
A adoção das normas internacio-
nais de contabilidade não está li-
mitada apenas às grandes corpo-
rações. No Brasil, as empresas de
grande porte, definidas pela lei
como aquelas com ativo total su-
perior a R$ 240 milhões ou recei-
ta bruta anual superior a R$ 300
milhões, são obrigadas a divulgar
seus números baseados no con-
junto completo de normas do In-
ternational Financial Reporting
Standards (IFRS). Já para as com-
panhias que estão abaixo desse re-
corte há dois caminhos a serem
escolhidos. O mais simples deles
é aplicar a norma específica para
pequenas e médias, publicado ao
final de 2009 no país.

As menores também podem
ir além. De forma voluntária é
possível adotar a norma inte-
gralmente. A escolha é estratégi-
ca e pode representar um inves-
timento para aquelas que têm
em seu horizonte crescimento,
busca de fusões e aquisições, in-
vestimentos de fundos ou mes-
mo a listagem na bolsa de valo-
res. “A maior parte das peque-
nas e médias ainda não perce-
beu os benefícios dessa escolha,
pois não conhece as novas re-
gras”, diz Jarib Fogaça, sócio de
auditoria da KPMG.

“A adoção do IFRS para esse
segmento tem sido estimulada
pelo BNDES em seus emprésti-

mos e virou uma espécie de crité-
rio de desempate na escolha de
investimentos por gestores de
fundos de private equity”, cons-
tata o profissional.

No caso das que têm como ob-
jetivo a abertura de capital em
curto ou médio prazo, a adequa-
ção é mais do que uma escolha.
É praticamente obrigatória. Afi-
nal, a Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) exige a divulga-
ção de balanços auditados com-
paráveis dos últimos três anos
para aquelas empresas que pre-
param ofertas de ações, lembra
Luciano Cunha, sócio do grupo
Global IFRS da Deloitte. “Nesse
caso, se a empresa não tiver ba-
lanços com a linguagem interna-
cional, será preciso refazer os
números dos exercícios anterio-
res e torná-los comparáveis pa-
ra o mercado. Representaria
tempo e dinheiro”.

Mesmo empresas que optam
pela simples adoção do conjunto
de normas especificamente volta-
das para pequenas e médias já são
obrigadas a ampliar bastante a
qualidade de suas demonstrações
contábeis. A diferença básica, sa-
lienta Idésio Coelho, do Instituto
dos Auditores Independentes do
Brasil (Ibracon), é que o grau de
abertura de dados e informações
ao mercado continuará restrito.
“Como o número de investidores
é menor ou concentrado em gru-
pos, é natural que isso aconteça,
diferentemente de uma empresa
com ações em bolsa e muito mais
visibilidade e exposição exter-
na”, compara. ■ L.F.

Pequenas e médias
têm modelo
contábil próprio

Henrique Manreza

Murillo Constantino

Disponível no país desde o fim
de 2009, conjunto de regras
para organizações de menor
porte melhora qualidade
dos balanços do segmento

A adoção do IFRS
tem sido estimulada
pelo BNDES e se
transformou em
critério de desempate
na escolha de
investimentos por
gestores de fundos

Para IdésioCoelho,
do Ibracon,normas

simplificadastambém
melhoramtransparência
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 07 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 33.
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