mercado, e o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro 
real, optar pelo tratamento da diferença como ativo diferido, 
amortizável no prazo máximo de dez anos. 

Comentário: Este parágrafo menciona sobre a incorporação, sendo o prazo 

para a amortização do ágio para fins fiscais de até 10 anos. 

 

Adicionalmente o CPC 32 – “Imposto sobre a renda”, nos Itens 66 e 67 

estabelece: 

Tributo diferido advindo de combinação de negócios 
Item - 66. Conforme explicado nos itens 19 e 26(c), diferenças 
temporárias podem surgir em combinação de negócios. De acordo 
com o Pronunciamento Técnico CPC 15 – Combinação de 
Negócios, a entidade deve reconhecer quaisquer ativos fiscais 
diferidos resultantes (na medida em que tais ativos fiscais atendam 
aos critérios de reconhecimento do item 24) ou passivos fiscais 
diferidos como ativos e passivos identificáveis na data da aquisição. 
Consequentemente, aqueles ativos fiscais diferidos e passivos 
fiscais diferidos afetam o valor do ágio derivado da expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) ou ganho na compra que a entidade 
reconhece. Entretanto, de acordo com o item 15(a), a entidade não 
deve reconhecer passivos fiscais diferidos advindos de 
reconhecimento inicial do ágio derivado da expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill). 

Item - 67. Como resultado de combinação de negócios, a 
probabilidade de realizar o ativo fiscal diferido do adquirente pode 
ser alterada. O adquirente pode considerar provável que ele irá 
recuperar seu próprio ativo fiscal diferido que não foi reconhecido 
antes da combinação de negócios. Por exemplo, o adquirente pode 
ser capaz de utilizar o benefício de seus prejuízos fiscais não 
utilizados contra o futuro lucro tributável da entidade adquirida. 
Alternativamente, como resultado da combinação de negócios, pode 
não mais ser provável que futuros lucros tributáveis permitam que o 
ativo fiscal diferido seja recuperado. Nesses casos, o adquirente 
deve reconhecer uma alteração no ativo fiscal diferido no período da 
combinação de negócios, mas não o inclui como parte da 
contabilização para a combinação de negócios. Portanto, o 
adquirente não leva isso em consideração na mensuração do valor 
do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou 
ganho de compra vantajosa que ele reconhece na combinação de 
negócios. 
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Conforme já mencionado no tópico 2.4, o CPC 15, os Itens B31 a B34, 

apontam a possível alocação do ágio, quando identificado intangíveis na Empresa 

adquirida. 

Para ilustrar os impostos fiscais em uma combinação de negócios, assume-se 

um exemplo simplista em que a Empresa A adquiriu a Empresa X por R$ 100, sendo 

que o patrimônio líquido (ativos líquidos) é de R$ 80, gerando um ágio de R$ 20 e o 

mesmo está suportado por um laudo de rentabilidade futura.  

No momento seguinte, a empresa contrata especialistas para identificar quais 

intangíveis foram obtidos com a aquisição; foi identificada a marca da Empresa X, 

que possui um valor determinado no mercado de R$ 6, com uma vida útil definida 

de 5 anos. 

Portanto, os registros contábeis seriam nesta ordem: 

1) Aquisição 

 

          D – Investimento                                R$  80 

          D – Ágio                                             R$  20 

          C – Caixa                                           R$ 100 

 

2) Alocação ágio gerado na aquisição 

 

           D – Marcas                                         R$   6 

           C – Ágio                                              R$   6 

 

Foi identificado um intangível sendo alocada parte do ágio, pelo valor de 

mercado deste intangível. 

O Quadro 4 apresenta um resumo da combinação de negócio. 

 

Investimento 80 

Ágio 14 

Intangível – Marcas 6 

 
Quadro 4 – Resumo da Combinação de Negócios 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Neste momento devem ser registrados os impactos fiscais. Esta avaliação 

gerou e ainda gera inúmeras dúvidas, por essa razão, segue analisado o passo a 

passo de como o imposto de renda deverá ser registrado. Nos manuais e normas 

contábeis não existem exemplos deste assunto, apenas existe a citação de apurar o 

imposto de renda diferido sobre diferenças temporárias. 

Analisa-se, então, a constituição do imposto de renda diferido para cada 

diferença temporária identificada na combinação de negócios. 

 

1) Ágio contábil vs Ágio fiscal 

 

Conforme o Regulamento de Imposto de Renda o ágio gerado na transação 

de aquisição é considerado dedutível, ou seja, neste exemplo o ágio dedutível seria 

R$20. Por outro lado, existem interpretações que entendem que o ágio dedutível é o 

ágio registrado nos livros contábeis e, neste caso, se observaria que o ágio para 

dedução seria R$14, porém, na regra fiscal o intangível alocado, por ser oriundo de 

combinações de negócios não seria dedutível para fins fiscais. Assumindo este 

cenário, somente existiria a diferença temporária do intangível. Neste trabalho leva-

se em consideração a interpretação do autor, ou seja, que o ágio gerado na 

transação é o ágio fiscal que é utilizado para dedutibilidade, desde que tenha um 

suporte técnico, por meio do qual demonstre que o ágio será realizado, através de 

“Rentabilidade Futura”. A interpretação do autor da pesquisa será comprovada 

através do estudo de caso. 

Portanto, com a alocação de parte do ágio fiscal, gera-se uma diferença 

temporária entre o ágio contábil e ágio fiscal, considerando que neste momento deve 

ser registrado o efeito tributário desta diferença temporária na própria conta do ágio, 

como mostra o Quadro 5. 
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Ágio fiscal (a) 20 

Ágio contábil (b) 14 

Diferença temporária (c) 6 

Imposto de renda – 34% 2 

 
 

Quadro 5 – Efeito Tributário da Diferença Temporária  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

(a) Assumindo que o ágio é totalmente dedutível, porque é o ágio gerado na 

transação. 

(b) O ágio contábil é o saldo de ágio restante que não foi alocado em ativos 

intangíveis, conforme determinado pelos novos pronunciamentos contábeis. 

(c) Diferença gerada entre o ágio fiscal que é totalmente dedutível e o ágio 

contábil que não sofre amortização e, portanto, gera uma diferença temporária entre 

o livro fiscal e contábil. 

 

Assim, sobre a base da diferença temporária de R$ 6 é constituído o imposto 

de renda diferido ativo, porque a diferença é maior para fins fiscais onde causará 

uma dedutibilidade futura. Logo, o registro contábil será: 

 

D. Imposto de renda diferido ativo       R$ 2 

C. Ágio                     R$ 2  

 

A contrapartida está sendo a própria conta de ágio, conforme mencionado, de 

forma simplificada no CPC 32, Item 66, já mostrado, uma vez que “[...] 

consequentemente, aqueles ativos fiscais diferidos e passivos fiscais diferidos 

afetam o valor do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou 

ganho na compra que a entidade reconhece”. 
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2) Ativo intangível 

 

Na atual legislação fiscal não existe o conceito de combinação de negócio e 

também a alocação de intangíveis oriundos do ágio, assim, automaticamente, gera-

se uma diferença temporária do ativo intangível identificado. 

Como este ativo intangível, em sua maioria, sofrerá amortização, que neste 

exemplo será em 6 anos, durante este período, pelo fato da amortização não ser 

dedutível para fins fiscais, gera-se uma diferença temporária. Contudo, como é uma 

amortização que irá reduzir o lucro fiscal para pagamento de imposto e não será 

dedutível, se trata de um imposto de renda diferido. No final da amortização de 

intangível o imposto de renda diferido será zero. 

Desse modo, no momento inicial será constituído um imposto de renda 

diferido sobre o valor da alocação do intangível que, no exemplo é R$ 6 em marcas, 

que irá gerar um efeito tributário futuro de R$ 2. (R$6 x 34% = R$2). 

 

D. Ágio           R$ 2 

C. Imposto de renda diferido passivo           R$ 2 

 

O efeito no momento inicial é zero para fins de ágio e também zero para fins 

de imposto de renda diferido, porque é gerada a mesma diferença temporária nas 

duas pontas (ativo e passivo), porém, tais diferenças mudam no decorrer dos anos. 

A contrapartida da conta de ágio segue o mesmo racional apurado na 

constituição de imposto de renda e contribuição social diferidos da diferença do ágio 

fiscal vs ágio contábil. 

 

3) Análise periódica e final dos efeitos tributários em combinações de 

negócios. 

 

Ao longo da amortização fiscal a diferença temporária mudará e o Imposto de 

renda diferido deverá ser ajustado. Como o ágio contábil não sofre mais amortização 

e o ágio fiscal será totalmente amortizado no período entre 5 a 10 anos, no final 

desta transação restará no balanço o ágio e também o imposto de renda diferido 

passivo, sendo exatamente o efeito de 34% sobre o ágio contábil. 
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Analisa-se, na sequência, os efeitos no momento inicial, após um ano e no 

momento final das amortizações fiscais e contábeis. 

Como exemplo tem-se que o ágio com base em rentabilidade futura será 

amortizado em  6 anos e também a marca identificada na combinações de negócios 

sofrerá uma amortização também em 6 anos. 

 

 
 

Contas contábeis 

Saldo no 
momento da 
combinação 
de negócios 

 
Saldo após 
um ano (a) 

 
Saldo após 
três anos 

(b) 

Saldo no final 
da 

amortização 
fiscal do ágio 

(c) 

Contabilidade:     

Ágio contábil 14,0 14,0 14,0 14,0 

Ativo intangível – Marcas 6,0 6,0 6,0 6,0 

Amortização ativo 
intangível 

- (1,0) (3,0) (6,0) 

Imposto de renda diferido 
ativo – ágio 

2,0 0,9 - - 

Imposto de renda diferido 
passivo – intangível 

2,0 1,7 1,1 - 

Imposto de renda diferido 
passivo –  
Ágio 

- - 1,3 4,8 

     

Fiscal:     

Ágio fiscal 20,0 20,0 20,0 20,0 

Amortização ágio fiscal - 3,3 9,9 (20,0) 
 
 

Quadro 6 – Efeitos no Momento Inicial, após Um Ano e no Momento Final das 
Amortizações Fiscais e Contábeis  

Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

(a) Durante o período de um ano ocorreu a amortização de R$ 3,30 (R$ 20 / 

6 = R$ 3,3 x 34% = R$ 1,1 por ano) do ágio para fins fiscais e R$ 1 (R$ 6 / 6 = R$ 1 

x 34% = 0,3) do ativo intangível contabilmente. 

(b) Após três anos é possível verificar que o imposto de renda diferido ativo 

constituído sobre o ágio é zerado e inicia-se a constituição do imposto de renda 
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diferido passivo. Este fato ocorre porque o ágio é amortizado para fins fiscais e, 

consequentemente o beneficio fiscal está sendo realizado, porém, como a diferença 

temporária fiscal é menor que o saldo contábil do ágio, porque o mesmo não sofre 

amortização contábil, ocorre a inversão do saldo do imposto de renda diferido para o 

ágio.  

Importante salientar que os registros contábeis de imposto de renda e 

contribuição social demonstram os efeitos contábeis da dedutibilidade do ágio e, 

portanto, no final da amortização do ágio, o saldo contábil deverá apresentar o saldo 

de imposto de renda diferido passivo 34% sobre o saldo do ágio contábil. O racional 

para o balanço apresentar o ágio e o imposto de renda diferido passivo que é 

exatamente 34% do saldo do ágio contábil, é justamente para demonstrar o ativo 

pelo seu valor de realização, uma vez que se o ágio for baixado como, por exemplo, 

perda por impairment ou o negócio adquirido ser vendido, o ágio deverá ser 

integralmente baixado contra o resultado, e como o mesmo foi dedutível, a empresa 

deverá adicionar o valor do ágio para fins de apuração do imposto de renda e 

contribuição social e pagar estes tributos; assim, o imposto de renda diferido passivo 

representa o saldo do imposto a pagar caso o ágio seja baixado. 

 

           (c) No final pode-se verificar que:  

- O ágio contábil permanece sem alteração porque não é amortizado 

contabilmente. 

- O ágio fiscal foi totalmente amortizado para fins fiscais e, assim, utilizou-se 

de seu beneficio fiscal. 

- O ativo intangível (marca) foi totalmente amortizado durante o período de 6 

anos. 

- O imposto de renda diferido sobre ativo intangível foi totalmente zerado, 

porque após 6 anos não existem mais diferenças temporárias. 

- O imposto de renda diferido ativo sobre ágio foi totalmente zerado, conforme 

item (b) acima, e foi constituído o imposto de renda diferido passivo sobre ágio que, 

exatamente, apresenta no final a obrigação que a empresa terá quando baixar ou 

vender o negócio adquirido e que gerou o ágio contábil. 
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4) Livro de apuração de imposto de renda e taxa efetiva contábil 

 

A constituição de imposto de renda diferido equaliza a taxa efetiva no 

resultado. Inclui-se um exemplo de amortização integral do ágio e também do ativo 

intangível em um único ano para simplificar a explicação. 

O Quadro 7 apresenta o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR). 

 

Livro de apuração do lucro real Saldo Comentários 

Lucro antes do imposto de renda – LAIR (1) 99,0 Vide LALUR abaixo 

   

Adições: (2) 1,0  

  Amortização do intangível 1,0 Como para fins fiscais não existe 
a alocação de intangíveis sobre 
ágio, a amortização do intangível 
deve ser adicionada a base de 
imposto de renda 

   

Exclusões: (3) (3,3)  

  Amortização fiscal do ágio (3,3) O ágio é amortizado para fins 
fiscais e, portanto, o valor é 
considerado dedutível 

   

Base para apuração do imposto de renda  

(4 = 1+2-3) 

96,7  

   

Imposto de renda e contribuição social 
corrente – 34% (4 x 34%) 

32,9 Vide Resultado – imposto corrente 
a pagar 

 
 

Quadro 7 – Livro de Apuração do Lucro Real  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

O Quadro 8 apresenta o Resultado do período da Empresa. 
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Resultado contábil Saldo Comentários: 

  Receita operacional 100,0 ** 

  Amortização intangível – combinação de 
negócios 

(1,0) Amortização integral em um ano da 
marca 

   

Lucro antes do imposto de renda – LAIR 99,0 Vide apuração 

   

  Imposto de renda corrente (1) (32,9)  

  Imposto de renda diferido, líquido (2) (0,8) Vide movimentação na tabela abaixo 

Total Imposto de renda (1+2) (33,7)  
   

Lucro líquido 65,3  LAIR – Total IR 

   

Taxa efetiva 34% Total IR corrente + diferido dividido 
pelo LAIR 

   ** Número utilizado para exemplificar o tema. 

 
Quadro 8 – Resultado do Período da Empresa 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

O Quadro 9 apresenta a composição da movimentação do imposto de renda 

durante o ano. 

 

Amortização contábil do IR diferido Saldo inicial 
(a) 

Amortização 
ano 1 

Saldo final 
ano 1 (b) 

IR diferido constituído sobre ágio – ativo 

(c) 

2,0 (1,1) 0,9 

IR diferido constituído sobre intangível - 

passivo 

(2,0) 0,3 (1,7) 

IR diferido constituído sobre ágio – 

passivo (c) 

- - - 

    

Efeito líquido - (0,8) (0,8) 
 

      Quadro 9 – Composição da Movimentação do Imposto de Renda durante o Ano 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Com base nas amortizações ocorridas no ano 1 e demonstradas também nas 

simulações, no Quadro 9 pode-se notar que: 

a. No ano 1, o saldo líquido é zero; 
b. Nos anos seguintes ao momento inicial, os saldos de imposto de 

renda diferido serão diferentes, porque os valores de amortização 
são diferentes e consequentemente as diferenças temporárias 
para o fiscal também serão diferentes; 

c. A amortização do ágio fiscal é integral e, portanto, o IR diferido 
ativo ao logo dos anos deverá zerar e a partir deste momento 
deve-se constituir imposto de renda diferido passivo sobre ágio. 
Este conceito deve-se ao fato que no final da amortização do ágio 
fiscal, ainda existirá um ágio contábil que não será amortizado e 
quando o mesmo for baixado para perda ou impairment será 
tributável porque sua amortização fiscal foi dedutível. O ágio 
estará apresentado no balanço de forma de realização, ou seja, 
com o efeito tributário passivo de 34% sobre o seu montante. 

São inúmeras as dificuldades ou dúvidas na apuração e registro do imposto 

de renda. Seguem listadas as principais neste trabalho. 

 

i) Qual a contrapartida do imposto de renda diferido constituído no momento 

inicial da combinação de negócios? 

 

A norma apenas menciona que o imposto de renda diferido deve ser 

constituído sobre diferenças temporárias, porém, qual a contrapartida? Esta dúvida 

tem gerado inúmeras interpretações, porém, como o impacto é oriundo do ágio a 

contrapartida é na própria conta do ágio e o principal erro é que algumas Empresas 

registram a constituição inicial do imposto de renda diferido nas contas de resultado, 

assim o resultado, apesar de impacto zero à divulgação, está apresentado 

incorretamente. 

 

ii) O imposto de renda diferido deveria ser registrado mesmo se a Empresa 

adquirida não tenha sido incorporada? 

 

Esta é uma análise essencial quando do registro do imposto de renda diferido, 

porque se a investidora decidir que não irá incorporar a investida, o ágio não será 

dedutível para fins fiscais. 
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A administração deve efetuar uma análise inicial e avaliar qual a probabilidade 

de efetuar a incorporação, e se avaliar que é provável que ocorra a incorporação, o 

imposto de renda diferido, tanto ativo como passivo, deve ser registrado como citado 

no exemplo. 

Caso a empresa avalie que a probabilidade de ocorrer a incorporação é 

remota ou possível, o imposto de renda diferido ativo não deve ser registrado, uma 

vez que o ágio fiscal não será dedutível. Deverá ser constituído apenas o imposto de 

renda diferido passivo oriundo do intangível gerado com a alocação do ágio, uma 

vez que gera-se uma diferença temporária que não é dedutível e estará sendo 

amortizado contabilmente. 

Desse modo, pode ocorrer que as Empresas além de não registrar o imposto 

de renda diferido, pode-se registrar de forma incorreta, também não avalia de forma 

correta a probabilidade de incorporação, que é essencial para uma operação de 

Combinação de Negócios. 

2.10. Imposto de Renda Diferido Aplicado à Incorporação de 
Empresas 

Antes de iniciar a discussão neste tópico, é importante enfatizar que toda a 

análise sobre uma combinação de negócio está sendo realizada com base na 

tributação de “Lucro Real”. 

Como já visto no tópico anterior, o ágio somente poderá ser dedutível para 

fins fiscais (imposto de renda e contribuição social), se ocorrer a incorporação de 

empresas. 

O usual no mercado brasileiro é a empresa adquirente incorporar a empresa 

adquirida, porém, também existe o fato da empresa adquirida incorporar a empresa 

adquirente (incorporação reversa) e, independente da forma de incorporação, o ágio 

se torna dedutível. 

Com a incorporação, a empresa adquirida perde seus créditos fiscais como, 

por exemplo, o prejuízo fiscal e base negativa, que são créditos oriundos de 

prejuízos fiscais de exercícios anteriores os quais a Empresa poderá no momento 

que apresentar lucro fiscal compensar até o limite de 30% sobre a base do lucro do 

exercício a parcela do prejuízo fiscal (imposto de renda) e base negativa 
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(contribuição social) a título de compensação, conforme determinado no art. 250 do 

Regulamento de Imposto de Renda. 

Esta é a principal razão utilizada pela administração da adquirente quando a 

adquirida possui um saldo significativo de prejuízo fiscal e base negativa, bem como 

quando a adquirente constituiu uma empresa veículo para efetuar a compra. Nesses 

casos, a melhor opção é a incorporação reversa, porque a empresa não perde os 

créditos fiscais da adquirida. 

Outro fator importante que é avaliado pela administração na incorporação é o 

volume de burocracia na alteração de nome, inscrição estadual, CNPJ e etc., da 

empresa sucessora, principalmente se a adquirida é incorporada. 

Se tratando de incorporação na qual a adquirente incorpora a adquirida, o 

cenário contábil é de uma combinação de negócios, sendo analisado no especifico. 

No caso especifico em que ocorre a incorporação reversa, os registros 

contábeis foram detalhados no tópico 2.5 deste trabalho. 

As principais dificuldades na transação de incorporação reversa é justamente 

seguir a orientação do ICPC 09 de forma correta, representando o principal desafio 

para as Empresas. O próximo desafio, após aplicar a orientação técnica é o 

reconhecimento do imposto de renda diferido, cuja norma apenas menciona que o 

mesmo deve ser constituído contra patrimônio; porém, qual a contrapartida? Como é 

um crédito fiscal que será utilizado pela empresa o mesmo tem características de 

reserva de capital, uma vez que tal crédito poderá ser convertido como capital após 

a utilização do imposto de renda diferido. 

2.11. Apresentação das Demonstrações Financeiras relacionadas à 
Combinação de Negócios e Incorporação Reversa de Empresa 

Conforme determinado pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, a 

empresa adquirente deveria divulgar todas as informações relacionadas à aquisição 

e também à incorporação. 

As informações são essenciais para esclarecer para o investidor e analista de 

mercado, as razões pela qual a empresa efetuou a aquisição ou incorporação.  

Nesse sentido, as divulgações mínimas são: 
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a) Combinações de Negócios 

 

- Detalhes da adquirida, data da aquisição, participação adquirida. 

- Valor justo dos ativos e passivos da entidade adquirida. 

- Valor da aquisição, valor investimento e valor do ágio. 

- Valor efetivamente pago e valor a pagar, em casos de pagamentos a prazo. 

- Valor da parcela do ágio alocada, conforme procedimento de PPA – 

Purchase Price Allocation. 

- Suporte para amortização fiscal do ágio e amortização contábil dos 

intangíveis alocados. 

- Cláusulas de acordo com acionistas que possam gerar efeitos financeiros e 

contábeis como, por exemplo, earn-out. 

 

A complexidade para os profissionais de contabilidade, na preparação das 

informações supracitadas, está nos detalhes que existem nos contratos de compra e 

venda, e de acordo de acionistas como, por exemplo, o pagamento adicional em 

função do desempenho da empresa adquirida em um determinado tempo (earn-out). 

Estes detalhes, em muitos casos, não são observados, acabam não sendo avaliados 

e, consequentemente, divulgados.  

Outra divulgação igualmente mencionada e que envolve um cuidado adicional 

é o valor justo dos ativos e passivos adquiridos, que também exigirá um 

conhecimento técnico do profissional de contabilidade na apresentação das 

demonstrações financeiras, uma vez que o mesmo precisará do laudo de avaliação 

para determinar tais valores. 

A apresentação das notas explicativas necessárias em uma combinação de 

negócios exige um conhecimento completo da transação de aquisição, para que as 

informações sejam corretamente divulgadas ao mercado; portanto, é comum que 

após a preparação de tal nota os departamentos jurídico e fiscal efetuem revisões 

para certificar que todas as informações foram divulgadas. 

 

b) Incorporação 

 

- Forma de incorporação (normal ou reversa). 

- Histórico da empresa incorporada. 
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- Data dos atos societários e laudos de incorporações. 

- Efeitos da incorporação nas demonstrações financeiras. 

 

Conforme descrito neste trabalho, a dedutibilidade do ágio somente é possível 

se a empresa adquirida for incorporada e, neste caso, possuem duas formas de 

incorporação: a normal e a reversa que já foram anteriormente definidas.  

Nesse sentido, é fundamental que a forma da incorporação seja divulgada 

nas demonstrações financeiras porque mudará totalmente o entendimento do leitor e 

principalmente do analista de mercado, em avaliar os impactos desta incorporação. 

A forma de incorporação estará diretamente associada aos efeitos desta operação 

no balanço patrimonial. 

 

O capítulo que segue apresenta a metodologia de pesquisa para o estudo de 

caso. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Na concepção de Gil (2009, p.8), “pode-se definir método como o caminho 

para se chegar a determinado fim e método cientifico como o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”.  

Neste capitulo se descreve o método utilizado para se atingir os objetivos 

propostos nesta pesquisa. 

Conforme informações contidas na Introdução, esta pesquisa é motivada pela 

complexidade e falta de detalhes de contabilização nos novos pronunciamentos 

contábeis. Este estudo se propõe a analisar quais são os registros contábeis 

necessários para apresentar de forma correta os impactos de imposto de renda e 

contribuição social em uma combinação de negócios por meio de incorporação e 

incorporação reversa.  

Para tanto, se promove uma análise de informações públicas com as 

demonstrações financeiras de Empresas de capital aberto que efetuaram aquisições 

de empresas e incorporações. 

3.1. O Caminho Metodológico para Composição do Referencial 
Teórico 

Ao se trabalhar o método de pesquisa é preciso que seja também escolhida a 

abordagem e o tipo de pesquisa a ser desenvolvida para maior e melhor 

compreensão do estudo. 

No que se refere à abordagem, a pesquisa foi definida como qualitativa de 

acordo com as concepções de Chizzotti (2001) e Richarson (1999). 

Para Chizzotti (2001), a pesquisa de abordagem qualitativa é aquela que: 

Parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo 
real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, 
um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, 
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e 
neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos 
concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 2001, p.79). 
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E, segundo Richardson (1999): 

Os estudos que empregam metodologia qualitativa podem descrever 
a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 
certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 
vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de 
determinado grupo e possibilitar em maior nível de profundidade, o 
entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos. 
(RICHARDSON, 1999, p.39) 

Quanto ao tipo ou à natureza trata-se de pesquisa exploratória que, segundo 

Yin (2010, p.1-18) é uma das três classificações possíveis para o desenvolvimento 

de uma pesquisa que são: a exploratória, a descritiva e a explicativa.  

A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o 
problema, por intermédio de levantamento bibliográfico ou 
entrevistas. Esse tipo de pesquisa pode estar apoiado em estudos 
bibliográficos ou de caso (YIN, 2010, p.1-18). 

Para Gil (2009, p.48) a pesquisa é de natureza exploratória: 

Quando envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com 
pessoas que tiveram (ou tem) experiências práticas com o problema 
pesquisado, análise de exemplos que estimulem a compreensão. 
Possui ainda a finalidade básica de desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e ideias para a formulação de abordagens 
posteriores. Dessa forma, este tipo de estudo visa proporcionar um 
maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim de 
que esse possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses 
que possam ser pesquisadas por estudos posteriores. 

Na construção do embasamento teórico foram feitos diversos levantamentos 

bibliográficos, análises documentais relacionadas às legislações, consultas em 

periódicos e em meio eletrônico, especialmente a análise das normas contábeis e 

fiscais com o suporte de livros técnicos de autores conhecidos em contabilidade e 

finanças. 

Cabe aqui ressaltar a importância da pesquisa bibliográfica, segundo 

Severino (2007, p.122). 

A pesquisa bibliográfica utiliza-se de dados de categorias teóricas já 
trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os 
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 
estudos analíticos constantes dos textos. 
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3.2.  A Metodologia do Estudo de Caso 

O Estudo de Caso foi escolhido para nortear a pesquisa, contudo, para que 

tenha andamento faz-se necessário apresentar sua definição. 

Robert Yin (2010, p.19), renomado autor dos estudos de caso afirma que o 

estudo de caso é uma “investigação empírica” que comumente lida com “fenômenos 

contemporâneos” visando evidenciar os limites que aparecem entre o fenômeno e o 

que real. 

Conforme Yin (2010, p.19): 

Os estudos de caso surgem de desejo de se compreender 
fenômenos sociais complexos, permitindo uma investigação para ser 
preservar as características holísticas e significativas dos 
acontecimentos da vida real, tais como ciclos de vida individuais, 
processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em 
regiões urbanas, relações internacionais e maturação de setores 
econômicos. 

Em geral, para Yin (2010, p.19), os estudos de casos representam: 

A estratégia preferida quando se colocam questões do tipo ‘como’ e 
‘por que’, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 
eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Pode-se 
complementar esses estudos de casos “explanatórios” com dois 
outros tipos – estudos ‘explanatórios’ e ‘descritivos’. 

Neste trabalho o estudo de caso é exploratório, uma vez que consiste, 

segundo Yin (2010), numa tradução precisa dos fatos e dados do caso. 

Tecnicamente, Yin (2010, p.32-38) tece as seguintes considerações sobre o 

estudo de caso: 

− A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação geralmente única. 

− Nele há mais variáveis de interesse do que pontos de dados, tendo como 

embasamento as evidências.  

− É passível de lidar com evidências quantitativas. 

− Como outras estratégias de pesquisa, o estudo de caso representa uma 

maneira de se investigar um tópico empírico seguindo-se um conjunto de 

procedimentos previamente especificados. 
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3.3. Protocolo para o Estudo de Caso 

A elaboração de um protocolo segundo Gil (2009, p.140) é realizada “após a 

definição da unidade-caso e da determinação do número de casos a serem 

pesquisados”.  

Tal elaboração se constitui: 

No documento que não apenas contém o instrumento de coleta de 
dados, mas também define a conduta a ser adotada para sua 
aplicação. O protocolo constitui, pois, uma das melhores formas de 
aumentar a confiabilidade do estudo de caso, e a elaboração torna-
se mais importante nas pesquisas que envolvem múltiplos casos 
(GIL, 2009, p.140). 

O protocolo, de acordo com Yin (2010, p.89), inclui as seguintes seções: 

 

a) Visão global do projeto. 

b) Procedimentos de campo. 

c) Determinação das questões. 

d) Guia para a elaboração do relatório. 

 

Com relação ao terceiro item citado “determinação das questões” cabe 

ressaltar que este trabalho foi realizado com base em informações públicas e que 

não foi adotado o questionário como instrumento de pesquisa a ser enviado às 

empresas, uma vez que o assunto é muito específico e devido a sua relevância tais 

informações devem constar em suas demonstrações financeiras. 

3.4. Visão Global da Pesquisa 

Esta seção apresenta, de forma resumida, os objetivos da pesquisa e qual 

sua aplicação conforme apresentado na Introdução deste trabalho. 

A adoção das práticas internacionais de contabilidade trouxe diversos 

desafios para a nossa contabilidade e também para a correta avaliação dos 

impactos de imposto de renda e contribuição social, uma vez que nossa legislação 
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fiscal não sofreu as mesmas alterações somente fez adaptações conforme descrito 

no tópico 2.8.  

Com a utilização dos pronunciamentos contábeis internacionais − os quais 

exigem um grande exercício de julgamento, ou seja, possuem diversas maneiras 

para a interpretação de seus pronunciamentos − associada à complexidade da 

legislação tributária brasileira, são geradas inúmeras dúvidas quanto a sua correta 

aplicação. Assim, o desafio neste trabalho é interpretar as práticas existentes e 

obter, por meio de informações de Empresas com capital aberto no mercado 

nacional, quais são as contabilizações e os impactos fiscais relacionados com as 

combinações de negócios e também as incorporações reversas. 

De forma geral, esta pesquisa, visa interpretar as atuais pronunciamentos 

contábeis e fiscais e, com isso, obter informações que demonstrem quais são as 

melhores práticas com relação a este assunto. Nesse sentido, foram selecionadas 

algumas empresas de capital aberto, que possuem operações de combinações de 

negócios e incorporações reversas nos períodos de 2010 e 2011. 

Quanto à parte comprobatória, faz-se a utilização de exemplos práticos e 

reais de combinação de negócios por meio de incorporação e incorporação reversa, 

que possuem suas informações disponíveis de forma pública, sendo: 

- Para combinação de negócio com ou sem incorporação normal a escolha foi 

realizada da seguinte forma: i) através do site da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) foram listadas todas as empresas de capital aberto; ii) através da lista foram 

selecionadas 100 empresas dos segmentos de varejo, tecnologia, telecomunicação 

e serviço; iii) analisou-se as demonstrações financeiras de 2010 das 100 Empresas 

selecionadas no item ii; iv) 94 das 100 Empresas analisadas não possuem 

aquisições nos últimos anos; v) selecionou-se apenas 2 Empresas que possuem 

mais de 3 aquisições nos últimos 5 anos, portanto, a seleção foi feita pela 

quantidade de transações por Empresa. 

- Para incorporação reversa, foi efetuada uma busca no site da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), no qual foram detectados, no ano de 2010, apenas dois 

casos e, portanto, utilizados para o estudo de caso. 

As demonstrações financeiras obtidas dessas empresas compõem o estudo 

de caso deste trabalho. 
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3.5. A Coleta de Dados, o Objeto de Estudo e a Análise 

A coleta de dados para o estudo de caso se deu com a obtenção de dados 

secundários, representados, então, pelas demonstrações financeiras de 2010 

disponíveis nos sites das empresas de capital aberto. 

A escolha do objeto de estudo se deu pela seleção de duas empresas de 

capital aberto do segmento de tecnologia (serviços) e varejo; segmento este 

considerado no mercado nacional como em expansão e que, portanto, vem gerando, 

nos últimos, anos um volume significativo de aquisições. 

A Análise foi realizada com as demonstrações financeiras de 2010, uma vez 

que foram as primeiras apresentadas conforme os novos pronunciamentos 

contábeis adotadas no Brasil, sendo que nesta demonstração financeira foi 

reapresentado o saldo de 2009 com possíveis ajustes contábeis devido à aplicação 

dos novos pronunciamentos contábeis brasileiras e também o saldo de abertura 

contábil que, usualmente, foi em 01 de janeiro de 2009. 

As empresas objeto de estudo seguem elencadas conforme Quadro 10. 

 

 
 

Quadro 10 − Empresas Objeto de Estudo e sua Classificação 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
 

A) Combinação de negócios

Razão Social Segmento

1 Totvs S.A. Serviços - Tecnologia

2 Cia. Brasileira de Distribuição Varejo

B) Incorporação

Razão Social Segmento

1 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (*) Serviços - Agência de Turismo

2 Qualicorp S.A. Serviços - Saúde

(*) Esta Companhia está em processo de abertura de capital, portanto, se as demonstrações financeiras
não forem analisadas, a análise será realizada através do relatório de referência obtido no site da CVM -
Comissão dos Valores Móbiliários.
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Para as combinações de negócios e incorporações também são analisadas 

as demonstrações financeiras das mesmas empresas em 2011, objetivando 

certificar que o tratamento contábil continua o mesmo adotado em 2010. As 

informações referentes ao estudo de caso e que são aqui analisadas estão 

disponíveis em anexo e organizadas como mostra o Quadro 11. 

 

 
 
 

Quadro 11 − Empresas Objeto de Estudo e a Localização das Informações 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Para cada caso prático são analisadas as seguintes informações: 

 

- A adoção das práticas contábeis utilizadas pela empresa. 

- As práticas contábeis de aquisições, incorporações e cálculo de imposto de 

renda utilizado pelas Empresas. 

- A certificação de que as práticas contábeis estão apresentadas de acordo 

com as interpretações deste trabalho.  

 

A) Combinação de negócios

Razão Social Segmento Anexos (**) Site - endereço eletrônico (***)

1 Totvs S.A. Serviços - Tecnologia Anexo I http://www.totvs.com/ri

2 Cia. Brasileira de Distribuição Varejo Anexo II
http://rigpa.grupopaodeacucar.com.br/grupopaodeacucar/
web/arquivos/GPA_DFP_2011_PORT.pdf

B) Incorporação

Razão Social Segmento Anexos (**) Site - endereço eletrônico (***)

1 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (*) Serviços - Agência de Turismo Anexo III
http://www.cvm.gov.br/dados/ofeanal/RJ-2011-
09229/20110804_Formul%C3%A1rio_de_Refer%C3%AAn

2 Qualicorp S.A. Serviços - Saúde Anexo IV
http://ri.qualicorp.com.br/qualicorp/web/arquivos/Qualicorp
_DF_1T11_port.pdf

(**) Utilizamos as demontrações financeiras disponíveis nos sites conforme endereço ao lado de cada anexo.
(***) Informação obtida no dia 22 de julho de 2012.
 

(*) Esta Companhia está em processo de abertura de capital, portanto, se as demonstrações financeiras não forem analisadas, a análise será realizada através 
do relatório de referência obtido no site da CVM - Comissão dos Valores Móbiliários.

http://www.totvs.com/ri
http://rigpa.grupopaodeacucar.com.br/grupopaodeacucar/
http://www.cvm.gov.br/dados/ofeanal/RJ-2011
http://ri.qualicorp.com.br/qualicorp/web/arquivos/Qualicorp


81 
 

Portanto, o caminho metodológico do trabalho foi traçado a partir da 

introdução, passando pelo referencial teórico e por esta metodologia de pesquisa 

que visa orientar este pesquisador e os futuros leitores, em como se deu o 

desenvolvimento da pesquisa. 

O capítulo que segue apresenta o Estudo de Caso propriamente dito com a 

análise individual das empresas selecionadas e que possuem transações 

especificas relacionadas ao objetivo deste trabalho. 
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4.   ESTUDO DE CASO 

4.1. Análise das Demonstrações Financeiras da Totvs S.A. 

Neste estudo de caso analisa-se um exemplo sobre “combinação de 

negócios” e os impactos do imposto de renda diferido.  Todas as informações 

mencionadas neste tópico foram obtidas através das Demonstrações financeiras da 

Empresa. 

Conforme mencionado na página 15, Nota 1 das Demonstrações Financeiras 

da empresa: 

A Companhia tem por objeto o desenvolvimento e a comercialização 
de direitos de uso de sistemas informatizados, a prestação de 
serviços de implantação, consultoria, assessoria e manutenção, a 
eles relacionados. Os principais softwares desenvolvidos pela 
Companhia são aplicativos do tipo Enterprise Resource Planning 
(ERP) e têm por objetivo integrar eletronicamente os níveis 
estratégico e operacional de uma empresa usuária, permitindo a 
criação de fluxo de informações que contemplem as necessidades 
operacionais e de informações gerenciais das diferentes áreas da 
empresa usuária do software. As principais áreas contempladas pelo 
ERP da Companhia são: administração, finanças, operações, 
industrial, recursos humanos e atendimento a clientes. 

Com base nas Demonstrações Financeiras pode-se afirmar que: 

 

- A Totvs é uma sociedade anônima de capital aberto, tendo suas ações 

negociadas na BM&FBOVESPA − Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 

- A Empresa está aplicando os novos pronunciamentos contábeis adotadas 

no Brasil. 

- A Empresa está apresentando 3 períodos em seu balanço, uma vez que 

suas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010 é a primeira com a 

apresentação completa dos novos pronunciamentos contábeis brasileiras e, 

portanto, foi divulgado o saldo de abertura de 01 de janeiro de 2009 e esta 

demonstração financeira possui 3 colunas de informações. 
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Analisando as práticas contábeis mencionadas nas demonstrações 

financeiras tem-se: 

Na Nota Explicativa 3.1 (a) – A empresa menciona que “adotou o CPC 15 a 

partir do exercício iniciado em 01 de janeiro de 2010 com efeito retroativo apenas 

para o exercício imediatamente anterior (iniciado em 01 de janeiro de 2009)”. 

Na Nota Explicativa 4 – Possui uma nota específica para “combinações de 

negócios” onde menciona as aquisições ocorridas no ano, de duas formas, sendo 

aquisições integrais ou aquisição majoritária e aquisição de minoritários. 

A aquisição integral ou majoritária detalha: 

- O valor da transação. 
- O valor efetivamente pago e o valor a pagar. 
- Qual o valor alocado para intangível. 
- Qual o valor do ágio. 

Valor da transação é o valor do contrato da operação, ou seja, 
quanto a Empresa pretende pagar para os antigos acionistas da 
empresa para adquirir suas ações, portanto, este valor pode ser pago 
à vista, ou seja, na assinatura do contrato ou em várias parcelas, 
conforme acordo entre as partes. Do mesmo modo, existe a 
informação do valor efetivamente pago e o valor a pagar.  

O motivo de pagamento em longo prazo, de parte do valor da compra, deve-

se ao ganho no fluxo de caixa que a Empresa adquirente terá para pagar e também 

pode ser usado como garantia de possíveis contingências causadas por um período 

anterior a 5 anos.  

Para se basear em que valor reter para pagamento em um determinado prazo 

a adquirente usualmente se baseia no trabalho de due dilligence − que é um 

processo de investigação e auditoria nas informações de empresas, fundamental 

para confirmar os dados disponibilizados aos potenciais compradores ou 

investidores − realizado antes da compra. Este trabalho se dá no momento que 

ocorre o interesse em ambas as partes; a empresa adquirente contrata uma 

consultoria especializada para efetuar a análise e testes necessários para: 1) validar 

as informações financeiras e contábeis fornecidas pela adquirida; e 2) analisar e 

identificar riscos de futuros desembolsos de caixas não registrados ou previstos pela 

administração atual, como uma possível contingência fiscal por erro na apuração de 

impostos, etc. 
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Com base no relatório da administração é possível verificar que a empresa 

possui um grande plano de investimento e, pela Nota Explicativa 11 – 

“Investimentos” e 18 – “Obrigação por aquisição e investimento” observa-se o 

grande volume de investimentos efetuados, bem como o saldo a pagar das últimas 

aquisições. 

Na Nota Explicativa 11 – “Investimentos”, a Empresa divulga todos os seus 

investimentos e na Nota Explicativa 13 – “Ativo intangível”, a Empresa divulga todas 

as empresas adquiridas e que geraram ágio e possíveis intangíveis; com base 

nestes saldos divulga, igualmente, uma movimentação de adições e baixas entre 

2009 e 2010, sendo adições, as aquisições de empresas e as baixas, a venda de 

empresas ou até mesmo a baixa por perdas no teste de recuperabilidade do valor 

investido. 

A Nota Explicativa 8 – “Imposto de Renda e Contribuição Social” é a mais 

importante para esta pesquisa, porque demonstra os efeitos de imposto de renda da 

empresa. 

No tópico 8.2, onde a empresa divulga a composição do imposto de renda e 

contribuição social diferidos é possível verificar que na descrição ativo a empresa 

divulga o valor de R$ 116.221 para controladora e R$ 120.033 para consolidado com 

título de “ágio em combinações de negócios”; logo abaixo, na descrição passivo, a 

empresa divulga o valor de R$ 118.515 para controladora e R$ 121.379 para 

consolidado com o título de “alocação de intangível”. 

Na Prática Contábil 2.12 – “Tributação”, a Empresa divulga nas 

demonstrações financeiras: 

Impostos diferidos  
Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do 
balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores 
contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas 
as diferenças tributárias temporárias, exceto:  

- quando o imposto diferido passivo surge do reconhecimento inicial 
de ágio ou de um ativo ou passivo em uma transação que não for 
uma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o 
lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e  

- sobre as diferenças temporárias tributárias relacionadas com 
investimentos em controladas, em que o período da reversão das 
diferenças temporárias pode ser controlado e é provável que as 
diferenças temporárias não sejam revertidas no futuro próximo.  
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Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças 
temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizadas, 
na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja 
disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser 
realizadas, e créditos e perdas tributárias não utilizadas possam ser 
utilizados, exceto:  

- quando o imposto diferido ativo relacionado com a diferença 
temporária dedutível é gerado no reconhecimento inicial do ativo ou 
passivo em uma transação que não é uma combinação de negócios 
e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou 
prejuízo fiscal; e  

- sobre as diferenças temporárias dedutíveis, associadas com 
investimentos em controladas, impostos diferidos ativos são 
reconhecidos somente na extensão em que for provável que as 
diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro 
tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias 
possam ser utilizadas.  

Com base na leitura e análise das notas explicativas das demonstrações 

financeiras − nas quais a administração divulga suas práticas contábeis, operações 

de aquisições, bem como os efeitos de imposto de renda diferidos ativos e passivos 

gerados nas transações − é possível verificar que a empresa está adotando o 

conceito de combinação de negócios, conforme determinado pelo CPC 15 e também 

está constituindo e monitorando o imposto de renda e contribuição social sobre esta 

transação da forma que é descrita neste trabalho a partir do tópico 2.7. Portanto, a 

interpretação racional utilizada neste trabalho está sendo, de fato, utilizada na 

prática. 

 Analisando a demonstração financeira verifica-se que a empresa está 

apresentando o imposto de renda diferido ativo e passivo de forma separada e não 

está apresentando de forma líquida, conforme mencionado no tópico 2.2 – b – 

imposto de renda. 

Igualmente, analisando de forma subsequente, verifica-se que na 

demonstração financeira do período findo em 31 de dezembro de 2011, a empresa 

efetuou a reclassificação do imposto de renda de forma que o mesmo esteja 

apresentado de forma liquida e, com base nisso, ocorreu a reapresentação do saldo 

de 2010. 
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4.2. Análise das Demonstrações Financeiras da Companhia 
Brasileira de Distribuição − CBD 

Neste estudo de caso está sendo analisado um exemplo sobre “combinação 

de negócios” e os impactos do imposto de renda diferido.  Todas as informações 

mencionadas neste tópico foram obtidas através das Demonstrações Financeiras da 

Empresa. 

Na página 48 de suas demonstrações financeiras, a Nota 1, afirma: 

A Companhia Brasileira de Distribuição, diretamente ou através de 
suas subsidiárias, (‘Companhia’ ou ‘GPA’) atua no segmento 
varejista de alimentos, vestuário, eletrodomésticos e outros produtos 
por meio de sua cadeia de hipermercados, supermercados, lojas 
especializadas e lojas de departamento, principalmente sob as 
marcas ‘Pão de Açúcar’, ‘Extra’, ‘Extra Super’, ‘Extra Fácil’, ‘Assai’, 
‘Ponto Frio’, ‘Casas Bahia’, ‘Casas Bahia.com’, ‘Extra.com’ e ‘Ponto 
Frio.com’. Sua sede social está localizada em São Paulo, Estado de 
São Paulo, Brasil. 

Analisando as demonstrações financeiras desta empresa pode-se afirmar 

que: 

 

- A CBD é uma sociedade anônima de capital aberto, tendo suas ações 

negociadas na BM&FBOVESPA − Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 

- A Empresa está aplicando os novos pronunciamentos contábeis adotadas 

no Brasil. 

- A Empresa está apresentando 3 períodos em seu balanço, uma vez que 

suas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010 é a primeira com a 

apresentação completa dos novos pronunciamentos contábeis brasileiros e, 

portanto, foi divulgado o saldo de abertura de 01 de janeiro de 2009 e esta 

demonstração financeira possui 3 colunas de informações. 

 

Na Nota de práticas contábeis 4.t “Combinação de Negócios e Ágio” há a 

seguinte menção: 

Combinações de negócios são contabilizadas usando o método de 
aquisição. O custo de uma aquisição é mensurado como a soma 
entre a contraprestação transferida, mensurada ao valor justo na 
data da aquisição, e o montante remanescente de participação dos 
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acionistas não controladores na empresa adquirida. Para cada 
combinação de negócios, a adquirente mensura a participação dos 
acionistas não controladores na adquirida a valor justo ou pela 
participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da 
adquirida. Os custos de aquisição incorridos são tratados como 
despesa e incluídos nas despesas administrativas. 

Quando a Companhia adquire um negócio, ela avalia os ativos e 
passivos financeiros assumidos para a apropriada classificação e 
designação segundo os termos contratuais, circunstâncias 
econômicas e condições pertinentes na data da aquisição. 

Isso inclui a separação dos derivativos embutidos em contratos pela 
empresa adquirida. 

Caso a combinação de negócios seja efetuada em estágios, o valor 
justo na data da aquisição da participação detida anteriormente pelo 
adquirente na adquirida é reajustado ao valor justo na data da 
aquisição por meio do resultado. 

Qualquer pagamento contingente a ser transferido pelo adquirente 
será reconhecido ao valor justo na data da aquisição. Mudanças 
subsequentes no valor justo do pagamento contingente considerado 
como um ativo ou passivo serão reconhecidas segundo o CPC 38 
(IAS 39) por meio do resultado ou como uma alteração nos outros 
resultados abrangentes. Caso o pagamento contingente seja 
classificado como patrimônio, não será reajustado até que seja 
finalmente liquidado dentro do patrimônio líquido. 

O ágio é inicialmente mensurado ao custo, sendo o excedente entre 
a contraprestação transferida e o montante reconhecido de 
participação dos acionistas não controladores sobre os ativos 
adquiridos e os passivos assumidos. Caso esse pagamento seja 
menor que o valor justo dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a 
diferença é reconhecida no resultado como ganho por compra 
vantajosa. 

Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado ao custo, 
deduzidas eventuais perdas por não recuperação. Para fins de teste 
de perda do valor recuperável, o ágio adquirido em uma combinação 
de negócios é, desde a data da aquisição, alocado a cada uma das 
unidades geradoras de caixa da Companhia que devem beneficiar-se 
da combinação de negócio realizada, independentemente se outros 
ativos ou passivos da adquirida serão atribuídos a essas unidades. 
Em casos nos quais o ágio faz parte de uma unidade geradora de 
caixa e parte da operação dentro dessa unidade é vendida, o ágio 
associado à operação vendida é incluído no montante contábil da 
operação na determinação do lucro ou prejuízo auferido com a venda 
da operação. O ágio assim disposto é mensurado com base nos 
valores relativos da operação vendida e da parte da unidade 
geradora de caixa que foi mantida. 
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A Nota de práticas contábeis 4.s “Tributação” discorre sobre: 

Imposto de renda e contribuição social correntes 
 
O imposto de renda e contribuição social correntes ativos e passivos, 
referentes ao período atual e a períodos anteriores, são mensurados 
pelo valor previsto para ser ressarcido ou pago às autoridades 
fiscais. As alíquotas e leis tributárias adotadas para cálculo do 
imposto são aquelas em vigor ou substancialmente em vigor, nas 
datas dos balanços. 

A tributação sobre a renda compreende o Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (‘IRPJ’) e a Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (‘CSLL’), sendo calculada no regime do lucro real (lucro 
ajustado) segundo as alíquotas aplicáveis na legislação em vigor: 
15%, sobre o lucro real e 10% adicionais sobre o que exceder R$240 
em lucro real por ano, no caso do IRPJ, e 9%, no caso da CSLL. 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 

O imposto de renda e contribuição social diferidos são gerados por 
diferenças temporárias, nas datas dos balanços, entre as bases 
fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis. 

São reconhecidos o imposto de renda e a contribuição social 
diferidos ativos referente a todas as diferenças temporárias 
dedutíveis e prejuízos fiscais não utilizados, na medida em que seja 
provável que haverá lucro tributável contra o qual se possa deduzir 
as diferenças temporárias e prejuízos fiscais não utilizados, exceto 
quando o imposto de renda e contribuição social diferido ativo 
referente à diferença temporária dedutível resulte do reconhecimento 
inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma 
combinação de negócios e que, no momento da operação, não afete 
o lucro contábil nem o lucro ou prejuízo fiscal. 

São reconhecidos o imposto de renda e a contribuição social 
diferidos passivos referente a todas as diferenças temporárias 
tributáveis, exceto quando o passivo fiscal diferido resultar do 
reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em uma 
operação que não seja uma combinação de negócios e que, no 
momento da operação, não afete o lucro contábil ou o lucro ou 
prejuízo fiscal. 

Com relação às diferenças temporárias dedutíveis associadas a 
investimentos em subsidiárias e associadas, são reconhecidos o 
imposto de renda e contribuição social diferidos, somente na medida 
em que seja provável que as diferenças temporárias serão revertidas 
em um futuro previsível e que haverá um lucro tributável contra o 
qual se possa utilizar as diferenças temporárias. 
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O valor contábil do imposto de renda e contribuição social diferidos 
ativos são revisados na data de cada balanço e reduzido na medida 
em que deixe de ser provável que haverá um lucro tributável 
suficiente para permitir a utilização da totalidade ou de parte do 
imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda 
e contribuição social diferidos ativos não reconhecidos são 
reavaliados na data de cada balanço e reconhecidos na medida em 
que tenha se tornado provável que haverá lucros tributáveis futuros 
que permitam a recuperação desses ativos. 

O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos 
são mensurados segundo as alíquotas previstas para ser aplicadas 
no exercício em que o ativo é realizado ou o passivo é liquidado, com 
base nas alíquotas (e leis tributárias) em vigor ou substancialmente 
em vigor nas datas dos balanços.  

Impostos diferidos relacionados a itens reconhecidos diretamente no 
patrimônio líquido também são reconhecidos no patrimônio líquido, e 
não na demonstração do resultado.  

O imposto de renda e contribuição social diferido ativos e passivos 
são compensados se houver um direito legal ou contratual para 
compensar os ativos fiscais contra os passivos fiscais de imposto de 
renda, e os impostos diferidos se referirem à mesma companhia 
contribuinte e à mesma autoridade tributária. 

Na Nota Explicativa 16 é possível verificar que a empresa teve algumas 

aquisições em que demonstra os cálculos envolvidos nas transações, valor do ágio 

alocado e também o cálculo do imposto de renda diferido sobre esta transação. 

Adicionalmente, a Nota 22 “Imposto de renda e contribuição social” demonstra 

os efeitos de imposto de renda diferido da empresa, e em linha específica de 

“amortização fiscal de ágio de investimento”. 

Com base na leitura e análise das notas explicativas das demonstrações 

financeiras − nas quais a administração divulga suas práticas contábeis, operações 

de aquisições, bem como os efeitos de imposto de renda diferidos ativos e passivos 

gerados nas transações − é possível verificar que a empresa está adotando o 

conceito de combinação de negócios conforme determinado pelo CPC 15 e também 

está constituindo e monitorando o imposto de renda e contribuição social sobre esta 

transação da forma que é descrita neste trabalho a partir do tópico 2.7. Portanto, a 

interpretação racional utilizada neste trabalho está sendo de fato utilizada na prática. 
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4.3. Análise do Formulário de Referência da CVC Brasil 

Neste estudo de caso analisa-se um exemplo sobre “incorporação reversa” e 

os impactos do imposto de renda diferido.  

Conforme mencionado na página 23, do Formulário de Referência, tópico 6.3, 

tem-se sobre a empresa: 

 

Iniciamos nossas atividades em 1972, com uma loja localizada na 
cidade de Santo André, no Estado de São Paulo, por meio da qual 
vendíamos passagens rodoviárias, principalmente, à classe operária 
estabelecida na região metropolitana de São Paulo, especificamente 
nas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano. 

Ao longo de nossa história, passamos a atender à classe média 
brasileira, a qual se tornou, posteriormente, o principal público alvo 
de nossos produtos e serviços. Já no início da década de 1980, 
acreditamos que fomos pioneiros na implementação e venda de 
pacotes de turismo incluindo passagens aéreas com voos fretados 
para destinos populares do Brasil. 

Durante a década de 90, tornamo-nos o primeiro operador de turismo 
a inaugurar uma loja em um shopping center do Brasil, e demos 
início ao processo de abertura de nossos representantes comerciais 
exclusivos, com o objetivo de expandir nossos negócios e aumentar 
nossas lojas exclusivas em todo território nacional. Em 2001, 
começamos a comercializar nossos serviços por meio de nosso 
website, o qual desde então tem se tornado, cada vez mais, um 
importante veículo de geração de receita para nossa Companhia. Em 
dezembro de 2009, o Carlyle se tornou nosso acionista controlador. 
Em 30 de junho de 2011, estávamos presentes em todos os 26 
estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de 678 lojas 
exclusivas, sendo 33 lojas próprias e 645 lojas de representantes 
comerciais exclusivos.  

 

Com base no Formulário Referência, arquivado na CVM, foram obtidas as 

seguintes informações: 

O tópico 6.5 – “Principais eventos societários ocorridos no emissor, 

controladas e coligadas” apresenta: 

Em 1º de dezembro de 2009, Guilherme de Jesus Paulus 
(‘Guilherme’) e CBTC Participações S.A. (‘CBTC’) celebraram 
Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças 
(‘Contrato’), por meio do qual Guilherme vendeu e transferiu à CBTC, 
e a CBTC comprou e adquiriu de Guilherme, 45.730 ações ordinárias 
de emissão da Companhia (‘Ações’), então representativas de 76,2% 
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do capital social total e votante da Companhia, pelo preço total de R$ 
700,8 milhões. Em 28 de dezembro de 2009, o FIP GJP, sucessor de 
Guilherme em relação à totalidade das ações de emissão da 
Companhia detidas por Guilherme e CBTC, únicos acionistas da 
Companhia (além dos membros do Conselho de Administração), 
aprovaram a incorporação da CBTC pela Companhia. Em razão 
desta incorporação o FIP BTC, controlador e detentor da totalidade 
de capital social da CBTC, passou a deter 24.973 ações ordinárias 
de emissão da Companhia, representativas de 63,6% de seu capital 
total e votante, bem como a Companhia assumiu os direitos e 
obrigações da CBTC. 

Neste contexto, em contrapartida às ações de emissão da 
Companhia adquiridas, a CBTC pagou a Guilherme, à vista, o valor 
de R$ 380,8 milhões, devendo os R$ 320,0 milhões restantes serem 
pagos a prazo.  

A adquirente está acima da empresa veículo que foi constituída 

exclusivamente para adquirir ações da Empresa analisada, portanto, para 

reestruturar o ágio, conforme determinado pela lei fiscal, a administração decidiu 

efetuar a incorporação reversa, ou seja, a Empresa analisada incorporou a sua 

empresa veículo.  

Este mesmo tópico aborda que a adquirente, ou seja, a Empresa que criou a 

empresa veículo passa a ser a acionista direta da empresa. 

Em virtude da incorporação da CBTC pelo FIP BTC realizada em 28 
de dezembro de 2009, as 20.757 ações de emissão da Companhia e 
de titularidade da CBTC foram canceladas e substituídas por ações 
de emissão da Companhia e entregues ao FIP BTC. 
Consequentemente, as ações de emissão da Companhia e de 
titularidade de CBTC que estavam alienadas em favor de GJP foram 
substituídas por ações de emissão da Companhia de titularidade do 
FIP BTC e permaneceram alienadas fiduciariamente em favor do FIP 
GJP. 

A divulgação sobre a incorporação contida neste mesmo tópico do formulário 

de referência foi apresentada como segue: 

Em 28 de dezembro de 2009, a Companhia aprovou a incorporação 
da CBTC, com a versão da totalidade do patrimônio líquido da CBTC, 
excluída a sua participação na própria Companhia, no valor total de 
R$ 360.686.584,14, de acordo com o laudo de avaliação preparado 
pela Apsis Consultoria Empresarial Ltda. datado de 1° de dezembro 
de 2009. No mesmo ato, foi cancelada a totalidade das 45.730 ações 
ordinárias de emissão da Companhia detidas pela CBTC e foram 
emitidas 24.973 novas ações ordinárias da Companhia, 
representativas de 63,6% de seu capital social votante e total, as 



92 
 

quais foram subscritas pelo único acionista da CBTC, o BTC Fundo 
de Investimento em Participações. 

As 14.270 ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelo 
sócio GJP Fundo de Investimento em Participações passam a 
representar 36,4% da totalidade das ações representativas do capital 
social votante e total da Companhia. 

A tabela a seguir indica a distribuição do nosso capital social antes 
da referida operação: 
 
 
 
Acionista - Ações -% do Capital 
CBTC Participações  S.A. ................................................. 45.720 76,2 
GJP Fundo de Investimento em Participações ................. 14.280 23,8 
Total ................................................................................ 60.000 100,0 
 
A seguir indicamos a distribuição do capital social da Companhia 
após a referida operação: 
 
Acionista Ações % do Capital 
BTC Fundo de Investimento em Participações................. 24.959 63,6 
GJP Fundo de Investimento em Participações................. 14.284 36,4 
Total ............................................................................... 39.243 100,0 

 

A Nota 10.4 – “Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e 

ênfases no parecer do auditor” enfoca as principais mudanças com a adoção dos 

novos pronunciamentos contábeis no item (a): 

(a) aquisição do controle da Companhia pela empresa veículo 
(CBTC) e posteriormente ocorrendo a incorporação reversa pela 
CVC, resultou no estorno do ágio registrado conforme determinado 
pelo ICPC 9, no montante de R$ 700,7 milhões, portanto baixando o 
ágio no ativo contra lucro/prejuízo acumulados no patrimônio líquido. 
Adicionalmente conforme também determinado pelo ICPC 9, 
registramos o montante correspondente ao benefício fiscal da 
amortização do ágio (previsto pela legislação fiscal brasileira) no 
montante de R$ 238,2 milhões, gerando um ativo de imposto de 
renda diferido com contrapartida uma reserva de ágio no patrimônio 
líquido. O impacto líquido desta transação é de R$ 462,4 milhões. 

Com base na leitura e análise das notas explicativas do formulário de 

referência − no qual a administração divulga suas práticas contábeis, operação única 

de aquisição e incorporação reversa, bem como os efeitos de imposto de renda 

diferidos ativos e passivos gerados nesta transação − é possível verificar que a 

empresa está adotando o conceito da interpretação técnica ICPC 09 e também está 

constituindo e monitorando o imposto de renda e contribuição social sobre esta 
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transação da forma que é descrita neste trabalho a partir do tópico 2.7. Portanto, a 

interpretação racional utilizada neste trabalho está sendo, de fato, utilizada na 

prática. 

 

 

 

4.4. Análise das Demonstrações Financeiras da Qualicorp 

Neste estudo de caso se faz análise de exemplo sobre “incorporação reversa” 

e os impactos do imposto de renda diferido.  

Conforme tópico 1 das Demonstrações Financeiras de 2010: 

A Qualicorp S.A. (‘Companhia’, cuja razão social até 3 de março de 
2011 era QC Holding I Participações S.A.) é uma sociedade por 
ações, constituída em 19 de maio de 2010, a qual iniciou suas 
atividades em 1º de julho de 2010, com sede no Estado de São 
Paulo. A Companhia tem por objeto social a participação, como sócia 
ou acionista, em outras sociedades, simples ou empresárias, e em 
empreendimentos comerciais de qualquer natureza. 

A Companhia e suas controladas, (‘Grupo’ ou ‘Grupo Qualicorp’) 
efetuam operações de corretagem, intermediação, consultoria, 
administração e estipulação por intermédio de suas controladas 
diretas. Suas atividades estão inseridas nos segmentos de: (a) 
planos privados de assistência à saúde, cujos provedores destes 
serviços são as medicinas de grupo, seguradoras especializadas em 
saúde, cooperativas médicas, autogestões, entidades filantrópicas, 
cooperativas odontológicas e odontologias de grupo (‘operadoras de 
planos de saúde’); e (b) comercialização e gestão de outros seguros 
ou serviços complementares voltados à saúde. Os planos privados 
de saúde e demais seguros e serviços complementares são 
denominados conjuntamente como ‘benefícios’. O Grupo Qualicorp 
desenvolve suas atividades nos segmentos de mercado conhecidos 
como Grupos de Afinidades e Empresarial. O segmento Grupos de 
Afinidades possui atividades relacionadas à viabilização, 
administração, estipulação, corretagem e/ou intermediação de 
benefícios coletivos por adesão direcionados a entidades de classes 
(sindicatos, associações, conselhos regionais, etc.) e no Segmento 
Empresarial (também conhecido como Corporativo) sua atuação está 
relacionada com a corretagem e intermediação de benefícios 
coletivos empresariais, e adicionalmente atua neste segmento como 
prestadora de serviços especializados na área consultiva, auxiliando 
a gestão dos benefícios contratados pelos seus clientes. 

As operações são conduzidas pela Companhia e suas controladas 
no contexto de grupo econômico (‘Grupo Qualicorp’), atuando por 
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meio de processos integrados no mercado de benefícios, utilizando-
se da mesma estrutura operacional. As sinergias dos serviços 
prestados conjuntamente pelas empresas e os custos da estrutura 
operacional e administrativa são absorvidos, em conjunto ou 
individualmente, segundo a praticabilidade de lhes serem atribuídos. 

Na Nota Explicativa 1.C tem-se as informações: 

Em 31 de março de 2011, ocorreram os seguintes eventos 
societários nas controladas diretas e indiretas integrais da 
Companhia: 

- Incorporação reversa da QC Holding II pela sua controlada integral 
Qualicorp Participações, tendo como efeitos, dentre outros, a 
extinção da QC Holding II e a assunção, pela Qualicorp 
Participações, das dívidas de debêntures originalmente contraídas 
pela QC Holding II. 

Logo em seguida, a empresa divulga os detalhes técnicos utilizados para 

incorporação: 

Nas controladas operacionais: em decorrência da incorporação 
reversa e cisão, citados acima, as controladas receberam um acervo 
líquido de R$ 22.508, líquido do benefício fiscal ajustado de R$ 
294.134, correspondente à diferença entre o valor do ágio pago e o 
valor da provisão constituída nos termos da Instrução CVM nº 319 e 
Deliberação CVM nº 618 – ‘ICPC 09’. (veja demonstração dos efeitos 
da incorporação e cisão na nota explicativa nº. 16). 

Para verificar o cálculo efetuado como resultado da incorporação reversa, 

através da Nota 16, pode-se verificar que ocorre a baixa integral do ágio existente e 

a constituição do imposto de renda diferido (34%) sobre o valor do ágio.  

Com base na leitura e análise das notas explicativas das demonstrações 

financeiras − nas quais a administração divulga suas práticas contábeis, operações 

de aquisições, bem como os efeitos de imposto de renda diferidos ativos e passivos 

gerados nas transações − é possível verificar que a empresa está adotando o 

conceito da interpretação técnica ICPC 09 e também está constituindo e 

monitorando o imposto de renda e contribuição social sobre esta transação da forma 

que é descrita neste trabalho a partir do tópico 2.7. Portanto, a interpretação racional 

utilizada neste trabalho está sendo de fato utilizada na prática. 
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4.5. Outras Análises 

São adaptados neste trabalho mais dois casos de empresas de capital aberto, 

cujos nomes não estão sendo divulgados para evitar exposição das mesmas, bem 

como a conclusão antecipada de qualquer assunto, uma vez que o trabalho se limita 

à análise das demonstrações financeiras. As análises efetuadas em suas 

demonstrações financeiras ocorreram porque uma delas possui uma incorporação 

reversa e a outra uma combinação de negócios. 

Segue a análise detalhada das empresas: 

 

Uma empresa analisada é a Empresa “XYZ”, do segmento de saúde em que 

foi constituída uma empresa veículo para adquirir uma empresa do mesmo setor, e 

que posteriormente a empresa adquirida efetuou a incorporação da empresa 

veículo, ou seja, houve incorporação reversa. Exatamente como os cenários 

analisados nos tópicos 4.3 e 4.4. 

Neste caso, se evidencia nas demonstrações financeiras que ocorreu a 

aplicação do CPC 15 – “Combinação de Negócios”, ou seja, o ágio não foi 

integralmente baixado, nem mesmo o imposto de renda diferido foi constituído, mas 

sim, foi realizada a alocação do ágio gerado na aquisição e calculado o imposto de 

renda diferido sobre esta transação.  

Este fato demonstra que a Empresa não seguiu a determinação da orientação 

técnica do ICPC 09 e, portanto, está sujeita a questionamentos pelos seus 

acionistas. 

A transação, se aplicada à determinação do ICPC 09, irá gerar um patrimônio 

líquido negativo, isso porque a aquisição foi realizada a prazo (5 anos); a empresa 

veículo somente possui o capital inicial que representa 30% do valor da aquisição. 

Desse modo, na consolidação da empresa investida com a empresa veículo se 

geraria um efeito negativo no patrimônio pela baixa do ágio gerado na transação. 

Esta transação é significativa para esta empresa e caso a administração 

resolva reavaliar o assunto e também for questionada pela CVM poderá, com 

certeza, gerar a reapresentação de suas demonstrações financeiras de 2010 e 2011, 

além de explicações aos seus minoritários. 
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Para as Empresas descritas neste trabalho (4.1 a 4.4), utilizadas para análise 

verifica-se que estão seguindo o conceito de registro do imposto de renda diferido 

discutido neste trabalho, e que o referido conceito, mesmo que por meio de 

interpretação está sendo comprovado, esclarecendo qual é a melhor prática contábil 

para determinação do imposto de renda diferido em uma combinação de negócios e 

também em operações de incorporação. 

 

Outra empresa avaliada é a Empresa “ABC”, uma das grandes empresas do 

setor de varejo, com capital brasileiro e que possui suas ações negociadas em bolsa 

de valores. Em 2010 esta empresa efetuou diversas aquisições, sendo que tais 

aquisições seguiram a norma do CPC 15 – “Combinação de Negócios”. 

Estas Combinações de Negócios não geraram nas demonstrações financeiras 

os corretos efeitos de imposto de renda diferido, uma vez que esta Empresa possui 

a nota explicativa de imposto de renda diferido, que não demonstra os efeitos das 

aquisições. Adicionalmente, foram verificadas as demonstrações financeiras de 2011 

e pode-se observar que, realmente, não ocorreu a movimentação de imposto de 

renda diferido sobre combinação de negócios. 

O impacto possível de ser observado em 2011 é que a amortização do ágio 

fiscal e também a adição da amortização do intangível que não é dedutível, não 

estabilizam a taxa efetiva, sendo que a mesma é muito menor que 34% (taxa do 

imposto de renda), logo, a própria nota de imposto de renda corrente já demonstra 

que possui algo errado com a taxa efetiva do imposto de renda. 

As operações de aquisições são significativas para a Empresa e, por essa 

razão, caso o assunto seja reavaliado pela Empresa ou até mesmo questionado pela 

CVM, esta poderá gerar uma reapresentação das demonstrações financeiras de 

2010, 2011 e até o presente momento. 

4.6. Síntese dos Resultados Obtidos com a Pesquisa 

Por meio da aplicação da teoria e dos exemplos desenvolvidos no 

referencial teórico deste trabalho, no qual se demonstrou, de forma detalhada, os 

registros contábeis necessários para apresentar os impactos do imposto de renda e 

contribuição social em operações de combinações de negócios, por meio de 
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incorporação e incorporação reversa, foram analisadas as informações no estudo de 

caso. 

Com base neste estudo pode-se confirmar que as Empresas estão 

registrando os impactos de imposto de renda e contribuição social em transações de 

combinação de negócios quando ocorre a incorporação e incorporação reversa.  

 

Os efeitos contábeis que foram registrados são: 

 

a) Combinação de negócios por meio de incorporação: 

 

a.1 - Registro do imposto de renda e contribuição social diferidos sobre a 

diferença do ágio contábil para o ágio fiscal. 

a.2 – Registro do imposto de renda e contribuição social diferidos sobre o 

intangível, oriundo de procedimento de alocação do ágio gerado na aquisição. 

a.3 – Conforme ocorre a amortização fiscal do ágio e a amortização do 

intangível (se amortizado), o saldo do imposto de renda e contribuição social diferido 

é amortizado contabilmente. 

 

b) Aquisição e incorporação reversa 

 

b.1 – Com a baixa integral do ágio em uma transação de incorporação 

reversa é registrado o imposto de renda e contribuição social diferidos sobre o saldo 

do ágio fiscal.  

b.2 – Conforme ocorre a amortização fiscal do ágio, o saldo do imposto de 

renda e contribuição social diferido é amortizado contabilmente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A motivação para realizar este estudo é a complexidade na apuração dos 

registros contábeis necessários para demonstrar os impactos de imposto de renda e 

contribuição social em transações de combinações de negócio, por meio de 

incorporação e incorporação reversa. 

Os conceitos que suportam a apuração dos registros contábeis são 

extremamente difíceis de avaliar e podem gerar julgamentos equivocados, que 

resultam em perdas financeiras para as empresas e seus investidores. 

O trabalho foi inicialmente direcionado a obter toda a teoria disponível e 

interpretá-la da forma mais precisa e correta para, posteriormente, dar início ao 

estudo de caso e verificar como o mercado, ou seja, as empresas abertas estão 

aplicando estes pronunciamentos  e, principalmente, tratando os impactos tributários 

sobre estas transações. 

Para realizar as considerações finais do trabalho é importante voltar ao 

problema proposto nesta pesquisa sendo que: 

 

- Falta de clareza da forma de contabilização por parte do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC. Este fato ocorre porque os pronunciamentos 

contábeis brasileiros são de uma tradução integral das normais internacionais de 

contabilidade (IFRS), consequentemente, as informações relacionadas ao 

tratamento fiscal deveriam ser complementadas pelas regras fiscais de cada país, e 

não apenas adaptadas como feito no cenário nacional; portanto, são gerados 

dúvidas e julgamentos, os quais não possuem uma orientação detalhada. Um 

exemplo são as diferenças temporárias geradas com a alocação dos intangíveis em 

uma combinação de negócios, que para fins de imposto de renda e contribuição 

social não é reconhecida e, assim, poderá existir em um balanço a amortização de 

intangível dedutível relacionada, por exemplo, a software e a amortização de 

intangível gerado em uma combinação de negócios que não será dedutível. 
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- Impactos de imposto de renda e contribuição social em uma combinação de 

negócios e incorporação de empresas, no momento em que os registros devem ser 

efetuados e as contas utilizadas para o registro. No tópico 2 deste trabalho foram 

incluídos todos os embasamentos técnicos, racional aplicado para cada operação e 

também as estruturas de contabilizações. Este é o assunto central deste estudo e foi 

respondido no decorrer do trabalho com detalhe.  

 

Resumidamente, quando ocorre uma aquisição a mesma deve ser tratada 

pelo CPC 15 – “Combinação de Negócios”; qualquer diferença temporária gerada na 

transação deverá ser constituída no momento inicial, o imposto de renda diferido. 

Este imposto de renda diferido deverá ser monitorado mensalmente e sofrer os 

impactos necessários à manutenção das diferenças temporárias na operação e, por 

conseguinte, equalizando a taxa efetiva de imposto de renda e a contribuição social 

do resultado da Empresa. 

Na operação de aquisição que envolver a reestruturação de incorporação 

reversa, ou seja, a investidora (empresa veículo criada pela adquirente) ser 

incorporada pela investida, não se aplica o conceito de combinação de negócio, mas 

sim, o que está determinado pelo ICPC 09, que menciona que o ágio deverá ser 

integralmente baixado gerando uma diferença temporária de 100% do valor do ágio 

fiscal, neste caso constituído um imposto de renda diferido sobre o valor do ágio 

fiscal. 

Por meio do estudo de caso constatou-se que as empresas analisadas 

utilizam-se exatamente do racional descrito na parte teórica deste trabalho, ou seja, 

o racional com relação às interpretações dos pronunciamentos contábeis e fiscais 

está sendo aparentemente interpretado, de forma correta, pelos profissionais 

contábeis de grandes empresas. 

Devido à dificuldade na interpretação dos novos pronunciamentos contábeis e 

as regras tributárias já existentes, foi possível verificar que existem algumas 

empresas que estão avaliando os pronunciamentos e regras de forma diferente e 

que poderão ser questionadas futuramente, uma vez que, de fato, as mesmas não 

estão se enquadrando nas melhores práticas contábeis para as transações, 

conforme descrita neste trabalho. 
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Durante a realização deste trabalho foram encontradas algumas limitações: 

 

- Análise das informações – O estudo de caso se limitou a avaliar as 

informações divulgadas nas demonstrações financeiras e outros relatórios 

publicados no mercado financeiro de empresas de capital aberto. Não ocorreram 

contatos com a administração das empresas analisadas neste trabalho. 

 

- Seleção das Empresas utilizadas no estudo de caso – Foram avaliadas no 

estudo de caso quatro Empresas de capital aberto, entendidas como necessárias 

para demonstrar a aplicação na prática, de toda teoria descrita no tópico 2, porém, 

não foi possível verificar a aplicação desta teoria para todas as empresas abertas 

que efetuaram aquisições em 2010. 

 

- Melhores práticas contábeis – Define-se neste trabalho o que é a melhor 

prática para os registros contábeis dos impactos de imposto de renda e contribuição 

social em operações de combinação de negócios por meio de incorporação e 

incorporação reversa. Esta afirmação está baseada em estudo profundo da teoria 

apresentada no trabalho e também pelas informações de empresas de capital aberto 

que foram analisadas no estudo de caso. Contudo, o trabalho limita-se a uma 

transação padrão de aquisição de empresa, sendo importante destacar que devido à 

complexidade do assunto, bem como, de detalhes contidos em contratos de compra 

e venda e principalmente acordo de acionistas que é usualmente encontrado neste 

tipo de operação de aquisição de empresa, poderá alterar a estrutura contábil e 

fiscal da transação. 

 

Como sugestões para trabalhos futuros, este estudo trouxe contribuições, 

tanto para o esclarecimento do conceito de combinação de negócios e incorporação 

de empresas como, principalmente, para a análise dos impactos de imposto de 

renda e contribuição social sobre estas transações. 

Sobre o aspecto de sugestões futuras, é importante enfatizar que alguns 

temas relacionados a formas diferentes de aquisições não foram detalhadamente 

abordadas neste estudo, que são: 

 

 



101 
 

- Contratos de opções de aquisições. 

- Aquisições em estágios. 

- Aquisições de minoritários. 

- Consolidação das investidas. 

- Reestruturações societárias e troca de ações. 

- Aquisições de empresas dentro do mesmo grupo econômico. 

- Compra vantajosa (deságio). 

- Tratamento contábil do ágio para pequena e média empresa. 

- As novas alterações na Lei fiscal que poderá advir após a conclusão deste 

trabalho 

 

Estes assuntos, além de tratamento contábil específico, possuem conceitos 

fiscais totalmente diferentes, e que se registrados de forma incorreta podem gerar 

um efeito significativo nas demonstrações financeiras de uma Empresa. 
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