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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo proporcionar aos leitores os aspectos e considerações e análises a 
respeito do Valor Realizável Líquido, com o propósito de analisar as questões compreendidas por 
esse critério, principalmente, no tocante a regra: custo ou mercado? Entre os dois, o menor! Tal 
regra está relacionada aos ativos destinados a alienação, refletindo o montante esperado de 
entrada líquida de caixa proporcionado à entidade, melhorando as previsões sobre fluxo de caixa 
futuro. Para desenvolvimento do trabalho, a metodologia utilizada contemplou uma abordagem 
qualitativa, fundamentada por meio de pesquisas bibliográficas de alto nível conceitual que 
discorrem sobre o tema.  

Descritores: valor realizável líquido, custo, mercado. 
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ABSTRACT 

This study aimed to provide readers with the aspects and considerations regarding Net Realizable 
Value, with the purpose of analyzing the issues covered by this criterion, mainly, in relation to the 
rule: cost or market? Between the two, the smallest! This rule is related to the assets destined for 
disposal, reflecting the expected amount of net cash inflow provided to the entity, improving 
forecasts of future cash.  For the development of the work, the methodology used contemplated a 
qualitative approach, based on bibliographical researches of high conceptual level that discuss the 
topic. 

Keywords: net realizable value, cost, market. 
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INTRODUÇÃO 

Mensuração em Contabilidade é o 
processo de atribuição de valores monetários a 
objetos ou atividades associadas a uma 
entidade.  

Valores monetários são baseados em 
preços de mercado formados em transações 
entre partes independentes. Quando falamos 
em mensuração, podemos dizer que está ligada 
a multiplicidade de relacionamentos contábeis.  

A representação de produtos a seu 
custo de reposição, todavia, poderá até ser 
aceitável como aproximação e para 
uniformidade, na premissa de que os valores de 
saída seriam mais adequadamente 
reconhecidos. 

Além do mais, o custo de reposição dos 
produtos pode aproximar-se, do valor realizável 
líquido. 

O Valor Realizável Líquido possui 
aplicação tradicional na contabilidade, 
notadamente na adoção da regra: custo ou 
mercado, dos dois o menor para ativos 
destinados a venda.  

O valor efetivamente apurado 
representará à companhia, a entrada líquida de 
caixa que os ativos proporcionam à mesma, 
melhorando as previsões sobre fluxo de caixa 
futuro, contribuindo para a perpetuidade da 
entidade.  

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O Valor Realizável Líquido é o preço de 
venda estimado no curso normal dos negócios 
deduzido dos custos estimados para sua 
conclusão e dos gastos estimados necessários 
para se concretizar a venda.  

Sendo assim, devemos entender que o 
Valor Realizável Líquido corresponde à quantia 
líquida que a entidade espera realizar, por 
exemplo, com a venda do estoque no curso 
normal dos negócios. 

Atrelado aos estoques estão os custos 
dos mesmos, tais custos referem-se a todos os 
gastos com aquisição e transformação, bem 
como, outros custos incorridos para trazer os 
estoques à sua condição e localização atuais. 

Em condições anormais, como 
liquidação e falência, o Valor Realizável Líquido 
não poderá ser considerado, pois essas 
questões estão atreladas a descontinuidade da 
entidade. 

Devido à ênfase que é dada a essa 
questão, o trabalho buscou identificar os 
aspectos relacionados ao Valor Realizável 
Líquido, as considerações que torneiam este 
critério, bem como analisar as diferenças entre 
Valor Realizável Líquido, Valor de Liquidação e 
Valor Justo, indicando o conceito e condições 
de aplicabilidade de cada item, contribuindo 
para promover os aspectos, considerações e os 
conceitos teóricos que contemplam estes 
assuntos. 

METODOLOGIA 

Na busca pelo alcance do objetivo, a 
metodologia de pesquisa quanto aos objetivos 
utilizada no decorrer do trabalho foi a 
explicativa, pois segundo Richardson (2007), 
estudos explicativos contemplam analisar as 
causas ou consequências de um fenômeno.  

Quanto aos procedimentos, a 
metodologia de pesquisa foi a bibliográfica. 
Pádua (2000) relata que a pesquisa bibliográfica 
é fundamentada nos conhecimentos de 
biblioteconomia, documentação e bibliografia, 
tendo como finalidade colocar o pesquisador 
em contato com o que já se produziu e 
registrou a respeito do seu tema de pesquisa.  

Em relação à abordagem do problema, a 
metodologia utilizada foi a qualitativa. Segundo 
Beuren (2012), na pesquisa qualitativa são 
concebidas análises mais profundas em relação 
ao fenômeno que está sendo estudado.   
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VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO: DEFINIÇÕES 

O Valor Realizável Líquido pode ser 
entendido como o valor corrente de venda 
deduzido dos gastos necessários para a 
realização do item avaliado. (Martins; 2006).  

Segundo Iudícibus et al. (2010), valor 
realizável líquido é o preço de venda estimado 
no curso normal dos negócios deduzido dos 
custos estimados para a sua conclusão e dos 
gastos estimados necessários para se 
concretizar a venda.  

Para Hendriksen; Breda (1999) o valor 
realizável líquido representa o preço corrente 
de saída menos o valor corrente de todos os 
custos e despesas incrementais esperados, 
relacionados à conclusão, à venda, e à entrega 
de produtos. 

Martins (2006) esclarece que seu 
correspondente valor de entrada seria o 
próprio custo corrente, porém considerando 
que ele embute todos os gastos necessários 
para que o item fique a disposição da empresa. 

De acordo com Iudícibus (2010), o valor 
realizável líquido é a entrada esperada pela 
venda menos todos os gastos incrementais 
previstos e despesas relativas ao acabamento, 
venda, entrega e cobrança do produto. 

Com base nos conceitos atribuídos 
acima, podemos dizer que o Valor Realizável 
Líquido assegura a contabilização dos custos 
adicionais de conclusão ou venda e cobrança 
no exercício em que a receita é registrada e é 
significante para melhorar as previsões sobre 
fluxo de caixa futuro. 

NORMAS E RESOLUÇÕES   

Trazer um ativo ao seu valor 
recuperável significa assegurar que o mesmo 
não está registrado contabilmente por um valor 
superior àquele passível de ser recuperado por 
uso ou até mesmo por venda. Com base nesta 
avalição, é possível mensurar que esse ativo 
não está avaliado por um valor não recuperável 
no futuro. Diante do exposto, existe a 

necessidade por parte da entidade em 
reconhecer essa perda por meio de uma 
provisão para perdas. 

O devido tratamento, evidenciação e os 
critérios sobre a análise e mensuração do valor 
recuperável de um ativo é definido pelo 
Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1). 

A Resolução CFC Nº. 1.292/2010 – 
aprovou o NBC TG 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos, estabelecendo que:  

O objetivo desta Norma é estabelecer 
procedimentos que a entidade deve aplicar 
para assegurar que seus ativos estejam 
registrados contabilmente por valor que 
não exceda seus valores de recuperação. 
Um ativo está registrado contabilmente 
por valor que excede seu valor de 
recuperação se o seu valor contábil 
exceder o montante a ser recuperado pelo 
uso ou pela venda do ativo. Se esse for o 
caso, o ativo é caracterizado como sujeito 
ao reconhecimento de perdas, e a Norma 
requer que a entidade reconheça um 
ajuste para perdas por desvalorização. A 
Norma também especifica quando a 
entidade deve reverter um ajuste para 
perdas por desvalorização e estabelece as 
divulgações requeridas. 

Neste contexto o CPC - 
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 01 (R1) - 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos - 
Correlacionado às Normas Internacionais de 
Contabilidade – IAS 36, é seguido pelo CFC e 
por outros órgãos reguladores tais como: 
BACEN - Banco Central do Brasil, SUSEP - 
Superintendência de Seguros Privados e outros, 
pois as normas contábeis aprovadas pelo CFC – 
Conselho Federal de Contabilidade são 
aplicáveis a todas entidades, 
independentemente de sua natureza e se deve 
considerar o fato de que os Pronunciamentos, 
Interpretações e Orientações emanadas do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 
não têm poder normativo. 

O CPC 01 apresenta definição sobre a 
metodologia a ser aplicada às entidades para 
assegurar que seus ativos de longo prazo não 
estejam registrados contabilmente por um 
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valor superior àquele passível de recuperação, 
seja por uso nas operações da companhia ou 
por meio de sua venda. 

O objetivo do teste de impairment é 
assegurar que o valor contábil líquido de um 
ativo ou grupo de ativos de longo prazo não 
seja superior ao seu valor recuperável, sendo 
este último o maior entre o valor líquido de 
venda e o valor em uso, conforme ilustração a 
seguir: 

 

 

Figura 1. O teste de impairment. Concebido pelo autor 
(2015). 

O devido tratamento, evidenciação e os 
critérios sobre a análise e mensuração do valor 
recuperável de um ativo é definido pelo 
Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1). 

O Valor Realizável Líquido, de acordo 
com a norma internacional de contabilidade IAS 
2 - Inventories, é definido como o preço de 
venda estimado no decurso ordinário da 
atividade empresarial menos os custos 
estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para efetuar a venda deste ativo. 

O CPC - PRONUNCIAMENTO TÉCNICO 
CPC 16(R1) - Estoques - Correlação às Normas 
Internacionais de Contabilidade – IAS 2 (IASB), 
tem o objetivo de estabelecer o tratamento 
contábil para os estoques. A questão 
fundamental na contabilização dos estoques é 
quanto ao valor do custo a ser reconhecido 
como ativo e mantido nos registros até que as 
respectivas receitas sejam reconhecidas. Esta 
Norma proporciona orientação sobre a 
determinação do valor de custo dos estoques e 
sobre o seu subsequente reconhecimento 

como despesa em resultado, incluindo 
qualquer redução ao valor realizável líquido. 

VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO X VALOR DE 
LIQUIDAÇÃO  

Já vimos que o critério de Valor 
Realizável Líquido pressupõe operações 
normais de mercado, ou seja, baseia-se na 
liquidação organizada. Veremos neste tópico a 
diferença de conceitos entre estes dois 
critérios. 

Para Martins (2006), o Valor Realizável 
Líquido considera a condição de realização 
normal ou liquidação ordenada. Essa questão 
está associada a perpetuidade da entidade; Já, 
o Valor de Liquidação ocorre em situações 
anormais, onde a urgência de sua conclusão 
seja a característica predominante, como: 
Falência, Reestruturação, Dificuldades 
Financeiras. Esse conceito está ligado a 
dissolução, descontinuidade da entidade.  

Hendriksen, Breda (1999), apontam que 
o Valor de Liquidação subentende uma venda 
forçada, a preços substancialmente reduzidos, 
abaixo do próprio custo.  

Iudícibus et al (2010) mencionam que o 
Valor Realizável Líquido é o montante líquido 
que a entidade esperar realizar no decurso 
normal de suas operações e que Valores de 
Liquidação representam o montante que pode 
ser obtido por meio de situações anormais.  

VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO X VALOR JUSTO 
(Fair Value) 

Após verificarmos a diferença entre 
Valor Realizável Líquido e Valor de Liquidação, 
vejamos o que os comentários sobre Valor 
Realizável Líquido e Valor Justo (Fair Value). 

Conforme Iudícibus et al (2010), o Valor 
Realizável Líquido é o montante líquido que a 
entidade esperar realizar no decurso normal de 
suas operações. Neste caso, o montante 
representa um valor específico relacionado à 
entidade, enquanto Valor Justo representa o 
montante que poderia ser obtido por meio de 

http://www.knoow.net/cienceconempr/contabilidade/ias2.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/contabilidade/ias2.htm
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“troca” no mercado, não estando relacionado 
com as características da entidade.  

Hendriksen, Breda (1999), o Valor 
Realizável Líquido considera as operações 
normais de mercado, isso quer dizer, liquidação 
organizada.  

Segundo o CPC 46, Valor Justo é uma 
mensuração baseada em mercado e não uma 
mensuração específica da entidade. 

Conforme IAS 39, o conceito de Valor 
Justo - Fair Value pode ser definido como o 
valor pelo qual um ativo pode ser negociado, 
ou um passivo liquidado, entre partes 
interessadas, conhecedoras do negócio e 
independentes entre si, com a ausência de 
fatores que pressionem a liquidação da 
transação ou que caracterizem uma transação 
compulsória.  

VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Vejamos nesse tópico as vantagens e 
desvantagens atreladas ao critério de Valor 
Realizável Líquido. 

Martins (2006) aponta que a vantagem 
deste critério está em reduzir a dificuldade de 
projetar as futuras entradas de caixa nos casos 
em que os gastos associados à realização do 
item patrimonial são relevantes, 
proporcionando um reforço ao atendimento do 
conceito da utilidade.  

Por Conceito de Utilidade, entendamos: 
Utilidade é o conceito econômico atribuído à 
satisfação pelo consumo de bens ou serviços. 

Iudícibus et al (2010) esclarece que 
outra vantagem é eliminar dos estoques a 
parcela dos custos que provavelmente não seja 
recuperável, no sentido em que as perdas 
resultantes de estragos, deterioração, 
obsoletismo, sejam reconhecidas nos 
resultados do exercício em que ocorrerem.  

Relacionada as Desvantagens, Martins 
(2006) esclarece que o acréscimo de utilidade à 
informação acarreta o aumento da dificuldade 
de sua geração, isso porque a quantidade de 

componentes do valor do item avaliado é 
ampliada, demandando maiores esforços para 
a elaboração dos relatórios.  

Outro aspecto poderia ser o aumento da 
subjetividade, devido ao dimensionamento de 
alguns gastos com base em estimativas, como 
por exemplo: o risco de inadimplência dos 
clientes e a questão da garantia.  

Outra desvantagem considerada é o 
fato de ser bastante complicado estimar os 
desembolsos adicionais necessários para 
completar, vender e entregar produtos.  

Existirá também uma maior dificuldade 
em divulgar o lucro líquido com a transação 
antes de terem sido concluídas todas as 
atividades associadas à venda.  

ALTERNATIVAS 

Vejamos a seguinte expressão: “É 
bastante complicado estimar os desembolsos 
adicionais necessários para completar, vender e 
entregar produtos”.  

Consideremos então a seguinte 
alternativa: Uma margem normal de lucro é 
frequentemente deduzida do preço de venda 
para garantir que todos os custos adicionais 
possíveis sejam levados em conta, entretanto, 
isso poderá se aproximar de um valor de 
entrada se os custos não forem elevados. 

Em relação a dificuldade em divulgar o 
lucro líquido com a transação antes de terem 
sido concluídas todas as atividades associadas à 
venda, Hendriksen; Breda (1999) apresentam a 
seguinte alternativa: “Consiste em deduzir do 
valor realizável líquido o lucro operacional 
normal das atividades. Isso pode ser 
conseguido por meio de uma alocação baseado 
no valor adicionado pela empresa nas várias 
atividades”. 

VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO APLICADO AOS 
ESTOQUES 

A avaliação a Valores Realizáveis 
Líquidos, como já vimos, representa a mais 
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utilizada forma de avaliação a valores de saída 
para produtos destinados a venda.  

Os estoques devem ser mensurados 
pelo de valor de custo ou pelo valor realizável 
líquido, dos dois o menor. 

Dessa forma, sempre que um valor de 
saída for utilizado na avaliação de inventários, 
os custos adicionais de fabricação, de venda e 
de cobrança deveriam ser estimados e 
registrados no período em que a receita é 
reconhecida. (Iudícibus, 2010). 

Essa prática é uma forma indireta de 
estimar um valor de entrada conservador.  

A Aplicação do critério de valor de Custo 
ou Valor Realizável Líquido, dos dois o menor, 
deve ser feita separadamente para cada 
subconta de estoques. (Iudícibus et al, 2010). 

Martins (2006) supõe que o uso do 
Valor Realizável Líquido seria frequente num 
ambiente deflacionário ou onde ocorra a baixa 
variação geral de preços e/ou acelerado avanço 
tecnológico. Por quê? 

“Por que o avanço tecnológico tenderia 
a posicionar a variação de preços específica de 
vários bens e serviços abaixo da variação geral 
da economia. Por conseguinte, a manutenção 
desses recursos suscetíveis à obsolescência 
acarretaria a necessidade de reduzir seu custo 
de aquisição ao valor de mercado em queda”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer do trabalho foram 
apresentados os aspectos e considerações que 
são compreendidos ao analisar o critério do 
Valor Realizável Líquido, principalmente no 
tocante a regra: custo ou mercado, dos dois o 
menor, relacionados aos ativos destinados a 
alienação, ou seja, aqueles que estão 
diretamente ligados a atividade operacional da 
entidade e que apresentem condição de 
realização normal ou liquidação ordenada, 
respeitando a perpetuidade da companhia. 

Foram observadas também as 
vantagens e desvantagens deste método, as 

normas e resoluções que o torneiam, bem 
como a diferença entre Valor Realizável 
Líquido, Valor de Liquidação e Valor Justo e 
exemplos aplicados para avaliação dos 
estoques. 

Nos casos de situações anormais, como 
liquidação e falência, não poderá ser 
considerado, pois essas questões estão ligadas 
a descontinuidade da entidade. 

Finalizando, no tocante a especificidade 
do critério de Valor Realizável Líquido, a 
utilização desse critério para ativos que não 
tenham um valor corrente de venda será 
prejudicial. 
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