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O Brasil deu, em dezembro de 2007, um
enorme passo para a modernização de
suas práticas contábeis, ao acelerar sua
convergência ao chamado "IFRS" (sigla
em inglês de "International Financial
Reporting Standards"), o padrão
internacional para as demonstrações
financeiras. O marco da mudança
ocorreu com a aprovação, pelo
Congresso Nacional - e a posterior
sanção pela Presidência da República
-, da Lei 11.638, que altera uma série
de dispositivos contábeis previstos na
Lei 6.404/76, conhecida como "A Lei
das Sociedades por Ações" (Lei das
S.A.s). "A partir de agora, caminhamos
firmemente para o alinhamento das
práticas contábeis brasileiras aos modelos
globais", avalia o sócio da Deloitte José
Roberto Carneiro, que lidera a área de
Auditoria da organização.

Tramitando no Congresso desde 2000,
a reforma da Lei das S.A.s passou
por muitas idas e vindas, até ganhar
um grande impulso no último ano,
ao ser tratada como prioridade na
pauta legislativa. "Houve um avanço
fantástico, com uma tramitação
muito ágil e até mais veloz do que
esperávamos", revela o superintendente
de Normas Contábeis da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), Antônio
Carlos de Santana. Parte das mudanças
começa a valer já em 2008, enquanto
outras alterações dependerão de
instruções da CVM a serem publicadas
ao longo deste ano, conforme anunciou
o próprio órgão regulador em um
comunicado ao mercado, divulgado
em janeiro.
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Uma das alterações mais importantes
da lei, ainda para 2008, está na
determinação de que as sociedades de
grande porte, possuidoras de ativos
superiores a R$ 240 milhões ou receitas
brutas anuais maiores do que R$ 300
milhões, de capital fechado e limitadas,
sejam submetidas às mesmas diretrizes
contábeis e fiscais que as companhias
abertas. Dessa forma, esse grupo de
grandes empresas terá de ter seus
balanços auditados por uma firma
independente. "Essas organizações terão
de se encaixar às regras aplicáveis às
companhias abertas. A medida faz com
que as entidades fiquem, assim, sujeitas
a regras iguais", analisa Wanderley
Olivetti, sócio de Auditoria da Deloitte.
"É uma forma também de equilibrar
a concorrência, porque a companhia
fechada não tinha a obrigação de
mostrar seus números, mas poderia, se
quisesse, acessar todos os dados de seu
concorrente, quando se tratasse de uma
companhia aberta", acrescenta Carneiro.

A nova lei permite também que a CVM
e outros órgãos reguladores - como
agências setoriais e o Banco Central
do Brasil (Bacen) - celebrem convênios
com organizações representativas e
especializadas para a definição das
novas regulamentações. Na prática,
as discussões e decisões das normas
ocorrem no âmbito do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC),
uma comissão formada por especialistas

de todas as áreas envolvidas para emitir
pronunciamentos sobre procedimentos
de contabilidade. Após o debate público
desses pronunciamentos, a CVM e
outros órgãos reguladores deliberam
para aprovar as normas contábeis,
sempre com o objetivo de convergir o
padrão brasileiro ao IFRS.

Para 2008, como informa a CVM,
a legislação estabelece mudanças
importantes, amparadas no padrão
internacional. O órgão regulador
destaca que "as Informações Trimestrais
(ITRs) elaboradas no curso deste ano
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não estão obrigadas a contemplar as
alterações aplicáveis às demonstrações
financeiras produzidas com base nas
alterações determinadas pela nova lei".
Apesar disso, as companhias devem
"divulgar, em nota explicativa, os
eventos contemplados na nova lei que
irão influenciar as suas demonstrações
financeiras de encerramento do exercício
(referentes ao exercício de 2007 e
também ao de 2008) e, se possível, uma
estimativa de seus efeitos no patrimônio
e no resultado do período".

Uma das alterações introduzidas pela
Lei 11.638 está na divulgação, a valor
presente. Instrumentos financeiros
passam a ser registrados com base
em valor de mercado, uma forma de
atualização das normas contábeis.
A antiga Demonstração de Origens
e Aplicações de Recursos (DOAR)
deixa de existir, sendo substituída pela
Demonstração dos Fluxos de Caixa
(DFC). "A maioria das companhias
abertas já contava com demonstrações
de fluxos de caixa, mas cada uma
seguia um formato próprio. Pela nova
lei, haverá um padrão uniformizado",
explica Eliseu Martins, professor
da Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras
(Fipecafi) e vice-coordenador técnico
do CPC. Ele também ressalta que
"a nova lei traz um grande impulso
para a implementação das normas
internacionais no Brasil".

Outro ponto importante da lei está
na desvinculação das demonstrações
financeiras em relação às destinadas
ao recolhimento tributário. Assim,
as companhias poderão apresentar
uma escrituração mercantil e outra
tributária, destinada ao imposto de
renda. Essa mudança gera mais um item
de ajuste nas demonstrações de 2008:
"subvenções para investimentos".
Conforme expõe Martins, havia muita

dificuldade para as empresas lançarem
em seus balanços as informações
ligadas às subvenções, como incentivos
tributários concedidos por governos
para a instalação de fábricas em certas
regiões. "As normas internacionais
determinam que, ao obter a subvenção,
a empresa paga menos imposto. Reduz,
portanto, sua despesa, e, por fim,
gera lucro maior. Na lei anterior, se o
benefício fiscal fosse contabilizado como
lucro, era preciso recolher imposto,
perdendo o incentivo fiscal. Por isso, as
companhias detentoras desse benefício
optavam por fazer o lançamento como
despesa, mesmo sem ter de recolher
o tributo, o que pode ser considerado
uma distorção", explica o professor
da Fipecafi. A nova legislação também
estabelece que, periodicamente, as
empresas façam uma análise sobre a
recuperação dos valores registrados
nos ativos imobilizados, intangíveis
e diferidos. Haverá no balanço
patrimonial, ainda, uma conta de
intangíveis para registrar aquisições.

A estipulaçáo de 2008 como prazo
para o início da implementação de um
primeiro novo conjunto de regras é
considerado extremamente curto para
a adaptação das empresas, embora
plenamente exeqüível, como reforça
Santana, da CVM. Por isso, especialistas
sugerem que as empresas de capital
fechado ainda não adaptadas aos
padrões de contabilidade adotados pelas
companhias abertas tenham pressa e
sensibilidade para entender o sentido
de urgência. Há a expectativa de que
400 a 500 grandes empresas sejam
enquadradas como "sociedades de
grande porte", como prevê a legislação.
Embora uma grande parte dessas
empresas já adote boas práticas de
contabilidade e governança corporativa,
é provável que muitas precisarão
promover profundos ajustes internos.

Eliseu Martins, da Fipecafi: lei é um grande impulso
à implementação do IFRS no Brasil

Tomadas de surpresa pelas novas
regras, muitas empresas podem até
estar sujeitas às novas normas e ainda
não ter se dado conta disso. Afinal,
não há por enquanto consenso,
por parte de especialistas, sobre a
abrangência da aplicabilidade da lei
para alguns casos específicos, corno
o das organizações que configuram
"conjuntos de sociedades sob controle
comum". Essas dúvidas obrigam
gestores, profissionais da contabilidade e
investidores a acompanhar, no dia-a-dia,
os novos pareceres e pronunciamentos
acerca da aplicação da lei, buscando
continuamente se atualizarem sobre
o tema.

Contudo, uma vez cientes de que
estão sujeitas às novas normas
contábeis brasileiras, as empresas
precisarão, na visão dos especialistas,
iniciar imediatamente a adequação dos
procedimentos e controles internos,
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a fim de não haver comprometimento
com a conclusão das demonstrações
financeiras e da auditoria referente
ao exercício a se encerrar em 31 de
dezembro de 2008. "As empresas
devem encarar essas novas regras
como um momento oportuno
para mudanças que já estão sendo
exigidas pelo mercado- Elas poderão
apresentar demonstrações financeiras
mais adequadas e, para aquelas que
planejavam abrir seu capita , esta
pode ser a grande oportunidade para
se ajustarem", pondera Reynaldo
Awad Saad, sócio de Auditoria da
Deloitte. Para exemplificar os ajustes
indispensáveis, ele cita a necessidade de
aperfeiçoamento dos controles internos.
"Esta é, certamente, uma mudança
de paradigma para algumas empresas.
Elas terão de estruturar seus controles
internos para uma melhor análise e
divulgação de informações contábeis e
financeiras, algo que pode ser complexo,
dependendo do modo de organização
da companhia", alerta Saad.

Ao se estruturarem, as empresas passam
a reduzir o risco de sofrer ajustes
inesperados em suas demonstrações
financeiras. "Imagine uma grande
empresa de capital fechado que nunca
foi auditada e tenha, após sofrer
auditoria, um parecer com ressalvas.
Ela poderá enfrentar dificuldades, por
exemplo, na obtenção de financiamento
em bancos ou para se relacionar com
fornecedores", pondera Carneiro, da
Deloitte. "Se o acompanhamento for
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realizado imediatamente, no fechamento
do trimestre, o empresário tomará
conhecimento de eventuais falhas e terá
tempo para se ajustar", acrescenta.

Resta, ainda, uma polêmica sobre a
"divulgação" ou "publicação" das
demonstrações financeiras auditadas das
companhias fechadas. "Por que uma
empresa estaria obrigada a produzir e
auditar demonstrações financeiras se
não fosse para divulgá-las? O espírito
da lei sugere a divulgação", observa o
presidente do Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (Ibracon),
Francisco Papellas Filho. A CVM, no
comunicado de janeiro, alerta que,
embora não exista menção expressa
à obrigatoriedade de publicação,

"qualquer divulgação voluntária ou
mesmo para atendimento a solicitações
específicas (credores, fornecedores,
clientes, empregados etc), as referidas
demonstrações deverão ter o devido
grau de transparência e estar totalmente
em linha com a nova lei".

As adequações também se estendem
às companhias de capital aberto.
Conforme a Instrução 457 da CVM, as
demonstrações financeiras consolidadas
a partir de 2010 (e comparativamente
a 2009) devem seguir o padrão
internacional. Além disso, companhias
listadas no Nível 2 ou no Novo Mercado
da Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa) devem optar, em um período
de dois anos após obter registro do
órgão regulador, pela apresentação
de suas demonstrações financeiras
conforme uma norma internacional,
podendo ser o IFRS ou o modelo norte-
americano, U.S. GAAP. Algumas delas,
como a Metalfrio, empresa de soluções
em refrigeração que ingressou no Novo
Mercado em abril de 2007, se preparam
para divulgar resultados conforme o
IFRS. "Temos que entender quais são as
exigências do Governo, da CVM e da
contabilidade internacional. As normas
internacionais impactarn, por exemplo,
na demonstração das mutações do
patrimônio líquido. Vamos então gastar
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energia entendendo a sutileza que cada
mudança pode implicar", comenta o
executivo financeiro da Metalfrio, Steven
Pease. Também chegada à Bovespa em
abril de 2007, a construtora JHSF cuida,
neste momento, da estruturação da
contabilidade para, em 2008, elaborar a
primeira demonstração seguindo o IFR5.
"Estamos nos preparando para atender
às normas da CVM e apresentar a
demonstração pelo padrão internacional
comparativamente a dois anos", revela o
executivo de Relações com Investidores
da JHSF, Márcio Fenelon.

Ao passo que as empresas se ajustam, o
mercado também vai se preparando para
a nova legislação contábil. Por enquanto,

o CPC já emitiu um pronunciamento
sobre "Redução ao Valor Recuperável
dos Ativos" e, em breve, divulgará
outro, referente à "Conversão de
Demonstrações Financeiras". Esses
pronunciamentos serão ainda objeto de
Instrução da CVM. No CPC, há também
uma série de pronunciamentos a serem
emitidos ainda neste ano (verifique no
site www.deloitte.com.br).

Além de estudarem detalhadamente as
novas normas a serem divulgadas ao
longo deste ano, Wanderley Olivetti, da
Deloitte, alerta para a necessidade de as
companhias se prepararem internamente
para a nova era da contabilidade
brasileira. "Qualificação de pessoal

e boa governança serão condições
essenciais para a aplicação correta das
normas", adverte. Outro desafio, de
todo o mercado, estará na capacitação
dos profissionais de contabilidade.
Caberá às instituições de ensino, por
exemplo, orientarem o conteúdo
didático para o aprendizado das normas
IFRS, já que, hoje, o País sofre da
escassez de oferta de profissionais com
pleno domínio do padrão internacional,

Se sobram desafios para a adaptação
às novas regras, também já é possível
vislumbrar uma série de benefícios às
empresas que conseguirem superar
os obstáculos iniciais. Carneiro, da
Deloitte, aponta que as normas
avançam na aplicação de princípios
de transparência e boa governança,
garantindo o aperfeiçoamento do
mercado como um todo. "O mundo se
move em direção ao IFRS e esse processo
melhora substancialmente a qualidade
da informação", observa, ao lembrar
que mais de 100 países já adotaram as
normas internacionais.

O vice-presidente da Associação
Brasileira das Companhias Abertas
(Abrasca) e coordenador de Relações
Institucionais do CPC, Alfried Plõger,
pontua que "a harmonização das
normas contábeis brasileiras com as
internacionais permitirá às empresas que
têm suas ações negociadas em Bolsas
no exterior diminuírem seus custos,
pois não precisarão apresentar suas
demonstrações financeiras em mais de
uma prática contábil, como ê agora.
Com isso, podem ter também maior
facilidade na captação de recursos",
pontua. Ele lembra que a melhor
qualidade no fluxo de informações
reduz os custos de capital, gera maior
liquidez aos títulos da empresa e
possibilita a avaliação, em condições
de igualdade, com suas concorrentes
internacionais, obrigando a empresa a
se tornar mais eficiente. Dessa forma,
processos de venda, aquisição, fusão ou
incorporação de companhias passam
a ser facilitados. Em passos rápidos e
largos, a contabilidade do Brasil vai se
aperfeiçoando.

Para mais informações sobre este
tema, acessewww.deloitte.com.br.
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Text Box
Fonte: Mundo Corporativo, a. 6, n. 19, p. 16-19, 1 trim. 2008.




