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Criptoativos

Reflexões contábeis



Aspectos contábeis

▸ Não existe uma norma que trate de 
criptomoedas.

▸ IAS 8 – Na inexistência de uma norma que 
trate de um evento em análise → definir a 
política contábil com base em normas ou 
interpretações que tratam de evento 
semelhante e em definições e conceitos do 
Framework.
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Aspectos contábeis

▸ Ram (2016) identificou 17 características do bitcoin: C1 – todas as transações são registradas 
em um registro público digital para garantir sua autenticidade e não duplicação; C2 – é uma 
moeda descentralizada e não regulada; C3 – existe apenas digitalmente; C4 – facilmente 
transferido; C5 – tem diferentes preços em diferentes bolsas; C6 – constitui meio de 
pagamento para compra de bens e serviços; C7 – pode ser utilizado com propósitos 
especulativos; C8 – pode ser utilizado como meio de acumular valores; C9 – pode ser produzido 
(mineração); C10 – apresenta alta volatilidade de preços; C11 – sua oferta é limitada; C12 – não 
tem valor intrínseco; C13 – não se vincula com variáveis macroeconômicas (não é indexado); 
C14 – é negociável no curso ordinário do negócio; C15 – pode ser considerado um tipo de 
moeda ou direito contratual de receber um montante fixo ou determinável de moeda; C16 –
pode ser visto como ativo utilizado na produção ou fornecimento de bens ou serviços; e C17 – é 
semelhante a um consumível, utilizado na facilitação de uma transação. 
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Ram, A. J. (2016). Accounting for the bitcoin: an initial perspective. Johannesburg, South Africa: University of the Witwatersrand. 



Aspectos contábeis

▸ Ram (2016) construiu uma estrutura conceitual para 
contabilização do bitcoin com base nas teorias do 
neoliberalismo e do representante (stewardship), por meio de 
entrevistas com especialistas para construir um mapa de 
contabilização do bitcoin, que foi validado por meio de um 
survey. Ram (2016) concluiu que o bitcoin deveria ser 
mensurado ao valor justo com base no modelo de negócios e 
na intenção da detentora dos bitcoins. 
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Aspectos contábeis

▸ As características C1, C9 e C11 são específicas do bitcoin e 
não têm semelhança com nenhuma das classificações de 
ativo estudadas, pois em nenhum dos casos têm registro 
público digital ou podem ser produzidos por mineração, e 
também não têm oferta limitada. Ou seja, em 3 das 17 
características (cerca de 18%) se trata de algo novo, não 
previsto. 
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Característica da Bitcoin Moeda
Instrumento 

Financeiro 
Intangível

C1 - Todas as transações são registradas em um registro público digital para garantir sua

autenticidade e não duplicação.
N/A N/A N/A

C9 - Pode ser produzida (mineração). N/A N/A N/A

C11 - A oferta de Bitcoin é limitada. N/A N/A N/A



Aspectos contábeis

▸ Cerca de 35% das características estudadas (C3, C8, C12, 
C14, C16 e C17) se encaixam nas 3 classificações 
estudadas.
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Característica da Bitcoin Moeda
Instrumento 

Financeiro 
Intangível

C3 - Existe apenas digitalmente X X X

C8 - Pode ser utilizado como meio de acumular valores. X X X

C12 - Não possui valor intrínseco. X X X

C14 - Negociável no curso ordinário dos negócios X X X

C16 - Pode ser visto como ativo utilizado na produção ou fornecimento de bens ou

serviços.
X X X

C17 - Semelhante a um consumível, utilizado na facilitação de uma transação. X X X



Aspectos contábeis

▸ As características C2 e C13 se encaixam somente nos 
intangíveis (cerca de 12%), uma vez que tanto moedas 
quanto instrumentos financeiros são regulados. O governo 
não pode controlar o bitcoin e também não pode controlar os 
intangíveis, pois não são influenciados por variáveis 
macroeconômicas, como taxas de juros, produto interno 
bruto (PIB) e política fiscal. Tanto o instrumento financeiro 
quanto uma moeda (convencional) são afetados por essas 
variáveis macroeconômicas. 
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Característica da Bitcoin Moeda
Instrumento 

Financeiro 
Intangível

C2 - Decentralizada e não regulada. N/A N/A X

C13 - Não vinculada com variáveis macroeconômicas. N/A N/A X



Aspectos contábeis

▸ As características C4, C6 e C15 são aderentes somente à moeda 
(cerca de 18%), uma vez que instrumentos financeiros e ativos 
intangíveis não são facilmente transferíveis e não são um meio de 
pagamento para compra de bens e serviços. Trata-se de uma 
unidade monetária numérica e padrão de medida de valor dos bens, 
serviços e outras transações de mercado, uma característica 
exclusiva das moedas e presente no bitcoin. 
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Característica da Bitcoin Moeda
Instrumento 

Financeiro 
Intangível

C4 - Facilmente transferida. X N/A N/A

C6 – Meio de pagamento para compra de bens e serviços. X N/A N/A

C15 - Pode ser considerado como um tipo de moeda ou direito contratual de receber um

montante fixo ou determinável de moeda.
X N/A N/A



Aspectos contábeis

▸ As características C5, C7 e C10 não são aderentes aos ativos 
intangíveis (cerca de 18%), pois somente instrumentos financeiros e 
moedas podem ter preços diferentes em bolsas de valores, 
podendo gerar arbitragem financeira, ser utilizados com propósitos 
especulativos e ter alta volatilidade de preços.
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Característica da Bitcoin Moeda
Instrumento 

Financeiro 
Intangível

C5 - Possui diferentes preços em bolsas distintas. X X N/A

C7 - Pode ser utilizado com propósitos especulativos X X N/A

C10 - Alta volatilidade nos preços. X X N/A



Aspectos contábeis
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Característica da Bitcoin Moeda
Instrumento 

Financeiro 
Intangível

C1 - Todas as transações são registradas em um registro público digital para garantir sua

autenticidade e não duplicação.
N/A N/A N/A

C2 - Decentralizada e não regulada. N/A N/A X

C3 - Existe apenas digitalmente X X X

C4 - Facilmente transferida. X N/A N/A

C5 - Possui diferentes preços em bolsas distintas. X X N/A

C6 – Meio de pagamento para compra de bens e serviços. X N/A N/A

C7 - Pode ser utilizado com propósitos especulativos X X N/A

C8 - Pode ser utilizado como meio de acumular valores. X X X

C9 - Pode ser produzida (mineração). N/A N/A N/A

C10 - Alta volatilidade nos preços. X X N/A

C11 - A oferta de Bitcoin é limitada. N/A N/A N/A

C12 - Não possui valor intrínseco. X X X

C13 - Não vinculada com variáveis macroeconômicas. N/A N/A X

C14 - Negociável no curso ordinário dos negócios X X X

C15 - Pode ser considerado como um tipo de moeda ou direito contratual de receber um

montante fixo ou determinável de moeda.
X N/A N/A

C16 - Pode ser visto como ativo utilizado na produção ou fornecimento de bens ou

serviços.
X X X

C17 - Semelhante a um consumível, utilizado na facilitação de uma transação. X X X



Aspectos contábeis
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Grata!

Marta Pelucio


