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RESUMO 
 
 

Com a internacionalização da contabilidade e o surgimento dos chamados “grupos 
econômicos” que consistem em conglomerados de empresas que apresentem controladas e 
coligadas, viu se a necessidade da apresentação das Demonstrações Contábeis Consolidadas 
em harmonia com as Normas Internacionais (IASB). Isso se dá através da aplicação dos 
Pronunciamentos Técnicos Contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
que tem como principal função a harmonização das Normas Internacionais com as praticas 
contábeis brasileiras; fato este que marcou a historia da evolução da contabilidade no Brasil. O 
presente trabalho emprega dados bibliográficos encontrados em livros de contabilidade 
avançada, revistas da área contábil, e toma por base a Lei das Sociedades por ações e os 
Pronunciamentos Técnicos, em destaque o Pronunciamento de número 36. Com relação ás 
técnicas de consolidação das demonstrações financeiras, uma vez que seu objetivo principal é 
o de unificar as informações de empresas do mesmo grupo econômico, temos como primordial 
a união das demonstrações de todas as empresas pertencentes ao grupo, somando-se as 
contas apresentadas nas demonstrações individuais, de forma que os saldos dos grupos e 
subgrupos resultem em um só valor. Devemos nos atentar ao reflexo produzido por transações 
efetuadas entre empresas, ou seja, operações que se anulem dentro do grupo, que deverão 
obrigatoriamente ser eliminadas da demonstração consolidadas; dentre essas operações 
podemos citar como as mais comuns, as operações de empréstimo entre empresas, e os 
lucros resultantes da venda entra empresas; deverá ser excluído também, o valor referente à 
participação de uma sociedade na outra. Cabe destacar que, as demonstrações consolidadas 
não devem ser consideradas para fins fiscais, uma vez que existe a independência tributária 
perante o sujeito ativo. Analisando as técnicas apresentadas percebeu-se que, para a profissão 
contábil é de extrema importância a educação continuada e os estudos aprofundados nos 
Pronunciamentos contábeis e demais normas que regem a prática contábil e a elaboração das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas, de modo que estejam em conformidade 
com as especificações legais e também, sejam capazes de fornecer as informações 
necessárias para tomada de decisão, pois no atual cenário econômico faz necessário tanto 
para contadores como para stakeholders a correta interpretação das demonstrações contábeis 
individuais e das demonstrações consolidadas no que diz respeito a grupos de negócios, uma 
vez que analisando o resultado unificado de um grupo de empresas, terão a capacidade de 
apurar de forma mais criteriosa e transparente fatores como por exemplo, a lucratividade da 
empresa (informação analisada por investidores em potencial) ou mesmo analisarmos os 
índices de liquidez (índice de extrema importância para liberação de créditos e financiamentos). 


