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NBC TG 46 (R2) – MENSURAÇÃO DO VALOR JUSTO 

 

 

O tema mensuração do valor justo é um assunto relevante no contexto geral da contabilidade e 

altamente complexo à medida que adentra para determinados componentes patrimoniais. Essa 

norma dá suporte na aplicação de outras, como é o caso da norma que trata dos Instrumentos 

Financeiros, a NBC TG 48 do CFC. 

 

O objetivo principal da norma é a definição do valor justo para os fins de mensuração de 

componentes do ativo e do passivo e a definição dos requisitos de divulgação. No presente 

boletim faremos breves considerações a respeito de alguns conceitos e destacaremos 

componentes do ativo e do passivo representados em físico de produto, decorrentes de 

operações tradicionais realizadas pelas cooperativas agropecuárias, mas a norma é recheada 

de situações e exemplos que podem ser consultados à medida que surgem as demandas. 

 

Valor justo, na definição dada pela presente norma, é o preço que seria recebido pela venda de 

um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada 

entre participantes do mercado na data de mensuração. Ao fazer referência ao termo 

“transferência de um passivo”, por exemplo, significa o mesmo que “por quanto é possível 

liquidar um passivo”, e a venda de um ativo não significa, necessariamente, uma operação de 

venda, pode ser, por exemplo, o recebimento de um título do contas a receber.  

 

Importante considerar que valor justo é uma mensuração baseada em mercado e não específica 

da entidade. Com base nessa afirmação surge uma questão muito importante a considerar, é 

que nem sempre se tem informações de mercado ou transações observáveis disponíveis para 

servir de base de mensuração ao valor justo e aí a norma se encarrega de estabelecer uma 

hierarquia de parâmetros, com prioridade aos dados observáveis em relação aos não 

observáveis, portanto, como se pode ver, o uso de bases estimativas se faz presente. 
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Os requisitos de mensuração previstos nessa norma não se aplicam a mensuração que tenham 

apenas similaridades com o valor justo, como por exemplo, o valor realizável líquido a que se 

refere a NBC TG 16 – Estoques ou o valor em uso a que se refere a NBC TG 01 – Redução ao 

Valor Recuperável de Ativos, ademais, todas as referências a valor justo previstas nas normas 

convergem para esta. 

 

Antes de adentrar para a análise prática do que nos propomos, vale destacar alguns dos 

diversos conceitos que constam no apêndice da norma, a saber: 

 

Dados (inputs) observáveis – Informações (inputs) que são desenvolvidas utilizando-se dados 

de mercado, tais como informações disponíveis publicamente sobre eventos ou transações 

reais e que refletem as premissas que participantes do mercado utilizariam ao precificar o ativo 

ou o passivo. 

 

Dados (inputs) não observáveis – Informações (inputs) em relação às quais não há dados de 

mercado disponíveis e as quais são desenvolvidas utilizando-se as melhores informações 

disponíveis sobre as premissas que seriam utilizadas pelos participantes do mercado ao 

precificar o ativo ou o passivo. 

 

Mercado ativo – Mercado no qual transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência 

e volume suficientes para fornecer informações de precificação de forma contínua. 

 

Mercado mais vantajoso – Mercado que maximiza o valor que seria recebido para vender o 

ativo ou que minimiza o valor que seria pago para transferir o passivo, após levar em 

consideração os custos de transação e os custos de transporte. 

 

Mercado principal – Mercado com o maior volume e nível de atividade para o ativo ou passivo. 

 

Prêmio de risco – Compensação buscada por participantes do mercado avessos ao risco por 

suportar a incerteza inerente ao fluxo de caixa de um ativo ou passivo.  Denominada também 

como “ajuste de risco”. 

 

Risco de descumprimento (non-performance) – Risco de que a entidade não cumprirá uma 

obrigação. O risco de descumprimento (non-performance) inclui, entre outros, o risco de crédito 

próprio da entidade. 

 

Transação não forçada – Transação que presume exposição ao mercado por um período antes 

da data de mensuração para permitir atividades de marketing que são usuais e habituais para 

transações envolvendo esses ativos ou passivos; não se trata de transação forçada (por 

exemplo, liquidação forçada ou venda em situação adversa). 

 

Abordagem de receita – Técnicas de avaliação que convertem valores futuros (por exemplo, 

fluxos de caixa ou receitas e despesas) em um valor único atual (ou seja, descontado). A 

mensuração do valor justo é determinada com base no valor indicado pelas expectativas de 

mercado atuais em relação a esses valores futuros. 
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Diversos outros conceitos e definições são contemplados na norma, todos importantes para a 

adequada interpretação do seu conteúdo. 

 

A maior parte dos instrumentos financeiros, sejam eles ativos ou passivos, que se encontram 

presentes nas demonstrações contábeis das cooperativas, são classificados como instrumentos 

financeiros básicos e o valor justo desses instrumentos, via de regra, muito se aproximam do 

valor contábil, portanto, não implicam em ajustes. No caso das cooperativas agropecuárias é 

muito comum registrar no ativo e no passivo valores que representam quantidades físicas de 

produto, que podem não ter vencimento, serem realizáveis ou exigíveis no curto prazo ou de 

longo prazo e é a respeito de alguns desses elementos que vamos tratar a seguir. 

 

Entre os exemplos que apresentamos estão os créditos em físico de produto, os quais se 

converterão em estoques e assim poderiam suscitar dúvidas quanto a classificação como 

instrumentos financeiros para justificar a mensuração a valor justo. Nesse sentido, a NBC TG 

48, que trata dos Instrumentos Financeiros – IF, esclarece que se enquadram como IF desde 

que haja mercado para imediata conversão dos produtos recebidos em recursos disponíveis, o 

que no mercado de comodities, especialmente da soja, é perfeitamente possível. 

 

 

Créditos em físico de produto - vencidos 

 

Os créditos em físico de produto, normalmente com os produtores associados da cooperativa, 

que estejam com status de vencidos, devem ser mensurados ao valor justo mediante cotação no 

mercado ativo descontado o risco de crédito, ou seja, devem ser estimadas prováveis perdas. 

 

Temos observado que algumas cooperativas mensuram esses créditos com base no preço 

corrente ou valor de mercado aplicada uma taxa de desconto, como se fosse um ajuste a valor 

presente – AVP. É importante esclarecer que o conceito de AVP, conforme a NBC TG 12 do CFC, 

não se aplica a créditos vendidos, mas a vencer. Essa taxa de desconto pode ser entendida como 

“prêmio de risco”, ou estimativa de perdas. 

 

Surge então a questão, tratar o referido desconto como prêmio de risco ou estimativa de 

perdas? Entendemos que o prêmio se aplica para os ativos e passivos com uma visão de futuro, 

mas uma vez tendo confirmado o risco de crédito, por exemplo, pelo não recebimento dos 

valores, o reconhecimento passa a ser como estimativa de perdas, desassociado do critério de 

mensuração ao valor justo. 

 

Pressupomos que o critério de valor justo já contempla o risco de crédito e, portanto, o valor do 

ativo que resulta da aplicação correta desse critério não carece de estimativa de perdas de 

forma complementar. 
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Créditos em físico de produto - a vencer no curto prazo 

 

Para os créditos em físico de produto com prazo de vencimento curto existem dados 

observáveis, por exemplo o mercado ativo da soja, que permite cotar preços futuros e contratar 

operações para assegurar determinados preços, como na Bolsa de Chicago, por exemplo, onde 

são cotados preços futuros diariamente.  

 

A mensuração ao valor justo deve se reportar a data base de divulgação das demonstrações 

contábeis mas, como existe um prazo para receber o produto, a questão é quanto vale esse 

crédito na data atual, ou seja, quanto a outra parte está disposta a pagar na data base das 

demonstrações para receber produto no futuro. Esse tipo de negócio já foi muito praticado 

pelas cooperativas no passado, quando elas contratavam preço à vista para entrega futura de 

produto. Atualmente é raro isso acontecer, portanto, já não se trata mais de uma operação ou 

uma informação observável no mercado.  

 

Geralmente as cooperativas adotam como parâmetro de mensuração dos créditos em físico de 

produto, os valores de compra cotados no mercado ativo praticados na data base das 

demonstrações e aplicam uma taxa de desconto para contemplar o ajuste a valor presente. Essa 

prática pode ser considerada razoável, haja vista que, apesar de se ter cotações diárias na Bolsa 

de Chicago para vencimentos futuros no curto prazo, não há segurança de que esses preços se 

confirmarão para quem estiver fora de uma operação contratada nessas condições, mas de 

qualquer forma, seja com base nos preços cotados no mercado disponível ou no mercado futuro, 

estarão sujeitos ao ajuste a valor presente. 

 

 

Créditos em físico de produto - a vencer no longo prazo 

 

Em relação aos créditos em físico de produto com vencimentos no longo prazo não se tem dados 

observáveis de mercado ativo, do tipo cotações de preços em um mercado ativo, então surge a 

necessidade de se valer de premissas e estimativas, e nesse caso entendemos que é razoável 

trabalhar com os parâmetros de preços prováveis, descontados a valor presente. Preços 

prováveis pode ser entendido como os preços atuais de mercado desde que mantida uma 

estreita relação com os preços históricos, uma vez que o mercado de comodities está sujeito a 

grandes variações de preços. 

 

As recentes cotações de preços dão prova do potencial de distorções que podem ocorrer no 

caso de se tomar por base os preços cotados no mercado ativo do produto disponível, mesmo 

que aplicado o ajuste a valor presente, para ativos e passivos em físico de produtos com 

vencimentos de longo prazo. 

 

 

Créditos de vendas com preços a fixar 
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Trata-se de operação normalmente praticada pelas cooperativas, que no caso entregam soja 

disponível para fixar o preço em uma data futura, que pode ser com base no mercado interno, 

mas normalmente cotação Chicago. São emitidas notas fiscais com um determinado valor, o 

qual fica sujeito as variações de preços e essas variações são mensuradas tendo por base o 

conceito de valor justo. Nesse caso existe operações e cotações disponíveis que permite 

mensurar o crédito sem qualquer dificuldade. 

 

 

Obrigações em físico de produto – safras a liquidar 

 

No caso do safras a liquidar, que resulta das operações de depósito, sem prazos de vencimento, 

o valor justo é exatamente o preço cotado no mercado ativo, perfeitamente observável 

diariamente, mesmo quando se tem histórico de saldos de passagem, ou seja, volumes que 

permanecem no passivo sem liquidação por um longo período de tempo. 

 

 

Obrigações em físico de produto – vencimento de longo prazo 

 

Já as obrigações em físico de produto, com vencimento no longo prazo, sem parâmetros 

observáveis para cotação no mercado ativo, acreditamos que o critério razoável é o mesmo 

aplicado aos ativos, qual seja, preços prováveis, descontados a valor presente. 

 

Falar de ativos e passivos representados em físico de produto nas cooperativas agropecuárias 

não podemos deixar de comentar sobre a importância de analisar a relação entre eles, 

especialmente entre os saldos de créditos de vendas com preços a fixar, estoques e safras a 

liquidar no passivo.  

 

Com o objetivo de ampliar a visão a respeito da aplicação do valor justo vamos adentrar em 

mais algumas definições:  

 

A norma estabelece que a mensuração do valor justo presume que a transação para a venda do 

ativo ou transferência do passivo ocorre no mercado principal, ou na ausência de mercado 

principal, no mercado mais vantajoso. Mas se houver mercado principal para o ativo ou passivo, 

a mensuração do valor justo deve representar o preço nesse mercado, ainda que o preço em 

mercado diferente seja potencialmente mais vantajoso na data de mensuração. 

 

A norma também estabelece que, se a localização for uma característica do ativo, que no caso 

normalmente é para os produtos agrícolas, o preço no mercado principal (ou mais vantajoso) 

deve ser ajustado para refletir os custos, se houver, que seriam incorridos para transportar o 

ativo de seu local atual para esse mercado. Como exemplo, podemos citar um volume de soja 

depositada em um armazém no interior do Rio Grande do Sul, e a cotação no mercado ativo 

tomada para os fins de mensuração é o preço de referência posto no Porto de Rio Grande, nesse 

caso é preciso descontar os gastos estimados para levar o produto até o Porto. 
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A norma é clara em determinar que em todos os casos, a entidade deve maximizar o uso de 

dados observáveis relevantes e minimizar o uso de dados não observáveis para atingir o 

objetivo da mensuração do valor justo. 

 

Como parâmetro de mensuração de um passivo a norma permite utilizar cotações de ativos 

idênticos ou similares mantidos por outra parte/empresa como ativo, pressupondo que se 

outra empresa possui cotação de preço para o seu ativo, um passivo de mesma natureza pode 

ser mensurado nas mesmas bases.  

 

A norma trata da mensuração ao valor justo no reconhecimento inicial de ativos e passivos, e 

determina que a entidade reconheça o ganho ou a perda no resultado, a não ser que outra 

norma determine algo diferente. Essas situações podem ocorrer, haja vista que nem sempre se 

vendem ativos pelos preços pagos para adquiri-los, ou as entidades não necessariamente 

transferem passivos pelos preços recebidos para assumi-los. 

 

A norma trata da hierarquia de valor justo, e faz isso para aumentar a consistência e a 

comparabilidade nas mensurações e nas divulgações correspondentes. Estabelece em três 

níveis as informações (inputs) aplicadas nas técnicas de avaliação utilizadas na mensuração do 

valor justo. A hierarquia de valor justo dá a mais alta prioridade a preços cotados (não 

ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos (informações de Nível 1) e a 

mais baixa prioridade a dados não observáveis (informações de Nível 3). 

 

Informações de Nível 1 são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou 

passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração. 

 

Informações de Nível 2 são informações que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta 

ou indiretamente, exceto preços cotados incluídos no Nível 1. 

 

Informações (inputs) de Nível 3 são dados não observáveis para o ativo ou passivo. 

 

Para finalizar o presente boletim, destacamos o fato de o valor justo ter assumido a posição do 

custo histórico como base de valor, entre os princípios de contabilidade, no processo de 

convergência das normas para o padrão internacional. 

 

 
Erni Dickel  
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