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Se você pensa que sabe tudo sobre globalização e seus efeitos nas pequenas e médias empresas, 
cuidado! Você pode estar iludido. Uma das conseqüências que você menos espera pode estar à 
sua espreita naquela sala do próximo corredor: a do seu contador.  
 
O mundo caminha rapidamente, na medida das características de cada país, é claro, para uma 
convergência mundial de critérios contábeis e de práticas para elaboração de balanços. Há alguns 
marcos incontestes nessa caminhada.  
 
Primeiro, o órgão profissional americano para o estabelecimento e atualização de práticas 
contábeis (de acordo com a sigla em inglês Fasb - Financial Accounting Standards Board) e o 
instituto mundial (em inglês Iasb - International Accounting Standard Board) estão se entendendo 
cada vez mais e trabalhando em agendas ajustadas na mira dessa convergência. Esses 
organismos eram, até recentemente, cordiais inimigos.  
 
Segundo: a União Européia já decidiu adotar as práticas contábeis Iasb na sua área de influência; 
a largada tem data marcada: 1º de janeiro de 2005.  
 
Terceiro: o organismo Unctad (United Nations Conference for Trade and Development) das Nações 
Unidas tem uma comissão conhecida como Isar, da qual o Brasil tem participado pela mão do CFC 
- Conselho Federal de Contabilidade. Uma força-tarefa dessa comissão produziu um documento 
sobre adaptação das práticas Iasb para PMEs.  
 
Nessa força-tarefa trabalhou-se com o pressuposto de que as PMEs do mundo inteiro, mais cedo 
ou mais tarde, deverão aderir a esses princípios. Desse trabalho, desenvolvido entre 2001 e 2002, 
resultaram recomendações que foram levadas à consideração do Iasb e dos governos dos países 
em desenvolvimento, no sentido de pavimentar o caminho para que as PMEs sejam levadas a 
adotar práticas sadias de contabilidade e transparência desde os seus primeiros estágios.  
 
Além das vantagens de transparência para o mercado, a idéia central é que as PMEs não tenham 
que passar, ao irem crescendo, pelo trauma de uma reformulação completa de seus controles e 
critérios contábeis, tendo perdido, seguramente, um certo volume de informação histórica, 
especialmente nos itens de imobilizações e de patrimônio líquido.  
 
Quarto: se quiser esquecer tudo que foi dito até aqui, pense na enorme quantidade de negócios 
entre empresas que tem acontecido nos últimos dez anos, focalizando basicamente em transações 
do tipo das associações de interesses, aquisições, fusões, incorporações, acordos operacionais 
etc., envolvendo empresas estrangeiras e brasileiras. Isso acontece há muito mais tempo, você 
pode pensar. Aí eu pergunto: mas você notou que, nesses últimos dez anos, essas operações têm 
envolvido, mais e mais, PMEs tanto estrangeiras quanto nacionais?  
 
Esta última talvez tenha a sido a característica mais marcante da influência da globalização no 
setor das PMEs: o fato de que até antes de 1991 (segunda abertura dos portos), a imensa maioria 
das empresas estrangeiras que investiam no Brasil eram empresas que poderíamos chamar de 
grandes e que tinham experiência e estrutura profissional para aventurar-se nesses negócios. 
Assessorados por exércitos de advogados e contadores com experiência internacional, os 
executivos dessas empresas tinham acesso à legislação brasileira, aos balanços não só traduzidos 
para seus idiomas, mas, também, convertidos para suas moedas e adaptados a critérios contábeis 
e de apresentação que eles podiam entender e analisar.  
 
 
 



Na década de 1990, percebemos que as PMEs estrangeiras começaram a arriscar uma "operação 
Brasil". Donos e executivos de PMEs locais terão de admitir que estes novos investidores são 
substancialmente diferentes daqueles tradicionais, a quem nos referimos anteriormente. Os 
empresários estrangeiros de PMEs que decidiram se "internacionalizar" têm recursos muito mais 
parcos, sob o ponto de vista de análise da realidade brasileira. Bem provável que seus advogados 
no país de origem não conheçam a legislação brasileira nem tenham associados no Brasil. O 
mesmo vale para seus contadores e, se for o caso, seus auditores.  
 
Nestas circunstâncias, uma equalização ou convergência de práticas contábeis aplicadas no Brasil 
com referência àquelas de seu país de origem será, sem dúvida, muito bem-vinda. Pessoalmente, 
não creio que nem a convergência patrocinada por Iasb e Fasb, nem a ação dos órgãos 
reguladores nacionais como conseqüência das recomendações geradas pelo trabalho da Unctad, 
modifiquem de modo substancial a situação no Brasil no curtíssimo prazo, tampouco creio 
conveniente sentar no limbo e "deixar como está para ver como é que fica".  
 
Minha conclusão é, portanto: cuide da sua contabilidade desde já. Olhe para ela com mais 
carinho. Tire dela todo o proveito que pode lhe dar. E, sobretudo, esteja preparado para as 
mudanças que, sem dúvida, vêm por aí.  
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