
O mercado brasileiro acabou de
passar por uma verdadeira revo-
lução contábil: a adoção nas nor-
mas contábeis emitidas pelo In-
ternational Accounting Standar-
ds Board (Iasb), chamadas de In-
ternational Financial Reporting
Standards (IFRS). A adoção des-
se padrão contábil exigiu e conti-
nuará exigindo muito esforço de
todos os que se relacionam com
a informação contábil: os conta-
dores, que preparam a informa-
ção, os auditores, que opinam so-
bre a informação, os analistas,
que utilizam a informação, os ór-
gãos reguladores, que emitem
os novos padrões e fiscalizam as
entidades, os professores, que
pesquisam e ensinam tais pa-
drões, entre outros.

Esse processo de adoção do pa-
drão contábil internacional já vi-
nha sendo feito de uma forma in-
direta há alguns anos, por meio
de emissão de padrões locais pró-

ximos às práticas internacio-
nais. Em 2006 e 2007, o proces-
so de convergência evoluiu con-
sideravelmente, a partir do mo-
mento em que Banco Central,
CVM e Susep decidiram que as
entidades reguladas por tais ór-
gãos teriam que adotar as IFRS
em suas demonstrações consoli-
dadas a partir de 2010. Mas fo-
ram as alterações da Lei das S/A,
iniciadas pela aprovação da Lei
nº 11.638/07, e a emissão dos
Pronunciamentos Técnicos do
Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) que tornaram a
convergência no Brasil irreversí-
vel e com impactos na contabili-
dade individual das entidades, o
que exigiu um esforço ainda
maior dos profissionais.

Durante muito tempo, a con-
tabilidade no Brasil foi vista co-
mo um modelo em que prevale-
ciam as normas, ou seja, o mais
importante era atender às re-

gras, mesmo que isso resultasse
na produção de uma informa-
ção contábil que não refletisse a
realidade econômica da entida-
de. Um dos exemplos mais co-
nhecidos é a contabilização da
depreciação. Se uma entidade
adquirisse uma máquina e sou-
besse que essa máquina duraria
mais de 40 anos, muito prova-
velmente a entidade iria depre-
ciar o equipamento em 10 anos,
pois essa era a vida útil para fins
fiscais. E depois de 10 anos, a
máquina registrada por zero na
contabilidade ainda estava a to-
do vapor. Mas, mesmo assim,
esse viés era aceito, pois era a re-
gra existente.

A mudança da legislação so-
cietária trouxe consigo o desca-
samento entre a contabilidade
societária e a fiscal, possibilitan-
do com que a entidade possa fa-
zer refletir na sua informação
contábil a realidade econômica.

A partir da adoção das IFRS,
não há mais uma regra de depre-
ciação, mas a aplicação de um
princípio: a depreciação deve re-
fletir o consumo dos benefícios
econômicos do ativo. Em fun-
ção disso, a produção da infor-
mação contábil necessita de um
julgamento profissional e envol-
ve maior subjetividade na inter-
pretação dos princípios.

A passagem de um modelo ba-
seado em regras para outro ba-
seado em princípios não é sim-
ples, principalmente porque exi-
ge uma mudança de comporta-
mento dos profissionais envolvi-
dos com o assunto. Entretanto,
os benefícios advindos dessa
mudança são muitos: a informa-
ção contábil torna-se mais com-
preensível, relevante, confiável
e comparável, e tudo isso pode
ser resumido em uma expres-
são: “informação contábil de
melhor qualidade!” ■
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“Os benefícios da mudança são
muitos: a informação contábil
torna-se mais compreensível,
relevante e comparável”
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A passagem de um modelo baseado em regras para outro que tem como norte princípios não é
simples, principalmente porque exige a mudança de comportamento dos profissionais envolvidos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 07 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 34.
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