
NOS ÜLTIMOS 20 ANOS, O ECONOMISTA E CONTADOR

Francisco Papellás, hoje chairman da Deloítte no
Brasil, vinha participando ativamente do Instituto
dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon), em
comissões técnicas e cargos de diretoria, mas nunca
pensou em ser presidente - chegou a recusar o convite
em 2004. Há dois anos, porém, mudou de idéia e de-
cidiu encarar o desafio exatamente em um momento

de grandes transformações devido à adoção, no Bra-
sil, das regras internacionais de contabilidade. A Lei
11.638, publicada em 28 de dezembro, produz efeitos
já a partir desse exercício, e vai exigir do Ibracon co-
laboração ativa na discussão, elaboração e aprovação
de diversas regulamentações complementares à Lei,
bem como no treinamento de profissionais para a no-
va realidade.

O Ibracon vem tratando também da convergên-
cia às normas de auditoria usadas no exterior. "Um
balanço produzido pelos critérios internacionais e
auditado por normas locais perde credibilidade", jus-
tifica. Para este paulistano de 54 anos e ascendência
húngara, é preciso também dar o exemplo de gover-
nança e transparência fazendo a própria lição de casa.
Sob sua gestão, que termina este ano, está em curso a
implantação de mudanças estratégicas para melhorar
as relações do Ibracon com a sociedade, reguladores,
imprensa e associados.

Em meio a tantas atribuições profissionais, Papel-
lás ainda consegue cultivar dois dos seus hobbies: a
pescaria de final de semana em seu sítio nos arredo-
res de São Paulo; e o prazer de apreciar uma boa car-
ne. Durante almoço no restaurante onde concedeu
esta entrevista à Razão Contábil, o executivo pediu
um master beef, seu corte preferido, um respeitável
bife de contrafilé que chega à mesa preso ao osso de
uma costela de boi. Leia a seguir os principais tre-
chos da entrevista:
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FRANCISCO PAPELLÁS

RC - O que o Ibracon está plane-
jando para 2008?
Francisco Papellâs - Nossa prio-
ridade é harmonizar as normas de
auditoria brasileiras com as normas
internacionais. Já queríamos fazer
isso há algum tempo, agora apro-
veitamos o barco da convergência
contábil para colocar também a con-
vergência das regras de auditoria na
pauta. Demorou um pouco para sair
porque precisávamos do apoio de
outras entidades, o que só foi con-
seguido por volta de agosto do ano
passado. Além disso, o próprio comi-
tê emissor das normas internacionais
de auditoria, o Iaasb (International
Auditing and Assurance Standards
Boarã), iniciou em 2007 o projeto
Clarity, para reescrever as normas
de forma mais inteligível, mais clara.
Já tem alguma coisa que foi emitida
como resultado desse processo, que
deve estar concluído até o final de
2008. Na medida em que eles fo-
rem publicando as normas revistas,
vamos implantando no Brasil. Esse
projeto não depende só do Ibracon,
mas também do CFC (Conselho Fe-
deral de Contabilidade}, com quem
já temos um pré-acordo para seguir
aqui os pronunciamentos do laasb.

R C — O que significa essa conver-
gência às normas internacionais
de auditoria?
FP — Acompanhando a convergên-
cia contábil, achamos que também
o trabalho dos auditores - que dá
conforto aos investidores, aos re-
guladores, aos financiadores - de-
ve seguir as melhores práticas in-
ternacionais. Não que elas sejam
muito diferentes das nossas, mas
a norma brasileira é mais sucinta,
então na aplicação prática podemos

ter importantes inconsistências. As
normas internacionais são mais ri-
cas, permitem que o auditor faça
melhor seu trabalho. Estamos tra-
balhando no CPC (Conselho de Pro-
nunciamentos Contábeis, do qual o
Ibracon faz parte) em um projeto que
começa com a tradução das normas
internacionais aprovadas pelo Ifac
(International Federation ofAccoun-
tants, ao qual o Iaasb é subordina-
do], que começam a valer em 2010.
Nosso plano de convergência prevê
que, até o início de 2009, todas as

KPMG e Ernst & Young) já não
seguem normas internacionais de
auditoria?
FP— Sim. apesar de não terem o po-
der regulatório, as quatro já assumi-
ram um acordo com o Ifac de adotar
as regras internacionais em todas as
filiais. Então essa padronização não
vai realmente trazer mudanças para
essas quatro. Mas pode trazer im-
pacto para aquelas outras empresas
de auditoria que não têm o mesmo
compromisso, ou que não são parte
de networks (redes) internacionais.

regras brasileiras estarão converti-
das e traduzidas segundo o padrão
do laasb; depois, será preciso fazer
um treinamento dos profissionais.

RC - Qual é a importância dessa
convergência?
FP - Por exemplo, se um balanço
produzido em IFRS (International
Financial Report Standards, as re-
gras internacionais de contabilidade
que estão sendo adotadas no Brasil)
for auditado por uma empresa bra-
sileira que segue normas brasileiras
de auditoria., não vai significar na-
da, porque ninguém no mundo sa-
be quais são. Já se for auditado por
empresas que seguem regras inter-
nacionais, terá mais credibilidade...

RC - Mas as "Big Four" (Pri-
ceWaterhouseCoopers, Deloitte,

RC — O que as empresas menores
podem ganhar com a adoção do
padrão internacional?
FP — Por exemplo, existe unia nor-
ma internacional que fala da rele-
vância do trabalho de auditoria. A
nossa norma, que já foi atualizada,
tem 15 páginas — a internacional
tem 40-.' Essa regra tem por princí-
pío determinar não só o que é es-
perado do auditor, mas também
prever situações, e dar soluções. Ou
seja, além de ser normativa, é orien-
tativa. Se um profissional lê c segue
aquelas orientações, vai fazer um
bom trabalho.

RC - E em relação às normas
contábeis, o que o Ibracon tem
feito?
FP — Temos também participação
ativa no CPC, e em função das de-
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mandas criadas pela aprovação da
Lei 11.638 (editada em 28 de de-
zembro do ano passado, determinan-
do a convergência das normas con-
tábeis brasileiras ao IFRS], teremos
de acelerar algumas coisas que não
escavam tão urgentes como agora.
As prioridades para este ano foram

lei, entre elas pronunciamentos téc-
nicos e contábeis relativos a fluxo de
caixa, ajuste a valor presente, como
aplicar o critério de valor de merca-
do a instrumentos financeiros. Elen-
carnos cerca de uma dúzia de itens
para trabalhar este ano. Alguns não
serão exatamente pronunciamentos,
mas guidancês, orientações para as
empresas. Por exemplo, não é pos-
sível criar agora no Brasil um pro-
nunciamento que seja "espelho" do

lasb 39*, que trata de instrumentos
financeiros de forma geral (incluin-
do derivativos). Essa norma é tão
complexa que mesmo em países
mais avançados sua aplicação está
limitada. Mas como a Lei 11.638
trouxe a obrigação de aplicar valor
de mercado a instrumentos finan-
ceiros, teremos de emitir ao menos
alguma orientação sobre como fazer.
Alguns setores, como o de bancos,
já estão acostumados a calcular es-
ses valores, mas outros não têm nem
noção de como começar.

RC - Quais desses itens serão
editados como pronunciamentos
do CPC este ano?
FP- Dos 12 temas eleitos, alguns já
estão em estágio mais avançado. Es-
te é o caso por exemplo da "conta-
bilização dos bens intangíveis", que
deve entrar em audiência pública já
em março.

definidas em uma reunião no CPC
em meados de fevereiro.
RC- Quais são essas prioridades?
FP - São regras que precisam ser cional, mas por razões que ficaram
criadas para atender o que diz a nova mais fortes recentemente, devido

RC - Quais os principais benefí-
cios da convergência contábil?
FP— Nós estávamos muito distantes
do que se fazia no mercado interna-

"lasb = International Accounting Standards Eoard, o comitê internacional de normas contábeis
que edita os IFRS
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ao fato de o Brasil estar recebendo
um volume crescente e significati-
vo de investimentos estrangeiros,
fomos colocados numa encruzilha-
da: ou nos atualizávamos ou per-
díamos esses investimentos. Foi
uma combinação de fatores, nem
todos eles controlados pela comuni-
dade brasileira - porque houve mui-
ta pressão de organismos interna-
cionais, de outros interessados, para
que adotássemos a harmonização
— mas o fato é que com a conver-
gência vamos produzir informações
na linguagem conhecida em outros
mercados, o que facilita a comuni-
cação com investidores, acionistas e

financiadores, e favorece a competi-
tividade das empresas brasileiras. E
no médio prazo, a convergência vai
reduzir o custo das empresas no que
se refere à produção de informação.
Hoje se produz uma informação pa-
ra o mercado doméstico, outra para
uso internacional, às vezes alguma
coisa para uso específico por um fi-
nanciador externo... Isso significa
trabalho extra e dificuldades, temos
de ter diversos especialistas em cada
uma das normas de contabilidade.
No dia em que uma só demons-
tração contábil sirva para todas as
finalidades e todas as partes interes-
sadas, será perfeito.

RC— Isso não vai diminuir o tra-
balho para os contadores?
FP~ Mas vai diminuir nosso risco e
nossos custos também. Hoje temos
custos que não são baixos, para ensi-
nar os profissionais a fazer contabili-
dade de acordo com normas vigentes
nos Estados Unidos, no Brasil, na
Europa... Se tivermos um padrão
único, parte desse custo acaba.
Além disso, há uma multiplicidade
de regulamentações, temos de seguir
as do Banco Central, as da CVM"
(Comissão de Valores Mobiliários), da'
Susep (Superintendência de Seguros
Privados}... e ainda as de reguladores
internacionais, do Japão, da Fran-
ça... Se chegarmos a uma harmoni-
zação total, isso acaba. Então, se per-
dermos um pouco de receita, coisa
que nem acho que vá acontecer, em
compensação teremos a chance de
reduzir custos relevantes.

RC - Quantos países hoje já ado-
tam os IFRS?
FP - Hoje cerca de 107 países ado-
taram o IFRS, dos mais desenvol-
vidos até a China, Kuwait e países
latinos.... Não é relevante que todos
os países adotem essas regras, mas o
Brasil não pode ficar de fora, como
a sexta maior economia do mundo.
Quanto mais fechado o país, claro,
menos relevante é a adoção desse
padrão. Mas ainda existem muitos
problemas a serem resolvidos pelos
reguladores. Por exemplo, urna em-
presa estrangeira que queira lançar
ações aqui, hoje tem grande dor de
cabeça, porque a CVM exige que
essas empresas apresentem balanços
segundo as normas brasileiras. Nos
últimos seis ou sete meses isso ficou
mais evidente. Tem muitas empre-
sas argentinas do setor imobiliário
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interessadas em negociar ações aqui,
mas como têm de traduzir seus ba-
lanços, elas pensam duas vezes.
Com a harmonização esse processo
fica mais fluido.

RC - Por que a CVM não aceita
balanços de empresas estrangei-
ras em IFRS?
FP - Foi algo que ainda não foi
discutido, mas acredito que será so-
lucionado em breve. Hoje já existe
uma pressão para que a CVM acei-
te esses balanços em IFRS, como já
é aceito das empresas brasileiras
que quiserem se antecipar e publicar
suas informações só em IFRS; logo
essa permissão deve ser estendida
a empresas estrangeiras também. A
verdade é que apesar de ter demora-
do para sair, a Lei 11,638 foi apro-
vada antes do esperado, muita gente
teve de mudar sua agenda para este
ano para cumprir as exigências da
nova lei. Se ela tivesse sido publi-
cada em janeiro demoraria um ano
para produzir efeito.

RC - Como as empresas estão
reagindo a essa convergência?
Afinal, a curto prazo produzirá
impacto em termos de custos e de

trabalho extra, que para algumas
delas pode ser muito relevante...
FP — Há alguns impactos que são
imediatos, rnas há muita coisa ain-
da por vir. O primeiro ataque terá
de ser feito às determinações já pu-
blicadas. Mas também há muitas
dúvidas. A CVM vai ter de fazer
um trabalho de divulgação muito
grande para garantir uma mínima
consistência às novas informações
nos balanços de 2008, tem de fazer
um trabalho para explicar o que já
esta vigorando hoje, o que ainda

não está. Por exemplo, a CVM já
abriu uma exceção para as informa-
ções intermediárias. Nos próximos
trimestres não será preciso publicar
nada em IFRS, por exemplo, por-
que a CVM já entendeu que tem
muita coisa que ainda depende de

regulamentações e instruções adi-
cionais. Mas tudo isso terá de estar
esclarecido até o final do ano.

RC - As diferenças são grandes
entre balanços publicados segun-
do as normas brasileiras e os pu-
blicados segundo os IFRS?
FP - As diferenças podem ser gran-
des dependendo do setor e da situa-
ção particular da empresa. Em alguns
casos o tratamento dado pelas regras
internacionais são mesmo muito di-
ferentes das regras brasileiras. No ca-
so de aquisições, por exemplo, aqui
se amortiza ágios, mas as regras in-
ternacionais não permitem. Todo o
tratamento dado à contabilização de
fusões e aquisições é muito diferente,
então nos balanços das empresas que
se envolveram intensamente nesses
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processos nos últimos anos (que não
foram poucas) poderemos ver muitas
diferenças. A contabilização de ins-
trumentos financeiros, como deriva-
tivos, principalmente em balanços de
empresas nao-financeiras, também
pode produzir efeitos muito distin-
tos. Mas para a maioria, as diferenças
serão mínimas.

RC- E como comparar os balanços
anuais de 2008, que serão produzi-
dos e divulgados segundo os IFRS,
aos de 2007, confeccionados pelas
regras brasileiras? Porque um ba-
lanço isolado não quer dizer nada...
FP — Essa é uma questão delicada,

FP-O CFG tem 400 mil contabi-
listas, dos quais 140 mil são conta-
dores que trabalham nas empresas,
nas firmas de contabilidade... e eu
diria que na área de auditoria, no
Brasil todo deve haver bem menos
de 10 mil, uns cinco ou 6 mil. O
que é muito pouco...

RC - A demanda por auditores
vai aumentar muito com a con-
vergência, já que muitas empre-
sas fechadas terão de passar a au-
dítar balanços?
FP — Mais ou menos. Tem muita
empresa de grande porte, fechada ou
limitada, que por determinação da

"Pequenas auditorias
terão chance de crescer"

que o regulador tem de responder. A
CVM aprovou no ano passado um
pronunciamento do Ibracon sobre
o que fazer quando se tem mudan-
ças de normas de contabilidade. Em
algumas situações terá de ser feito
o cálculo dos ajustes retrospectiva-
mente, quando isso for viável; caso
contrário, terá de ser feito prospecti-
vamente. A CVM tem de decidir o
que vai se enquadrar em cada caso.
Ela pode conceder algumas exceções,
mas as orientações ainda não foram
publicadas, o mercado precisa saber
o que fazer, e isso não compete a enti-
dades como o Ibracon deter minar...

RC - Quantos auditores e conta-
dores existem no Brasil hoje?

sua matriz no exterior, já faz algum
tipo de auditoria - não para uso lo-
cal, mas para fins de consolidação
de resultados lá fora. Mas quais são,
quantas são, qual o tipo de audito-
ria realizada eu não sei, porque essa
não é uma informação pública. O
que existe é uma massa de empresas
brasileiras que se qualificam como
de grande porte, sejam limitadas ou
sociedades anônimas - mas não sei
quantas. Por isso não acredito que a
demanda por auditores vai dobrar,
como algumas estimativas apon-
tam... Acredito é que as mudanças
devem beneficiar principalmente
as empresas de auditoria de médio
e pequeno porte. Estas vão ter real-
mente,uma base muito interessante

para explorar, uma vez que devem
ser contratadas para apoiar a imple-
mentação das novas regras... E isso
é muito bom, porque fortalece a
profissão como um todo.

RC — Quantas empresas de audi-
toria atuam no Brasil?
FP - Umas 200, mas nem todas são
registradas na CVM. Em janeiro,
em evento promovido pelo Ibracon,
havia na platéia 80 profissionais,
quase nenhum de empresa de gran-
de porte, interessados em entender
como se adequar às novas regras.
Essas pequenas firmas de auditoria
não têm condições financeiras nem
pessoal para acompanhar constan-
temente o que acontece no mundo.
Essa também é a função do Ibracon,
dar apoio a essas empresas, fornecer
informação e treinamento.

RC — E como anda o plano
estratégico de reformulação do
Ibracon?
FP — Estamos aperfeiçoando a es-
trutura de governança, para melho-
rar o atendimento aos associados,
e melhorar a comunicação com os
nossos públicos de interesse. O pla-
nejamento começou dois anos atrás.
Na época entendemos que estávamos
muito Iow prófile, e que isso não era
mais conveniente. Decidimos que
era hora de mostrar o que o Ibracon
faz e explicar o que é auditoria para
o público, dar mais força institucio-
nal à entidade. Hoje já temos mais
exposição na mídia do que antes. O
Ibracon só aparecia quando era con-
vocado a se pronunciar sobre algum

problema, agora já ternos como di-
vulgar assuntos que nos interessam,
como a adoção das normas interna-
cionais de auditoria. Também abri-
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mos cursos para jornalistas,
para orientar sobre termos
técnicos, ação que faz parte
do processo de aproxima-
ção com a imprensa, para
ajudar a divulgar e esclare-
cer o público em geral so-
bre as questões relevantes.
Estamos criando um novo
portal, centralizando as ati-
vidades de todas as seções
regionais, criando um novo
sistema de back office...

RC - Esse planejamento
incluí estreitar relações
com o governo e outras
entidades ?
FP - Claro. Considero por
exemplo que a atuação do Ibracon
foi relevante no processo de aprova-
ção da Leí 11.638. Tivemos a chance
de conversar com o deputado Carlos
Willian, relator do projeto da lei de

convergência contábil na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) do
Congresso. Como ele também não é
especialista no assunto, chamou pro-
fissionais do Ibracon e de outras enti-
dades para explicar por que o projeto
era importante, qual efeito ele iria
produzir em termos macroeconômi-

cos para o Brasil... Estamos empe-
nhados em participar mais dessas dis-
cussões, sempre que tivermos chance
de ser ouvidos em assuntos do nosso
interesse profissional. Além disso, fa-
zemos parte do CPC e do Ifac.

RC - E em relação à gestão de
riscos, qual o papel das firmas de
auditoria?
FP— Existem limitações. Não pode-
mos fazer um trabalho de gestão de
riscos para empresas que são nossos
clientes em auditoria. Mas para as

outras, podemos dar consultoria na
montagem da estrutura de gestão de

riscos, ou terceirizar o departamento
de compliance {quefiscaliza a adequa-
ção às regras estabelecidas para gestão
dos riscos]. De qualquer forma, esse é
um trabalho que requer grande inte-
ração entre o consultor e a adminis-
tração da empresa. O papel do con-
sultor é entender quais são os riscos,
na visão do administrador, e verifi-
car se para aqueles riscos estratégicos
de negócio, ele tem procedimentos
adequados e eficientes de controle...
existem até modelos matemáticos
criados para identificar riscos e sua
importância relativa, como o criado
pelo Coso (Committee ofSpomoring
Organizations), o mais conhecido. O
consultor usa esses modelos aplicados
ao ambiente da empresa em questão.
Por meio de entrevistas, monta uma
matriz de riscos mais importantes
- não vai logicamente cobrir 100%
dos riscos, porque não vale a pena
investir para administrar riscos irre-
levantes para a companhia.

RC — A demanda pela
consultoria em gestão de
riscos cresceu depois dos
problemas recentes com
o sistema financeiro dos
EUA?
FP— Vem crescendo desde
2004, em função da Sarba-
nes-Oxley (lei norte-ame-
ricana aprovada em 2002,
que aumentou a fiscalização
sobre a contabilidade das
empresas, depois da desco-
berta de fraudes corpora-
tivas como a que levou a
gigante do setor energético
Enron à falência], Essa lei,
no entanto, só se aplica a
empresas brasileiras com

papéis negociados no exterior. Já

existia alguma coisa nesse sentido
antes, no mercado financeiro: co-
meçou por volta de 2000, quando
o Banco Central passou a obrigar as
instituições a se adequarem às regras
do acordo de Basiléia, que exigia a
criação de estruturas de compliance
e de auditoria interna para controle
de riscos. E como o mercado evolui
constantemente, um dos pressu-
postos básicos da gestão de riscos é
acompanhar as mudanças que estão

ocorrerído no seu setor de atuação.
A gestão tem de ser dinâmica, por-
que as demandas mudam. Há qua-
tro ou cinco anos, por exemplo,
um diretor financeiro tinha uma
preocupação enorme com mecanis-
mos de proteção contra a alta do
dólar e das taxas de juros; hoje a si-
tuação está invertida, para algumas
empresas é fundamental procurar
proteção contra a queda do dólar. A
função do gestor de riscos é saber
quais são os fatores que afetam os
negócios e monitorá-los sempre.
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