
A um passo da globalização contábil   

Novo ciclo de procedimentos contábeis muda dinâmica da área e traz benefícios.  

Um incentivo à globalização contábil. Assim é vista a lei nº 11.638 /2007, que entrou em vigor 
em 1º de janeiro e tem como principal objetivo integrar a legislação brasileira aos padrões 
internacionais de contabilidade do IFRS (International Financial Reporting Standard). Muito se 
discute, porém, os impactos financeiros e as mudanças administrativas que a legislação trará à 
rotina contábil brasileira.  

Por ter como principal mote a padronização dos relatórios contábeis, a lei traz benefícios como 
o aumento de fluxo de capital para as empresas brasileiras - incluindo sociedades de capital 
fechado -, redução de custos de adaptação dos relatórios financeiros, além da queda dos juros 
de captação de recursos juntos às instituições financeiras.  

Em seminário, realizado semana passada, com empresários da área, o presidente da BDO 
Trevisan e presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Antoninho Marmo 
Trevisan, destacou a diminuição de riscos proporcionada pela padronização das normas. “Além 
de conseguir melhorar o spread, com a lei, instituições financeiras observarão uma diminuição 
de seus riscos para a concessão de crédito às empresas” diz ele, completando: “por conta 
desses motivos, acredito que houve pressão por parte das instituições financeiras para que o 
Congresso Nacional aprovasse a lei”.  

O sócio-diretor da Directa Auditores e professor da FEA-USP, Ernesto Rubens Gelbcke, avalia a 
aprovação como fundamental para a inserção do Brasil no ambiente globalizado da 
contabilidade. Durante o 10º Congresso realizado pela Anefac, o professor citou que essa 
etapa exigirá dos profissionais da área um esforço de atualização em relação às novas normas. 
“É um novo ciclo de procedimentos contábeis e a primeira iniciativa em direção a uma 
colaboração de maior alcance internacional”, pontua.  

Na prática 

Um das principais mudanças com a nova lei é a obrigatoriedade de publicação da 
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), ao invés da Demonstração das Origens e Aplicações 
de Recursos (DOAR). Já as companhias abertas têm de publicar a Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA). Outro aspecto importante é que, independente do ramo de atividade, todas 
as sociedades anônimas, ou de grande porte, que tenham capital fechado (com ativo total 
maior que R$ 240 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 milhões) devem preparar 
demonstrativos contábeis seguindo os padrões estabelecidos na Lei de Sociedades Anônimas 
ou Comissão de Valores Mobiliários (CVM), bem como, submetê-las a uma auditoria 
independente.  

Embora a lei já esteja em vigor, a Receita Federal ainda analisa seus artigos para emitir 
normas relativas a casos como a exclusão para a base de lucro real.  
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