
O setor privado quase sempre
avança mais rapidamente que
o público. A adequação às nor-
mas internacionais de contabi-
lidade confirma a regra. En-
quanto empresas de capital
aberto, sociedades de grande
porte e pequenas e médias já di-
vulgam ou caminham firme na
adoção de uma linguagem uni-
ficada de seus balanços, gover-
nos e entidades públicas ape-
nas engatinham. Terão de ace-
lerar o aprendizado para seguir
o calendário legal.

Conhecidas como Internatio-
nal Public Sector Accounting
Standard (Ipsas), as normas vol-
tadas para estados, municípios
e União terão de ser aplicadas já
a partir do próximo ano. E pro-
metem revolucionar a contabili-
dade pública. Intituídos em
1964 pela lei 4320, os parâme-
tros em vigor são tidos como su-
perados. Isolam governos em
uma contabilidade muito volta-
da à realidade orçamentária e
pouco atenta à transparência,
segundo crítica de especialis-
tas. “Tirando as empresas públi-
cas listadas em bolsa, cujos ba-
lanços são de boa qualidade, o
que se encontra é uma contabili-
dade desatualizada em seus ob-
jetivos e linguagens”, constata
Francesco Luigi, sócio da área
de auditoria da KPMG.

O fator que mais deve contri-
buir para os balanços governa-
mentais ficarem parecidos com
os do mundo empresarial é a
maior atenção a ser dada ao pa-
trimônio estatal.

Atualmente, bens públicos
não são contabilizados da forma
adequada. Aeroportos, por
exemplo, muitas vezes apare-
cem apenas como centros de
custos de governos, embora se-
jam geradores de receitas.

Outro aspecto obscuro nos
números divulgados por gover-
nos diz respeito à ausência de
dados em geral disponíveis
nos balanços empresarias, afir-
ma Luigi.

“O volume de contingências
judiciais e a possibilidade de
que se transformem em desem-
bolsos futuros de caixa são um
exemplo clássico disso”. compa-
ra o especialista.

Com grandes eventos esporti-
vos no radar e a já conhecida ne-
cessidade de resolver proble-

mas históricos de infraestrutu-
ra, estados, municípios e o go-
verno federal começam a corri-
da pela adequação às normas.
Ela certamente será mais com-
plexa do que a das empresas por
alguns aspectos.

O primeiro é a própria defa-
sagem dos dados atuais. Será
preciso avançar proporcional-
mente mais do que o setor em-
presarial para se enquadrar ao
novo modelo.

O segundo aspecto que torna
a jornada ainda mais desafiado-
ra é falta de mão de obra qualifi-
cada na linha de frente.

“Esse processo de forma-
ção, entendimento e aplicação
das regras pelos profissionais
tem tudo para causar mais trau-
mas no âmbito governamen-
tal”, acredita.

O fato é que, mais ou menos
doloroso do que a adequação
das empresas, o processo irá
provocar a necessidade de
avançar também em governan-
ça corporativa.

A contabilidade será apenas
um primeiro passo impulsio-
nando esse processo, diz Luigi,
da KPMG.

“Pode até demorar um pou-
co, mas governos passarão a
usar balanços para competir
com outros pelos recursos e a
confiabilidade de investidores e
bancos de fomento, como já fa-
zem as empresas”. ■
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em busca de
transparência
Defasada, contabilidade pública passa
por mudanças para atrair investidores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 07 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 32.
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