
Nova Lei Contábil favorece investimentos e redução de juros a setor produtivo  
 
A economia brasileira ganha com a nova Lei Contábil (11.638/2007). As conseqüências são o 
favorecimento para investimentos estrangeiros e também uma possível redução dos juros ao 
setor produtivo, avalia Marcos Venicio Sanches, sócio-diretor da BDO Trevisan. 
 
“A lei favorece investimentos estrangeiros porque as empresas brasileiras passam a ter suas 
demonstrações financeiras inteligíveis e analisáveis ao público internacional, sem precisar de 
ajustes e correções de padrões contábeis. As decisões de investimentos podem ser tomadas 
mais rapidamente e facilmente”, afirma Sanches, que participou nesta segunda-feira (17/03) 
do comitê de Finanças da Amcham-São Paulo. 
 
O executivo explica que a nova legislação abre caminho para a convergência das práticas 
contábeis brasileiras ao padrão internacional, o IFRS (International Financial Reporting 
Standards).  
 
Segundo ele, os benefícios ao País não serão imediatos e só aparecerão após uma fase de 
adequação, isto é, providências que os órgãos reguladores terão que tomar. “São acertos e 
confecções de normas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo Banco Central e pela 
Superindência de Seguros Privados (Susep)”, explica.  
 
Para o especialista em contabilidade, a sinalização é que em um período de dois a três anos a 
convergência ao padrão internacional já esteja substancialmente completa no País. “Há um 
caminho extenso a ser percorrido ainda”, comenta. 
 
Sanches considera que um dos principais avanços da lei refere-se à Demonstração dos Fluxos 
de Caixa em substituição à Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (Doar). “O 
objetivo não é apenas a transparência, mas sim a atualização ao que já é feito 
internacionalmente. A Doar não é mais usada nas principais economias do mundo, tanto nos 
Estados Unidos quanto em países Europeus”, comentou. A Demonstração dos Fluxos de Caixa 
será dividida em três faixas: operações, financiamentos e investimentos, acrescenta ele.  
 
Inclusive as empresas fechadas 
 
O sócio-diretor da BDO Trevisan diz que a nova lei contábil se aplica também às sociedades de 
grande porte de capital fechado caracterizadas por ativo total maior do que R$ 240 milhões ou 
receita bruta anual superior a R$ 300 milhões. “Estas empresas terão que apresentar 
demonstrações contábeis, inclusive auditadas, nos mesmos moldes das companhias abertas 
conforme a lei das sociedades anônimas.” 
 
Para Marcos Sanches, a convergência aos padrões internacionais de contabilidade garante 
maior clareza nas práticas contábeis e empresariais no País e com isso há expectativa de 
redução das taxas de juros praticadas junto ao setor produtivo. “Com esse aumento da 
transparência, espera-se a redução de riscos gerais ou das próprias empresas. Como o risco é 
um componente da taxa de juros, então se espera que eles caiam ao longo do tempo.”  
 
A tramitação do projeto de lei 3.741 no Congresso Nacional levou sete anos. Apresentado aos 
parlamentares em 2000, só passou pela sanção presidencial no final do ano passado, 
transformando-se na lei 11.638, que revoga dispositivos de anteriores, de 1976. Apesar da 
demora, Sanches destaca que o Brasil, em termos contábeis, está no mesmo nível de seus 
principais concorrentes internacionais, especialmente os que com ele compõem o bloco Bric 
(Rússia, Índia e China). 
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