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CHIAU, A.V 

RESUMO 

0 alargamento cada vez mais acentuado de universo das organizac;oes e o 

aparecimento de novas propostas e soluc;oes contabeis, em resposta ao dinamismo 

empresarial e dos mercados, impoe urn novo tratamento das informac;oes contabeis, 

quer no plano te6rico bern como no plano pratico, com a finalidade de adaptac;ao as 

novas exigencias dos mercados. A Contabilidade e usada como urn instrumento de 

auxilio a tomada de decisoes gerenciais, dada a sua capacidade de gerar dados e 

informac;oes uteis ara 0 processo decis6rio por parte dos gestores. 0 presente 

trabalho propoe-se a realizar uma analise comparativa das normas e das estruturas 

contabeis do Brasil e Portugal a luz da International Financial Reporting Standards 

(IFRS), com o intuito de verificar quais diferenc;as e semelhanc;as existem entre as 

normas e as estruturas conceituais contabeis dos dois paises. 

Palavras-Chave: Normas, Estruturas conceituais, IFRS, contabilidade, Brasil, 

Portugal. 
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1. lntrodu~ao 

A permanencia das empresas em mercados altamente competitivos esta 

associada a urn conjunto de fatores que podem ser denominados uma "gestao 

saudavel". A Contabilidade e a gestao financeira nas empresas encontram-se entre 

esses fatores. Contudo, muitas empresas ainda se deparam com a falta de 

profissionais habeis nessas areas, razao pela qual, continuam sem garantir que os 

seus empreendimentos tenham urn retorno considerado satisfat6rio na 6tica dos 

investidores e partes interessadas. 

A Contabilidade tern por finalidade a gera<;ao de dados e informa<;6es uteis 

que possam auxiliar os gestores das organiza<;6es no processo de tomada de 

decisoes gerenciais. De urn modo geral, e atraves das demonstra<;6es contabeis que 

sao refletidos o estado patrimonial, financeiro e de resultado das organiza<;6es. 

Contudo, os dados obtidos por si nao refletem o que as empresas sao na sua 

Integra. A Contabilidade aliada a gestao financeira feita adequadamente, e estando 

integrada aos setores de produ<;ao e de marketing, da uma visao melhor do que as 

empresas sao e mostra a sua estrutura patrimonial, auxiliando os gestores no 

processo de tomada de decisoes gerenciais. 

0 alargamento cada vez mais acentuado do universo das Organiza<;6es e o 

aparecimento de novas propostas e solu<;6es contabeis, em resposta ao dinamismo 

empresarial e dos mercados, impoe urn novo tratamento das informa<;6es contabeis, 

quer no plano te6rico bern como no plano pratico, com a finalidade de adapta<;ao as 

novas exigencias dos mercados. 

Dado o dinamismo dos mercados e as novas exigencias, torna-se importante 

que os profissionais contabeis estejam aptos a desempenhar as fun<;oes com plena 

conhecimento das normas internacionais de contabilidade. Assim sendo, e 

importante salientar que as normas IFRS podem permitir a amplia<;ao da 

transparencia e do nfvel de comparabilidade das informa<;6es contabeis, para alem 

de facilitar a analise do desempenho econ6mico, contabil e financeiro das empresas. 

As empresas ao aceitarem e fazerem uso das normas IFRS podem ter urn 

menor custo de capta<;ao de recursos nos mercados em consequencia de serem 
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vistas como empresas transparentes e credfveis, o que por si s6 se torna numa 

grande vantagem para a sua operacionalidade. 

Sendo assim, pode-se afirmar que a aceitac;ao das normas IFRS pelas 

empresas participantes dos mercados de capitais ou neg6cios, ampliara a 

possibilidade de comparac;ao das demonstrac;oes contabeis, aumentara a 

transparencia das organizac;oes e a qualidade dos relat6rios financeiros, o que de 

certo modo se resume em beneficio para as organizac;oes. 

Por outro lado, a fusao entre empresas de pafses de varias partes do mundo 

e urn fenomeno crescente. lsto implica em maiores cuidados no tratamento das 

informac;oes contabeis, visto que se faz necessario o conhecimento das exigencias 

da legislac;ao de cada pais. Sendo assim, os contadores sao tidos como pec;as 

chaves no processo de selec;ao, analise e disponibilizac;ao das informac;oes 

contabeis que possam de forma eficiente e eficaz, auxiliar os Gestores, na tomada 

de decisoes que possam traduzir-se em ganhos financeiros para as organizac;oes. 

0 Brasil e Portugal tern demonstrado uma maior integrac;ao comercial nos 

ultimos anos, fato que pode ser comprovado com a chegada de alguns grupos 

empresariais portugueses ao Brasil e com o crescente volume de investimentos de 

empresas brasileiras em Portugal. lsso requer de ambas as partes alguns ajustes de 

forma a reduzir as diferenc;as no que concerne as informac;oes contabeis no ambito 

organizacional e comercial. 

0 presente trabalho propoe-se a identificar as semelhanc;as e diferenc;as nos 

procedimentos ou normas contabeis utilizados em ambos os paises, e procurar 

perceber de que forma as referidas diferenc;as podem impactar nos neg6cios das 

organizac;oes de capital misto, que operam com investimentos portugueses e 

brasileiros simultaneamente. 

2 



1.1 Contextualizacao do Problema 

0 Brasil e o maior pais no seio da Comunidade dos Paises de Lingua 

Portuguesa (CPLP). Portugal, por sua vez, apresenta-se como o pais que ainda tern 

a maior representatividade comercial nos pafses de lingua portuguesa, localizados 

no continente Africa no. 

Sendo estes dois pafses, Brasil e Portugal, os mais importantes da CPLP, 

torna-se importante a troca de experiencia entre os profissionais dos varies setores 

das duas economias, inclui-se aqui o setor contabil. Mesmo tendo sido percebida a 

grandeza do Brasil em termos economicos, os demais pafses membros da CPLP, no 

caso concreto os pafses africanos, ainda seguem os modelos de gestae, de 

empresas de Portugal. 

0 Brasil e visto pelos restantes membros da comunidade como grande 

inovador em varias areas tais como, o agroneg6cio, industria petrolffera 

principalmente no que diz respeito ao biodiesel, e a industria farmaceutica como, por 

exemplo, na produgao de anti-retrovirais. 

Assim sendo, acredita-se que e possfvel a introdugao nos demais pafses da 

comunidade das praticas contabeis praticadas no Brasil e em Portugal, desde que 

se verifique que sao mais eficientes que as atualmente praticadas. Salienta-se que, 

o aspecto lingOfstico pode desempenhar urn papel preponderante no processo de 

disseminagao das praticas contabeis praticadas nos dois pafses ma1s 

representatives. 

Analisadas meticulosamente as praticas contabeis e a gestae financeira das 

empresas portuguesas e brasileiras, e possivel selecionar as melhores formas de 

disponibilizagao da informagao contabil que seja do entendimento dos profissionais 

da area nos pafses da CPLP. 

A crescente participagao das empresas brasileiras em outros paises da CPLP 

como e o caso da Vale e da Embrapa em Mogambique, da Camargo Correa em 

Angola, torna importante a tentativa de harmonizar as praticas contabeis de forma a 

facilitar o trabalho contabil das empresas que atuam nos pafses membros da CPLP. 
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1.2 Questao de Pesquisa 

Quais as semelhanc;as e diferenc;as entre as estruturas conceituais basicas e 

as normas contabeis em pratica no Brasil, em Portugal e as normas do International 

Financial Reporting Standards -IFRS? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

0 presente trabalho tern por objetivo identificar as diferenc;as e semelhanc;as 

entre as estruturas conceituais e as praticas contabeis usadas no Brasil e em 

Portugal, de forma a melhorar a tomada de decisoes dos gestores das empresas 

que operam com capital misto. 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Verificar quais as normas contabeis e estruturas conceituais vigentes no 
Brasil e Portugal; 

• Verificar as normas e estruturas I FRS; 

• ldentificar semelhanc;as entre Brasil e Portugal; 

• Localizar diferenc;as entre Brasil e Portugal. 

1.4 J ustificativa 

0 presente trabalho propoe-se a identificar as diferenc;as e as semelhanc;as 

entre as praticas contabeis, em uso nos dois paises, Brasil e Portugal, os impactos 

que tais estruturas geram nas organizac;oes que tern capital misto ou nas 

organizac;oes portuguesas que operam no Brasil e vice e versa que necessitam de 

alguma forma adequar os seus sistemas ou os seus metodos ao sistema de cada 

pais de forma a atender as respectivas legislac;oes. 
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Com a crescente vinda ao Brasil de empresas portuguesas com interesse em 

operar nos varios setores da economia, e a ida de algumas empresas brasileiras ao 

exterior, torna-se imprescindfvel ter o conhecimento sobre a economia, a 

administragao financeira ou suas praticas contabeis, e as formas sob as quais as 

empresas operam em seus respectivos pafses, de modo a facilitar o trabalho dos 

profissionais contabeis e os gestores na tomada de decisoes de urn modo geral. 

A economia brasileira tern atravessado urn born momenta, como e pode 

constatar a partir dos dados fornecidos pelo lnstituto de Pesquisa economica e 

aplicada (IPEA) que indicam que o pals em 2007 teve urn crescimento de 5,4% 

fndice melhor que ode 2006, que nao passou de 3,7%. 

A primeira vista a dimensao das economias brasileira e portuguesa tern pouco 

em comum. 0 PIB brasileiro e mais de cinco vezes o portugues, a populagao 

brasileira e cerca de dezoito vezes a populagao portuguesa e tende a ser ainda 

maior considerando-se as respectivas taxas de crescimento. Alem disso, em termos 

de superffcie territorial as dimensoes sao incomparaveis. 

No entanto esse quadro se inverte quando se comparam alguns dos dados 

qualitativos das duas economias. A renda per capita portuguesa e quase quatro 

vezes superior a brasileira, a expectativa de vida e percentual de criangas 

matriculados no ensino prima rio e maior em Portugal que no Brasil. 

A primeira vista a dimensao das economias brasileira e portuguesa tern pouco 

em comum. 0 PIB brasileiro e mais de cinco vezes o portugues, a populagao 

brasileira e cerca de dezoito vezes a populagao portuguesa e tende a ser ainda 

maior considerando-se as respectivas taxas de crescimento. Alem disso, em termos 

de superffcie territorial as dimensoes sao incomparaveis. No entanto esse quadro se 

inverte quando se comparam alguns dos dados qualitativos das duas economias. A 

renda per capita portuguesa e quase quatro vezes superior a brasileira, a 

expectativa de vida e percentual de criangas matriculados no ensino primario e maior 

em Portugal que no Brasil. 

A tabela 1 mostra que houve urn enorme crescimento do volume de 

investimentos portugueses no Brasil entre 1995 e 2000 que se refletiu em urn 

aumento de mais de quarenta vezes no estoque de investimento. 
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Tabela 1: Dados Basi cos do Brasil e de Portugal 

Brasil 

A no 

PIB (bilhoes de d61ares correntes) 2006 

Renda Nacional lnterna per capita, 2006 
Metodo Atlas (d61ares correntes) 

Expectativa de vida ao nascimento total 2006 
(a nos) 

Popula~ao, total (milhoes) 2006 

Taxa de crescimento da popula~ao (% 2006 
anual) 

Matriculas escolares, ensino primario (% 2004 
liquido) 

Superficie (mil km2) 2006 

Dados brutos: World Bank: Key Development Data & 

Statistics 

Ultimo dado A no 

1.067,5 2006 

4.710 2006 

72 2006 

189,3 2006 

1,3 2006 

94,7 2005 

8.514,9 2006 

Portugal 

Ultimo dado 

194,7 

17.850 

78 

10,6 

0,4 

98,0 

92,1 

A tabela 2 mostra que entre 2001 e 2006 aumentou substancialmente o fluxo 

de investimentos brasileiros em Portugal. 

Tabela 2. 

Estoque de lnvestimento Estrangeiro Direto 

Origem Portugal (US$ milhoes) 

Portugal 2000 4.512,1 

Portugal 1995 106,6 

Fonte Dados Brutos: Banco Central do Brasil Censo de 
Capitais Estrangeiros 1995, 2000 

Ainda que a deficiencia de dados nao permita uma avaliagao mais precisa 

nao ha duvidas quanto ao enorme aumento da interagao economica entre os dois 
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paises nas ultimas decadas. Essa intera<;ao e feita por empresas o que ilustra a 

importancia do conhecimento das estruturas e normas contabeis vigentes nos dois 

paises. 

Para efeitos meramente ilustrativos segue a tabela 3 que mostra a circulac;ao 

de capitais brasileiros no exterior. 

Tabela 3: Capitais Brasileiros no Exterior- CBE (US$ milhoes) 

lnvestimento Direto Maior ou lgual a 10% 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Portugal 697 1.186 1.066 945 864 975 
__ l 

Fonte Dados Brutos: Banco Central do Brasil Capitais Brasileiros no Exterior 2001 a 2006 

Do mesmo modo torna-se importante que os profissionais dos paises para os 

quais as empresas brasileiras emigram tenham conhecimento, ainda que minimo, 

das praticas contabeis em uso no Brasil. 

As fusees entre as empresas de diferentes paises requerem urn leque de 

profissionais especializados, e nem sempre se podem encontrar pessoas que 

tenham urn amplo conhecimento sobre as regras que a legislac;ao de determinado 

pais impoe as empresas estrangeiras que operam no seu pais. 

A nova realidade da economia mundial imp6e mudan<;as rapidas e a 

contabilidade constitui cada vez mais o cerne da informac;ao relevante para a gestao 

das organiza<;6es. 

0 conhecimento das normas ou das praticas contabeis em vigor em ambos os 

paises e urn fator importante para OS profissionais brasileiros, para OS portugueses e 

dos restantes paises de expressao portuguesa, na medida em que, permite a 

reduc;ao dos erros que podem eventualmente causar prejuizos as organizac;oes. 
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5. Delimitacoes 

0 presente estudo pretende abordar, as diferengas e as semelhangas 

existentes nas estruturas conceituais basicas do Brasil e de Portugal, as diferengas 

existentes entre as praticas contabeis adotadas nos dais paises. Para tal, o trabalho 

focara a sua atengao nas Normas lnternacionais de Contabilidade (IFRS) e depois 

tara uma comparagao das praticas contabeis adotadas no Brasil e em Portugal. 

0 trabalho e baseado em normas, portanto, serao utilizadas referemcias 

bibliograticas e analise documental (leis). 

1.6 Estrutura do trabalho 

0 presente trabalho e constituido das seguintes partes: 

• lntrodugao, onde e feita a contextualizagao do problema, a definigao da 

questao de pesquisa, os objetivos gerais e especificos, a justificativa,a 

delimitagao do problema, a metodologia usada, o tipo de pesquisa e a 

sua area de abrangencia. 

• A segunda parte e referente ao Referendal Te6rico, onde se podem 

encontrar os objetivos da contabilidade e a finalidade da contabilidade; 

• A terceira parte refere-se as normas internacionais da contabilidade, as 

normas brasileiras da contabilidade, as normas portuguesas de 

contabilidade, as estruturas conceituais do IASB, do Brasil e de 

Portugal; 

• A quarta parte e referente a analise comparativa das normas e 

estruturas conceituais dos dais paises; e 

• A quinta e ultima parte e referente as considerag6es finais. 
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1. 7 Metodologia 

Para a classificagao da pesquisa toma-se como base a taxionomia 

apresentada por Vergara (2000) e Cooper e Schindler (2003) que a qualificam em 

relagao a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios: 

1.7.1 Tipo de pesquisa 

Quante aos fins, a pesquisa sera explorat6ria e descritiva. Explorat6ria 

porque, embora ja existam varies estudos feitos em campos como economia, 

educagao e meio ambiente, como forma de verificar semelhangas e diferengas nas 

areas ja mencionadas, entre a Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa 

(PALOP'S), ainda nao se verificou a existencia de estudos que abordem as areas 

contabeis e financeiras a luz das IFRS. Descritiva porque tern como intuito, 

descrever as semelhangas e diferengas identificadas nas normas e estruturas 

contabeis vigentes nos dois paises. 

Quante aos meios a pesquisa sera bibliografica e analise documental. 

Bibliografica porque, para o desenvolvimento do trabalho, ou seja, fundamentagao 

te6rico-metodol6gico sera utilizado material disponivel ao publico em geral, tais 

como livros, redes eletronicas e revistas, e todos outros documentos restritos aos 

dois paises. 

1. 7.2 Area de abrangencia 

A pesquisa sera feita abrangendo a area contabil. Esta area esta intimamente 

ligada a area financeira, sendo que as informag6es disponibilizadas pelos gestores 

financeiros sao em regra geral usadas pelos contadores e vice e versa. 

A area contabil, por sua vez, e tida ou abordada como urn sistema de 

informagoes a disposigao dos usuaries, que permite a avaliagao patrimonial, a 

mensuragao dos resultados economicos e financeiros alcangados pelas 

organizagoes ou mesmo por pessoas fisicas. A area contabil e subdividida em 

legislagao e usuaries externos. 
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No que diz respeito a area financeira, esta e tida como o cerne da informa9ao 

relevante para a gestae. Para que seja produtiva e responda de forma adequada as 

necessidades dos gestores, a area financeira deve trabalhar em conjunto com os 

outros setores das organiza96es e nao se ater apenas aos numeros. Contudo, urn 

maior envolvimento da area financeira com as demais atividades operacionais 

requer estruturas adequadas, instrumentos, sistemas de acompanhamento e 

· avalia9ao desenvolvidos de forma consistente com a estrategia global. 

Em geral espera-se que esta area obtenha resultados tais como: simplifica9ao 

de procedimentos financeiros, sistema de informa96es gerenciais objetivo e claro, 

voltado a tomada de decisoes, clareza nos criterios de medi9ao de desempenho e 

lucratividade, integra9ao de sistemas informatizados, melhorando a agilidade e 

precisao das informa96es, planejamento financeiro facilmente monitoravel e 

ajustavel. Como se pode perceber, as duas areas sao complementares, porem o 

presente trabalho tera como foco principal a area contabil. 

2. REFERENCIAL TEORICO 

As bases te6ricas deste trabalho podem ser encontradas na literatura de 

contabilidade, editada no Brasil e em Portugal. Esse e urn conhecimento bastante 

difundido e documentado nos dois parses, no entanto o grande desafio deste 

trabalho e fazer a identifica9ao e compara9ao das semelhan9as e diferen9as das 

praticas contabeis adotadas nos dois parses. Tal compara9ao far-se-a por meio da 

analise das estruturas conceituais vigentes em ambos os parses. 0 inovador no 

caso, realizar o trabalho a luz das I FRS. 

2.1 OBJETIVOS E FINALIDADES DA CONTABILIDADE 

A Contabilidade e parte essencial dos processes das empresas. Porem, 

somente uma contabilidade realizada de forma eficaz e eficiente pode contribuir para 
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um resultado satisfat6rio para a empresa, ou seja, tern a capacidade de gerar lucros 

para a empresa (SILVEIRA, 2007). 

A primeira vista pode-se afirmar que os objetivos e finalidades da 

contabilidade sao os mesmos em qualquer parte do mundo. Existem varias 

definig6es dos objetivos da contabilidade e das finalidades desta, mas a maior parte 

transmite a mesma ideia basica de que, o objetivo e de alicergar as decis6es dos 

gestores ou tomadores de decisao a partir das informag6es extraidas dos 

demonstratives financeiros. Sendo assim, faz-se necessaria que, estas sejam 

elaboradas e divulgadas com maior acuidade pelos profissionais contabeis, na 

tentativa de reduzir o risco que advem da nao observancia das normas da 

elaboragao das demonstrag6es contabeis. 

Os gestores fazem uso das informag6es contabeis com o intuito de tomarem 

decis6es assertivas baseadas em argumentos s61idos com a finalidade de alcangar 

os resultados pretendidos. 

0 objetivo da Contabilidade repousa mais na construgao de um arquivo 

basico de informagao contabil, que possa ser utilizado, de forma flexivel, por varies 

usuaries, cada um com enfases diferentes neste ou naquele tipo de informagao, 

neste ou naquele principio de avaliagao, porem extraidos todos os informes do 

arquivo basico ou data-base estabelecidos pela Contabilidade. (IUDiCIBUS; 2000). 

Ainda de acordo com ludicibus (2006, p.25) "o objetivo basico da 

Contabilidade, pode ser resumido no fornecimento de informag6es economicas para 

OS varies usuaries, de forma que propiciem decis6es racionais." 

Os dois argumentos de ludicibus(2000, 2006) anteriormente mencionados 

sobre os objetivos da Contabilidade, permitem uma melhor compreensao sobre o 

uso e as finalidades da Contabilidade no dia-a-dia dos diferentes usuaries e na 

forma como a Contabilidade pode contribuir para a melhoria da gestae financeira 

das organizag6es bern como na vida de pessoas fisicas. 

Percebe-se que, para cada tipo de informagao, a sua enfase e diferente e 

depende fundamentalmente do tipo de usuario e da finalidade a que e destinada. No 

que concerne a avaliagao da referida informagao contabil, pode-se afirmar que esta 
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e feita de acordo com a conveniencia de cada usuario, ou seja, o modo de avaliar a 

qualidade, eficiencia e materialidade da mesma e algo inerente a cada usuario 

Na Contabilidade, o objeto e sempre o patrimonio de uma Entidade, definido 

como um conjunto de bens, direitos e obrigac;oes para com terceiros, pertencente a 

uma pessoa ffsica, a um conjunto de pessoas, como ocorrem nas sociedades 

informais, ou a uma sociedade ou instituic;ao de qualquer natureza, 

independentemente da sua finalidade, que pode, ou nao, incluir lucro. 

(RESOLUCAO 77 4 de 16 de DEZEMBRO de 1994 do CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE) 

A resoluc;ao no 774 do Conselho Federal da Contabilidade do Brasil (CFC

BR), ao estabelecer que o objeto da contabilidade seja o patrimonio, permite 

perceber que a enfase e a riqueza da entidade, esta mesma pode ser de qualquer 

natureza, ou seja, que tenha finalidade nao lucrativa como e o caso das instituic;6es 

que se dedicam a prestar assistencia as comunidades carentes, ou nao. 

Visto desse modo, o patrimonio deve ser sempre o foco da Contabilidade, 

com o intuito de permitir que sejam observadas as varias mudanc;as que se espera 

que ocorram ao Iongo da sua existencia (continuidade). A observac;ao das variac;oes 

ao Iongo da existencia da entidade permite perceber se de fato ela teve crescimento 

ou prejuizo, e os provaveis fatos ou fenomenos que levaram a esse resultado. 

As discussoes sobre os objetivos da contabilidade podem focalizar um dos 

tres niveis da teoria da contabilidade: os niveis sintatico, semantico e pragmatico. 0 

nivel sintatico preocupa-se com a sintaxe ou gramatica da contabilidade o nivel 

semantico preocupa-se com seu significado; e o nivel pragmatico preocupa-se com 

seu emprego. (HENDRIKSEN & VAN BREDA, 1999). 

Conforme a afirmac;ao dos autores anteriormente citados, a definic;ao dos 

objetivos da contabilidade da-se em tres diferentes niveis, sendo que em 

determinado nivel a preocupac;ao e em relac;ao ao calculo e na apresentac;ao do 

lucro liquido, ou seja, a enfase e colocada no processo de coleta de dados e na 

forma como as demonstrac;oes financeiras devem ser elaboradas e apresentadas. 
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No que concerne ao segundo nivel dos objetivos da contabilidade, a enfase 

e no balango e na demonstragao do resultado do exercicio como forma de mesurar 

as variagoes de riqueza (patrimonio) das entidades, e por ultimo, percebe-se que 

existe uma preocupagao em relagao aos diversos usuaries da informagao contabil. 

Esta preocupagao faz sentido se considerada a hip6tese de que as 

informagoes contabeis podem ser usadas como forma de mostrar o born 

desempenho da empresa e com isso permitir que a empresa possa usar tais 

informagoes para eventualmente pedir emprestimos e financiamentos, procurar atrair 

a atengao de novos investidores por meio dos bons resultados obtidos e pela 

transparencia na sua operacionalidade, etc. 

Conforme Silva, Pereira e Rodrigues (2006, p.300), "as demonstragoes 

financeiras devem proporcionar informagoes acerca da posigao, das alteragoes 

desta e dos resultados das operagoes, para que sejam uteis a investidores, credores 

e outros utentes, a fim de investirem racionalmente, concederem credito e tomarem 

decisoes semelhantes - contribuem assim para o funcionamento eficiente dos 

mercados de capita is". 

A afirmagao mencionada anteriormente transmite a mesma mensagem 

transmitida pelos argumentos de ludicibus ja citados anteriormente, relatives aos 

objetivos da Contabilidade sem, contudo fazer mengao a qualidade da informagao 

contabil. lsto nao significa dizer que, nao haja a preocupagao com a qualidade da 

informagao contabil, divulgada para o uso dos credores, investidores, funcionarios 

entre outros usuaries. 

A partir das citagoes referidas anteriormente pode-se perceber que as 

informagoes contabeis devem ter a capacidade de transmitir aos usuaries a real 

situagao economico-financeira da empresa. Pode-se tambem perceber que, os 

autores referem que a decisao e tomada de forma racional, o que significa dizer que, 

tal decisao ocorre ap6s a analise e interpretagao da informagao contabil em poder 

dos usuaries. 

Os gestores em posse das demonstragoes financeiras podem tomar 

providencias em relagao as operagoes das empresas, tais como, reduzir os recursos 

empregados em determinados setores da empresa que nao gerem lucros 
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substanciais, elaborar pianos de defesa da integridade do capital para que nao seja 

pasta em risco, em casas onde tenham sido detectados prejufzos, a forma como 

devem ser gerenciados os financiamentos, etc (SILVEIRA, 2007). 

Conforme afirmagao anteriormente mencionada, pode-se afirmar que, a 

informagao contabil devera incidir sabre os elementos que permitam aos tomadores 

de decisoes uma escolha criteriosa sabre o tipo de investimentos das empresas, o 

tipo de financiamentos, condigoes contratuais de servigos e de alternativas de 

mercados onde possam operar. 

A informagao contabil contida nas demonstragoes financeiras pode ser 

considerada como urn instrumento essencial para a condugao dos neg6cios, daf a 

sua importancia vital na tomada de decisoes. Os gestores que procuram obter 

desempenho satisfat6rio das empresas fazem o usa das informagoes contabeis 

como forma de planejamento das atividades presentes e futuras bern como 

instrumento de controle das operagoes ou atividades das empresas em causa. 

(RASOTO, 2006). 

As afirmagoes dos autores mencionados anteriomiente permitem perceber 

que as informagoes contabeis servem de instrumento de planejamento, 

acompanhamento e controle dos neg6cios, daf a sua importancia na tomada de 

decisoes gerenciais. 

3. AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE 

As normas internacionais de contabilidade, que sao denominadas 

International Financial Reporting Standards (IFRS), sao urn conjunto de 

pronunciamento e interpretagoes de contabilidade, emitido pela entidade 

denominada International Accounting Standards Board (IASB). 

0 International Accounting Standards Board (IASB) esta sediado na 

lnglaterra concretamente em Londres, e iniciou as suas atividades em 2001, 

substituindo o antigo International Accounting Standards Committe (IASC). 
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Urn conjunto de interpretac;oes e de pronunciamentos tecnicos compoe as 

normas internaCionais de contabilidade. Segue abaixo: 

1.1nternational Financial Reporting Standards (IFRS); 

2.1nternational Accounting Standards (lAS); 

3.1nternational Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC); 

4.Standing Interpretations Committee (SIC). 

Estas normas internacionais de contabilidade, tal como outras normas e 

procedimentos, estao sujeitas as mudanc;as devido a constante evolugao dos 

mercados financeiros, ou seja, do mundo dos neg6cios e das demandas dos 

participantes dos mercados de capitais a nivel global. 

Sendo assim, a entidade de direito, no caso concreto IASB, caso haja a 

necessidade de se fazer algumas mudanc;a na forma como estas normas devem ser 

aplicadas, faz o pronunciamento devido, de forma a chamar a atenc;ao dos 

participantes dos mercados financeiros, das empresas e dos paises que adotam as 

referidas normas. 

De acordo com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sui 

(CRC-RS) "Normae uma indicac;ao de conduta obrigat6ria". 

Conforme a afirmac;ao anterior se pode perceber que a norma nao s6 

recomenda que seja seguida uma determinada conduta bern como obriga a agir de 

modo pre-determinada. Desse modo, entende-se que, as normas de contabilidade 

neste caso concreto, sao feitas com o intuito de ordenar as relagoes entre os 

agentes economicos, quer seja estas empresas, profissionais contabeis, instituic;oes 

governamentais, e outros participantes do mundo dos neg6cios. 

Assim sendo, entende-se que, seguidas as orientac;oes definidas nestas 

normas, podem ser reduzidas as varias formas de procedimentos contabeis, 

simplificando deste modo a troca de informac;oes entre os varios utentes destas bern 

como facilita o trabalho dos profissionais contabeis. 

Salienta-se que as normas nao s6 obrigam como tambem podem contribuir 

na qualidade das informac;oes contabeis, na produtividade das empresas devido a 

padronizac;ao dos procedimentos. 
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Segundo Schmidt, Santos e Fernandes (2004, p.21) os objetivos do IASB 

sao: 

I - Desenvolver, no interesse publico, urn conjunto unico de normas 

contabeis globais de alta qualidade, que exigem informa96es transparentes e 

comparaveis nas demonstra96es financeiras, para auxiliar os participantes nos 

mercados de capitais e outros usuarios na tomada de decisoes economicas; 

II- Promover o uso e a aplica9ao dessas normas; 

Ill- Promover a convergemcia entre as normas contabeis locais e as normas 

internacionais de contabilidade. 

A partir da afirma9ao dos autores mencionados anteriormente, entende-se 

que os objetivos do IASB, tern como foco principal, o desenvolvimento de urn 

modelo de procedimento contabil a nivel global, modelo este, que possa ser do uso 

dos que pretendem participar nos mercados de capitais. 

lmporta Salientar que, para alem de desenvolver o modelo de procedimentos 

contabeis tentara promover a aceita9ao e o respectivo uso deste, de forma a que 

sejam reduzidas as inconformidades das informa96es disponibilizadas pelas 

empresas que tern as suas a96es cotadas nas balsas principalmente. 

Criadas as condi96es da existencia de urn mercado de capitais integrado e 

eficaz, que adota as normas estabelecidas pelo IASB, podem tambem estarem 

criadas as condi96es para a maior comparabilidade das contas o que facilitaria de 

certo modo a concorrencia no mundo dos neg6cios. 

0 lnstituto dos Auditores lndependentes do Brasil (IBRACON) tern uma 

opiniao semelhante a dos autores acima citados, no que diz respeito aos objetivos 

do IASB, como pode ser observado na cita9ao que segue. 

0 IASB tern como compromisso principal desenvolver urn modelo unico de 

normas contabeis internacionais de alta qualidade, que requeiram transparencia e 

comparabilidade na elabora9ao das Demonstra96es Contabeis, e que atendam ao 

publico interessado nas Demonstra96es Contabeis sejam eles investidores, 

administradores, analistas, pesquisadores ou quaisquer outros usuarios e leitores de 

tais demonstra96es (IBRACON & CFC, 2006). 
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Conforme pode ser percebido, as duas afirmac;oes ou citac;oes acima 

transmitem a mesma ideia central do que trata o principal objetivo do IASB, que e o 

de tentar criar urn modelo de normas contabeis que possam ser usados em todos os 

paises a nivel global, como intuito de permitir que haja urn padrao na elaborac;ao e 

divulgac;ao das informac;oes contabeis, extraidas das demonstrac;oes contabeis. 

De salientar que, para que este modelo seja confiavel, existe a necessidade 

de serem observados alguns requisites, tais como, a transparemcia e a 

comparabilidade na elaborac;ao das demonstrac;oes Contabeis, e que, estas 

atendam ao publico interessado nas referidas demonstrac;oes Contabeis, quer sejam 

eles investidores, administradores, analistas, pesquisadores, auditores ou quaisquer 

outros usuarios ou leitores de tais demonstrac;oes. 

Este conjunto de normas pode ser usado por todos os interessados em atuar 

nos mercados de capitais em todo o mundo, pois, apesar das diferenc;as culturais, 

economicas, politicas, organizacionais e de outro genero a adoc;ao das normas 

internacionais permite que haja uma harmonizac;ao, e esta ode ser traduzida como 

uma forma que ira permitir que sejam reduzidas as diferenc;as na forma como sao 

elaboradas e disponibilizadas as demonstrac;oes contabeis. 

Assim sendo pode-se afirmar que o uso das normas internacionais por parte 

das empresas pode permitir que as mesmas reduzam o custo de sua 

operacionalidade e permitir que as relac;oes comerciais fluam mais facilmente, na 

medida em que, podemos tratar das informac;oes contabeis do mesmo modo que 

todos os atores dos mercados de capitais. 

As caracteristicas qualitativas sao os atributos que tornam a informac;ao 

proporcionada nas demonstrac;oes financeiras util aos utentes. As quatro principais 

caracteristicas qualitativas sao a compreensibilidade, a relevancia, a fiabilidade e a 

comparabilidade (IASB, 2008). 

Para efeitos meramente ilustrativos segue a figura 1, que mostra as 

caracteristicas qualitativas da informac;ao contabil. 
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Figura 1 - Caracteristicas qualitativas da informagao contabil 

CARACTERfSTICAS QUALITATIVAS 

Fonte: Baseado em IASB (2008) 

De acordo com a afirmagao do IASB citada anteriormente, pode-se perceber 

que, para que a informagao contabil seja considerada de boa qualidade deve 

compreensivel, ou seja, de facil entendimento para a maior parte dos usuaries 

externos ou internes, independente do grau de instrugao. 

Entende-se que a compreensibilidade refere-se a informagao destinada ao 

usuario que tern o minima de treinamento ou conhecimento tecnico para interpretar 

o que esta disponivel nos relat6rios contabeis. A compreensibilidade e fundamental 

para quem recebe a informagao, portanto, ela nao deve canter linguagem muito 

tecnica e deve ter haver fluidez na leitura. (SCHERER, 2008). 

Para alem da compreensibilidade, espera-se que a informagao seja de igual 

forma confiavel, sem nenhum vies, ou seja, reflita os verdadeiros fatos sem 

nenhuma alteragao, quer por conveniencia do profissional contabil ou para 

favorecimento da empresa em prejuizo dos utentes destas informagoes. No que 

concerne a confiabilidade e considerado fator fundamental em todo mundo, porem, a 

sua aplicagao muda dependendo da aplicagao e do que o usuario considera 

confiavel na sua 6tica. 

A confiabilidade e qualidade que a informagao tern de estar liberta de erros 

materiais e de juizos previos, ao mostrar apropriadamente o que tern por finalidade 

apresentar ou se espera que razoavelmente represente, podendo, por conseguinte, 
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dela depender os utentes (Comissao Nacional de Contabilidade de Portugal - CNC

PT). 

No que respeita a comparabilidade, esta permite que sejam verificadas as 

mudangas que forem ocorrendo ao Iongo da existencia da empresa, ou seja, ao 

Iongo da continuidade da entidade. Salienta-se que, a mesma faz sentido se for 

considerado que, quem pretende comprar as demonstrag6es financeiras de 

empresas pertencentes a diferentes paises, tern todo o interesse em que a 

informagao apresentada seja elaborada de acordo com as normas contabeis 

identicas de forma a permitir a comparagao da informagao disponibilizada. 

Por fim indica-se que a mesma informagao deve ser de carater relevante. A 

comissao nacional de contabilidade de Portugal (CNC - PT), afirma que "a 

relevancia e entendida como a qualidade que a informagao tern de influenciar as 

decisoes dos seus utentes, ao ajuda-los a avaliar os acontecimentos passados, 

presentes e futures ou corrigir as suas avaliag6es". 

Para Hendriksen eVan Breda (1999) "a relevancia requer que a informagao 

seja pertinente ou esteja associada, de maneira util, a ag6es que visem facilitar ou 

aos resultados desejados". 

As afirmag6es dos autores citados anteriormente transmitem a mesma ideia 

basica, no sentido de que, a relevancia percebe-se quando a informagao contabil 

tern o poder de auxiliar os usuaries a entenderem os eventos passados e poder 

prever o que podera provavelmente ocorrer futuramente. Assim sendo, pode-se 

entender que a informagao contabil e considerada relevante quando ela tern o poder 

de influenciar a decisao do usuario. lsto leva a conclusao de que a relevancia 

depende do tomador de decisao. 

0 que se pode perceber e que algumas das caracteristicas qualitativas da 

informagao contabil como e o caso da relevancia, da confiabilidade e da 

compreensibilidade, podem ser consideradas portadoras do fator subjetivo, ou seja, 

existe certa subjetividade no julgamento do que e confiavel ou relevante para 

determinados usuaries. 
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Sendo assim, pode-se afirmar que quer a relevancia, quer a confiabilidade 

ou a compreensibilidade depende do destinatario da informac;:ao disponibilizada e do 

uso a que o utente desta informac;:ao dara a mesma. 

A definic;:ao das caracterfsticas do IASB e reforc;:ada pela definic;:ao do Plano 

Oficial de Contabilidade (POC) de Portugal, ao referir que a qualidade essencial da 

informac;:ao proporcionada pelas demonstrac;:oes financeiras e a de que seja 

compreensfvel aos seus varios usuarios, sendo que a sua utilidade e determinada 

pela sua relevancia, comparabilidade e sua confiabilidade. 

Comparadas as afirmac;:oes do IASB e do POC no que concerne as 

caracterfsticas da informac;:ao contabil, pode-se afirmar que nao existem evidencias 

de diferemc;:as significativas, podendo-se afirmar que as duas entidades revelaram 

terem posic;:oes semelhantes no que diz respeito as qualidades da informac;:ao 

contabil. 

A partir da aceitac;:ao de normas comuns de contabilidade, as empresas 

poderao divulgar suas demonstrac;:oes financeiras de acordo com os criterios 

internacionais de contabilidade e, com isso, facilitar o entendimento de todas as 

partes interessadas em suas informac;:oes (CRC-SP, 1997). 

Percebe-se a partir da citac;:ao anterior, que o uso das normas internacionais 

de contabilidade por parte das empresas de todo o mundo ou a maior parte destas, 

permite que as mesmas participem dos mercados de capitais a nfvel global e podem 

deste modo divulgar as suas informac;:oes contabeis com a certeza de que estas 

serao entendidas pela maior parte dos participantes deste mesmo mercado. lmporta 

salientar aqui que, a adoc;:ao das normas internacionais nao s6 facilita as operac;:oes 

das empresas como tambem as fortalece, na medida em que permite que haja maior 

confianc;:a por parte dos usuarios destas informac;:oes. 

0 uso dos criterios internacionais para a elaborac;:ao e divulgac;:ao da 

informac;:ao contabil, permite tambem, que qualquer usuario independente da 

localizac;:ao geografica e das diferenc;:as de lingua, entenda o significado da 

informac;:ao disponibilizada pelas empresas. Assim sendo pode-se afirmar que a 

adoc;:ao das normas internacionais de contabilidade ira facilitar as atividades das 

empresas no ambito comercial, operacional bern como no ambito jurfdico, na medida 
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em que, podem ser entendidas as questoes legais inerentes a cada tipo de neg6cios 

e porte de empresa. 

3.1 AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

Tal como ocorre em relac;ao as normas lnternacionais, no caso Brasileiro 

existem organismos que estabelecem as referidas normas de Contabilidade, de 

forma a regulamentar as praticas contabeis em uso em todo o territ6rio nacional 

(Federac;ao). Estes 6rgaos estabelecem as normas contabeis brasileiras e para 

todas as sociedades de urn modo geral. 

As normas brasileiras de contabilidade (NBC) estao diretamente 

relacionadas as regras, aos procedimentos contabeis, aos conceitos, guias e as 

bases que alicerc;am as praticas contabeis. 

Para efeitos meramente ilustrativos segue a figura 2 que mostra as normas 

contabeis. 

Figura 2 - Normas Contabeis 

PRINCiPIOS 
NORMAS 

PADRQES 

Regras, Conceitos, Convenc;:oes, Guias, Bases e 

Procedimentos, etc. 

Fonte: CRC - RS (2008) 

Conforme SCHMIDT, SANTOS & FERNANDES (2004, p.17), "As normas 

brasileiras, as sociedades em geral sao reguladas pelo novo C6digo Civil, Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002. Contudo, as sociedades anonimas possuem uma 

norma especifica denominada Lei das Sociedades por ac;oes". 

A afirmac;ao dos autores anteriormente mencionados permite perceber que, 

todas as sociedades anonimas, devem seguir as normas dispostas na lei citada no 
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paragrafo acima, como forma de disponibilizarem as suas demonstragoes 

financeiras em conformidade com o que e a Lei das sociedades an6nimas (SA's) 

dentro do espago geogratico brasileiro. Estas normas colocam certa ordem no que 

diz respeito ao entendimento ou interpretagao das informa96es contabeis divulgadas 

pelas empresas 

Ainda no que respeita as entidades que regulamentam a aplicagao das 

normas contabeis no Brasil, deve-se fazer mengao a Comissao de Valores 

Mobiliarios (CVM}, criada em 1976 por meio da Lei n°6.385/76, com o intuito de 

regulamentar as companhias abertas, ou seja, tern a responsabilidade de 

estabelecer as normas que devem ser seguidas pelos participantes dos mercados 

de capitais. 

Para alem das entidades ja referenciadas anteriormente, existem os 6rgaos 

regionais que asseguram a padronizagao das praticas contabeis em uso no Brasil, 

tais 6rgaos sao denominados Conselhos Regionais de Contabilidade (CRC}, o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o lnstituto dos Auditores lndependentes 

do Brasil (IBRACON). 

As normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) sao tratadas pela resolugao 

CFC no 751/93. Estas estabelecem regras de conduta profissional e procedimentos 

tecnicos a serem observados quando da realizagao dos trabalhos previstos na 

Resolugao CFC n°560 de 28 de outubro de 1983, em consonancia com os Principios 

Fundamentais de Contabilidade. 

No que concerne as normas tecnicas, o Conselho Federal de Contabilidade 

do Brasil (2008) afirma que "Normas Tecnicas estabelecem conceitos doutrinarios, 

regras e procedimentos aplicados de contabilidade, caracterizando-se pelo prefixo 

NBC T". A mesma entidade afirma ainda que "As Normas Profissionais estabelecem 

regras de exercicio profissional, caracterizando-se pelo prefixo NBC P". 

Conforme as afirmagoes do CFC do Brasil, as normas contabeis em vigor no 

Brasil estao divididas em dois nfveis, profissionais e tecnicas. Salienta-se que estas 

foram estabelecidas com o intuito de regular, uniformizar a aplicagao das mesmas 

por parte dos profissionais contabeis e outros participantes do ambiente empresarial, 

ou seja, do mercado de capitais. Estas podem ser consideradas como urn conjunto 
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de principios que norteiam as aplicagoes da contabilidade e tambem estabelece a 

conduta, forma como os profissionais contabeis devem agir. 

No caso brasileiro muitas das normas contabeis sao originarias da base 

conceitual do IASB, tendo sido adequadas as necessidades e a realidade do que e o 

mercado brasileiro. 

A convergencia das normas contabeis do Brasil com as normas internacionais 

partiu da mesma necessidade que a de Portugal, pois, ambos perceberam que 

devido a internacionalizagao dos mercados financeiros e de capitais. A possibilidade 

de disponibilizar as informagoes contabeis com base nas normas internacionais 

permitindo que os utentes da mesma possam fazer a comparagao tornou-se urn 

instrumento facilitador de obtengao de recursos no mercado financeiro a nivel global. 

A afirmagao acima pode ser considerada verdadeira, na medida em que, existem 

evidencias de que quanta mais a empresa divulga a sua informagao mais 

competitiva se torna e reduz o seu custo de captagao de recursos. 

3.2. AS NORMAS PORTUGUESAS DE CONTABILIDADE 

Em Portugal diferente do que ocorre no Brasil, sao aplicados quatro tipos de 

normas contabeis, nomeadamente as do Plano Oficial de Contabilidade (POC), as 

diretrizes contabeis, as diretrizes da Uniao Europeia (EU), e as normas do IASB. As 

normas do Plano Oficial de Contabilidade (POC) e as diretrizes contabeis sao 

aplicadas diretamente, as diretrizes da uniao europeia sao aplicadas indiretamente, 

o que quer dizer que, sao aplicadas quando combinadas ou transpostas pelo 

normativo portugues. No que concerne as normas do IASB, estas sao aplicadas por 

meio da diretriz contabil 18 (DC 18), isto apenas quando as mesmas nao se 

encontram enunciadas nas anteriores. 

0 Plano Oficial de Contabilidade (POC), constitui a pega mais importante e de 

maior aplicagao da normatizagao contabil em Portugal, e e constituido por catorze 

(14) capitulos, a saber: 

1. lntrodugao 
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2. Considerac;oes Tecnicas 

3. Caracteristicas da informac;ao financeira 

4. Principios contabeis 

5. Criterios de valorac;ao 

6. Balanc;os 

7. Demonstrag6es de Resultados 

8. Anexo ao balanc;o e a demonstrac;ao de resultados 

9. Origem e aplicac;ao de recursos 

10.Quadro de contas 

11. C6digo de contas 

12. Notas explicativas 

13. Normas de consolidagao de contas 

14. Demonstrac;oes financeiras consolidadas. 

Conforme se pode notar, o Plano Oficial de Contabilidade (POC), e o principal 

instrumento regulador das normas contabeis portuguesas. Este instrumento como se 

pode notar, tern uma abrangemcia global, e as normas neste contidas sao aplicadas 

em alguns casos juntamente com as diretrizes, quando se verificam lacunas no 

POC. 

As normas contabeis portuguesas sao asseguradas por cinco diferentes 

organismos normatizadores, que operam em diferentes setores e com 

caracteristicas pr6prias, mas nao existe uma coordenac;ao entre os referidos 

organismos que asseguram a padronizac;ao dos principios basicos da contabilidade, 

o que por si s6, constitui-se um problema para a harmonizac;ao contabil a nivel 

global. 

As cinco entidades que asseguram as normas contabeis portuguesas sao as 

que seguem abaixo: 

1. Banco de Portugal (BP); 

2. Institute de Seguros de Portugal (ISP); 

3. Comissao de Normalizac;ao Contabilistica (CNC) 

4. Comissao de Valores Mobiliarios (CMVM); 
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5. Comissao de Normalizagao Especifica (CNCAP). 

0 Banco de Portugal emite as normas referentes as instituigoes financeiras, o 

lnstituto de Seguros de Portugal as referentes as seguradoras, para as empresas 

industriais, comerciais e outras entidades as normas sao emitidas pela Comissao de 

Normatizagao Contabilistica (CNC). Esta entidade e considerada como sendo 

tecnicamente independente, porem, depende administrativamente e financeiramente 

do Ministerio das Finangas de Portugal. 

Por sua vez, a Comissao de Valores Mobiliarios por forga do c6digo dos 

valores mobiliarios, pode estabelecer normas contabeis especfficas para as 

entidades que negociam as suas ag6es em bolsa, porem, antes sao auscultadas as 

varias entidades normatizadoras institufdas. E por ultimo a Comissao de 

Normalizagao Especffica, tern como principal fungao, emitir as normas contabeis 

relativas ao setor publico administrative, o que ocorreu como conseqOencia da do 

Plano Oficial de Contabilidade Publica (POCP). 

Os instrumentos contabeis em vigor em Portugal estao relacionados a 

Comissao de Normalizagao Contabilistica (CNC). 0 atual modelo de normalizagao 

contabil para as empresas comerciais, industriais e outras entidades, foi institufdo 

com base em decreto lei no ano de 1977, o referido decreto e o Decreta-Lei no 

47/77. Salienta-se que a normalizagao contabil em Portugal, apresenta-se com o 

seguinte perfil: 

• Sob a forma de plano de contas (sem estrutura conceitual propria) 

• Tern orientagao Jurfdico/Fiscal 

• E: de ambito nacional 

• Tern forte influencia dos fatores empresariais, profissionais, 

internacionalizagao, mercado de valores mobiliarios e a fiscalizagao. 

Conforme a afirmagao de Silva, Pereira e Rodrigues (2006, p.39), "Os 

primeiros passos no sentido da normalizagao contabilistica portuguesa foram dados 

em 1977 com a criagao da Comissao de Normalizagao Contabilfstica (CNC) e a 

publicagao do primeiro Plano Oficial de Contabilidade (POC) atraves do Decreto-Lei 

no 47/77 de 7 de fevereiro" 
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De acordo com a afirmagao dos autores anteriormente citados, pode-se 

perceber que Portugal tern vindo a envidar esforgos no sentido de harmonizar as 

normas contabeis praticadas no pais, e atualmente, como membro da Uniao 

Europeia (EU), torna-se uma necessidade a adequagao dessas normas ao que ja 

existe no seio da uniao europeia por forga dos seus compromissos comerciais. 

Esta harmonizagao se concluida nao s6 sera util, para as transagoes no seio 

da comunidade europeia, como dito anteriormente, mas tambem, nas transagoes a 

nivel global e em particular com os paises da CPLP. Neste contexte a harmonizagao 

auxiliaria o trabalho dos gestores das empresas portuguesas, brasileiras e dos 

restantes paises da comunidade, na tomada de decisoes economica e financeira. A 

normatizagao e urn processo que visa a uniformidade das praticas contabeis 

enquanto que a harmonizagao contabil e urn processo que atende mais as 

especificidades economicas, sociais e culturais de cada pais. 

Com a entrada na comunidade Europeia (hoje Uniao europeia) em 1986, 

Portugal teve necessidade de adoptar a IV Directiva Comunitaria, sobre as contas 

individuais, e a VII Directiva Comunitaria, sobre contas consolidadas. Assim, em 

Novembro de 1989, a CNC emite uma versao revista do POC, conhecida por POC 

90(capitulos de 1 a 12 do POC, Decreto-Lei no 410/89) para adoptar a IV Directiva: a 

2 de julho de 1991, atraves do Decreto-Lei no 238/91) (capitulos 13 a14) a VII 

Directiva era transposta para o normative contabilistico portugues(SILVA, PEREIRA 

E RODRIGUES, 2006). 

Conforme a afirmagao dos autores citados anteriormente entende-se que o 

esforgo empreendido por Portugal no sentido de harmonizar as suas praticas 

contabeis vern de longa data, porem, devido a exigencia da Uniao Europeia, 

comunidade da qual Portugal e membro, viu-se obrigado a acelerar o processo de 

adogao das normas do IASB. 

T ambem se torn a necessaria a harmonizagao das praticas contabeis de modo 

a que as relagoes comerciais decorram dentro de urn ambiente economico que 

transmita seguranga advinda da transparencia dos procedimentos contabeis 

adotados pelos varies atores que neste ambiente de neg6cios operam. Percebe-se 
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aqui que, a necessidade de se alcanc;ar um ambiente favon3vel aos neg6cios pode 

ter acelerado o processo de harmonizac;ao contabil por parte de Portugal. 

No que diz respeito a Portugal, foi aprovado o Regulamento n° 1606 de 19 

julho de 2002, pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento Europeu, que preve 

que todas as empresas com tftulos cotados adotem as normas internacionais de 

Contabilidade pelo menos ao nivel das contas consolidadas. (SILVA, PEREIRA E 

RODRIGUES, 2006). 

Segundo referem os autores citados anteriormente, processo de 

harmonizac;ao contabil, ou seja, o processo de adoc;ao de um (mico modelo de 

elaborac;ao e apresentac;ao das demonstrac;oes financeiras em Portugal, passa pela 

conexao entre a legislac;ao vigente no pafs e da Uniao Europeia e o normative do 

lAS B. 

Este regulamento preve que as empresas que tenham as suas ac;oes cotadas 

em bolsa elaborem e publiquem as suas demonstrac;oes financeiras de acordo com 

as normas do IASB. Salienta-se que, o referido regulamento, refere-se a Setima 

Diretiva publicada pela uniao europeia, com o intuito de definir os procedimentos 

relatives a elaborac;ao e publicac;ao das contas consolidadas. lmportante tambem 

salientar que, este regulamento para alem do objetivo mencionado anteriormente, 

tambem visava permitir a melhor comparac;ao das informac;oes contabeis divulgadas 

pelas empresas na Uniao Europeia. 

3.3. AS ESTRUTURAS CONCEITUAIS BASICAS 

3.3.1 A ESTRUTURA CONCEITUAL DO IASB 

A entidade IASB, estabeleceu uma estrutura conceitual basica de 

contabilidade que serve de modelo para varios paises no mundo, particularmente 

para as empresas que tern ou desejam ter as suas ac;oes cotadas nas bolsas a nivel 

global. Contudo, o IASB nao define o porte das empresas que devem adotar o novo 

modelo, mas refere que todas as empresas que tenham a pretensao de fazer 

neg6cios nas bolsas dos quatro cantos do mundo devem adotar o modelo. 
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De acordo com o IASB (2008;), "esta estrutura conceitual estabelece 

conceitos que estao subjacentes a preparac;ao e elaborac;ao das demonstrac;oes 

financeiras para utentes externos". 

A afirmac;ao acima permite perceber que a estrutura do IASB estabelece os 

procedimentos basicos para a elaborac;ao e a divulgac;ao das demonstrac;oes 

financeiras. Por outro lado, mostra que o foco destas informac;oes, ou seja, das 

demonstrac;oes financeiras sao os usuaries externos. Estes podem ter interesses e 

diversos bern como demandas de varias ordens, assim como podem ter percepc;oes 

diferentes sobre as informac;oes em seu poder. 

Conforme o IASB (2008) "A estrutura conceitual trata de: 

• Objetivo das demonstrac;oes financeiras; 

• As caracteristicas qualitativas que determinam a utilidade da 

informac;ao nas demonstrac;oes financeiras; 

• A definic;ao, o reconhecimento e a mensurac;ao dos elementos a partir 

dos quais sao elaboradas as demonstrac;oes financeiras; e 

• Conceito de capital e manutenc;ao de capital. 

Pelo que pode ser percebido, a estrutura conceitual do IASB tern como 

principal objetivo, definir como deve ser feita a definic;ao dos elementos das 

demonstrac;oes financeiras, o seu reconhecimento bern como a sua mensurac;ao. De 

salientar que a mesma estrutura conceitual determina que a informac;ao contabil e 

validade a partir da constatac;ao da existencia das caracteristicas qualitativas, para 

alem de que a mesma define o conceito de capital e a forma de sua manutenc;ao. 

Salienta-se que a qualidade da informac;ao em contabilidade, vern antes dos 

fundamentos e dos padr6es, portanto, pode-se definir a partir dai a orientac;ao dos 

fundamentos contabeis e saber da utilidade da mesma. 

0 objetivo das demonstrac;6es financeiras e 0 de permitir que OS varios 

usuaries da informac;ao contabil tenham informac;oes acerca da posic;ao financeira 

da empresa, do desempenho operacional e das alterac;oes ocorridas. Salienta-se 

que as demonstrac;oes financeiras na grande parte refletem os efeitos financeiros 

dos fatos passados. 
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Para Silva, Pereira & Rodrigues (2006, p.43), "os objetivos essenciais da 

estrutura conceitual do IASB sao": 

• Ajudar o Conselho do IASB no desenvolvimento de normas futuras e 

revisao das existentes; 

• Ajudar o Conselho do IASB na promogao da harmonizagao contabil ao 

nivel dos procedimentos a adotar na preparagao e apresentagao das 

demonstragoes financeiras (OF); 

• Ajudar no tratamento de materias que ainda nao tenham sido objeto de 

uma norma internacional; 

• Ajudar os auditores na formagao de opiniao quanto a se as demonstragoes 

financeiras se conformam ou nao com as normas internacionais; 

• Ajudar os utilizadores na interpretagao da informagao contida nas 

demonstrag6es financeiras preparadas em conformidade com as normas 

internacionais. 

A partir das afirmagoes anteriormente mencionadas, percebe-se que a 

estrutura do IASB e feita de modo a auxiliar OS varios usuarios das informag6es 

contabeis no sentido de formarem as suas opinioes, tomarem as decis6es 

economicas e financeiras nas varias esferas corporativas ou mesmo a nivel pessoal. 

Salienta-se que a mesma, tern como objetivo, ajudar o proprio IASB a 

harmonizar as praticas contabeis de forma global, no sentido de facilitar as 

transag6es comerciais entre as corporag6es dos varios paises do globo, o facil 

entendimento do tratamento das informag6es contidas nas Demonstragoes 

Contabeis e promover o uso e a rigorosa aplicagao das normas contabeis. 

No que diz respeito ao uso das informag6es contabeis por parte dos auditores, 

pode-se perceber que nos ultimos anos, estas informagoes tern sido consideradas 

de fundamental importancia, nao apenas pelo seu conteudo, mas tambem pela 

veracidade dos fenomenos observados nas grandes corporag6es, reforgando a ideia 

de que estas devem seguir as normas internacionais de modo a que tenham uma 

melhor interpretagao por parte dos auditores que procuram identificar se as mesmas 
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foram elaboradas de forma veridica ou nao. Significa dizer, se foram elaborados 

segundo a indicagao do IASB. 

A referida estrutura conceitual do IASB, tern tambem como fungao, servir de 

base para a orientagao ou direcionamento na definigao de novas normas a partir das 

ja existentes, isso caso haja para necessidade de mudanga, me virtude de novas 

acontecimentos economicos e financeiros a nivel mundial, que possam colocar em 

causa o usa ou conteudo da informagao contabil. 

3.3.2 ESTRUTURA CONCEITUAL DO BRASIL 

Para o ComitE~ de Pronunciamentos Contabeis (CPC) do Brasil, a estrutura 

conceitual tern como finalidade servir de base para a preparagao das demonstrag6es 

contabeis. Deve-se salientar que as referidas demonstrag6es contabeis, sao 

elaboradas em divulgadas como intuito de responder as necessidades e finalidades 

de varia ordem dos usuarios externos. Alguns 6rgaos do governo, as autoridades 

fiscais bern como as autoridades reguladoras tern a capacidade de definir exigencias 

especificas com o intuito de atender os seus fins. 

0 CPC afirma ainda que a referida estrutura conceitual (EC) foi concebida de 

modo a ser aplicada aos varios modelos contabeis e conceitos de capital e 

manutengao. Vista deste modo pode-se afirmar que existem semelhangas com a 

estrutura conceitual definida pelo IASB, no que tange a questao de capital e sua 

manutengao. 

0 CPC refere que no que diz respeito a divulgagao e mensuragao a estrutura 

conceitual, nao define normas ou procedimentos especificos para estas quest6es 

em particular. No Brasil a estrutura conceltual e aplicavel as demonstrag6es 

contabeis de todas as entidades comerciais, industriais e de outros setores de 

neg6cios que tenham a obrigatoriedade de divulgar as suas informag6es contabeis 

querem para o setor publico ou privado. 

De acordo com o CPC (2008), a estrutura conceitual (EC) do Brasil aborda: 

• 0 Objetivo das demonstrag6es contabeis; 

30 



• As caracteristicas qualitativas que determinam a utilidade das 

informag6es contidas nas demonstrag6es contabeis; 

• A definigao, o reconhecimento e a mensuragao dos elementos que 

comp6em as demonstrag6es contabeis; e 

• Os conceitos de capital e de manutengao de capital. 

A estrutura conceitual do Brasil como e apresentada acima, mostra-se 

semelhante a estrutura conceitual definida pelo lASS. lsto ocorre pelo fato de a 

mesma ter como base para o seu desenvolvimento, as normas internacionais 

definidas pela entidade que trata destas materias, no caso especifico o lASS. 

Ainda de acordo com o CPC (2008), "a estrutura conceitual tern como 

finalidade": 

• Dar suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos tecnicos e 

a revisao de pronunciamentos ja existentes quando necessaria; 

• Dar suporte aos responsaveis pela elaboragao das demonstrag6es 

contabeis na aplicagao dos pronunciamentos tecnicos e no tratamento 

de assuntos que ainda nao tiverem sido objeto de pronunciamentos 

tecnicos; 

• Auxiliar os auditores independentes a formarem a sua opiniao sobre a 

conformidade das demonstrag6es contabeis com os pronunciamentos 

tecnicos; 

• Apoiar os usuarios das demonstrag6es contabeis na interpretagao das 

informag6es nelas contidas, preparadas em conformidade com os 

pronunciamentos tecnicos; 

• Proporcionar, aqueles interessados, informag6es sobre o enfoque 

adotado na formulagao dos pronunciamentos tecnicos. 

Conforme a afirmagao do comite de praticas contabeis (CPC) do Brasil, a 

estrutura conceitual tern como principal fungao auxiliar no desenvolvimento de novos 

pronunciamentos tecnicos, tal como ocorro em relagao a estrutura conceitual do 

lASS. 
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Para aiE§m da finalidade ja referenciada acima, a EC tern como fungao, servir 

de base para os auditores e os usuaries das informag6es contidas nas 

demonstrag6es contabeis formarem a sua opiniao. Analisada a estrutura conceitual, 

no que diz respeito a sua finalidade, sao percebidas semelhangas com a estrutura 

conceitual definida pelo IASB. Estas semelhangas podem ser justificadas pelo fato 

de a EC ter sido concebida tendo como base a EC do IASB ao Iongo da tentativa de 

convergemcia das normas contabeis internacionais. 

3.3.3 ESTRUTURA CONCEITUAL DE PORTUGAL 

No que diz respeito a Portugal, existe uma estrutura conceitual contabil, que 

serve de base para a elaboragao das demonstragoes contabeis. Esta estrutura 

segue determinada hierarquia definindo as regras, os objetivos e os limites da 

informagao contabil, de referir ainda, que a mesma esta definida ou estabelecida no 

Plano Oficial de Contabilidade (POC). 

Os objetivos das demonstrag6es financeiras em Portugal sao definidos no 

capitulo 3.1 do POC e na diretriz contabil no 18(DC 18). 1m porta dizer que estes 

objetivos sao semelhantes aos estabelecidos pelo IASB. 

Deve-se salientar tambem que, que esta diretriz nao s6 define os objetivos 

das demonstrag6es financeiras bern como os princfpios contabeis geralmente 

aceites. Estes nada mais sao do que urn conjunto de principios, normas e 

procedimentos contabeis. 

Conforme afirmam Silva, Pereira e Rodrigues (2006, p.43), analisado o Plano Oficial 

de Contas pode-se perceber que a estrutura conceitual portuguesa foi elaborada 

parcialmente pela Comissao de Normalizagao Contabilistica, que definiu OS usuaries 

da informagao contabil como sendo os investidores, financiadores, trabalhadores, 

fornecedores, outros credores, Administragao publica e o publico em geral. 

Contudo, nao foram considerados os clientes como usuaries da informagao 

contabil e nem mesmo foram especificadas as necessidades de informagao para 

cada tipo de usuario. Salienta-se que esta definigao foi feita com base na estrutura 

do IASB. 
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Para ilustrac;ao segue a Figura 3 que mostra quais sao os destinatarios da 

informac;ao contabil. 

Figura 3- Destinatarios da lnformac;ao Contabil 

DESTINARIOS DA INFORMACAO 
CONTABIL 

/ 
' \ 

lnvestidores Financiadores Fornecedores Credores I 

Administra~ao Publica e 

publico em geral 

Fonte: Baseado em Comissao de Normatizagao Contabillstica de Portugal 

Constata-se que todos os usuarios da informac;ao contabil anteriormente 

citado sao usuarios externos. A informac;ao contabil para cada grupo de usuarios 

tern aplicac;ao e utilidade especifica, ou seja, cada grupo de usuarios julga por si 

mesmo o que considera fundamental nas informac;oes disponibilizadas pelas 

empresas. 

A empresa em particular aos administradores cabe a responsabilidade e 

talvez se possa afirmac;ao a obrigac;ao de elaborar as demonstrac;oes financeiras 

relatando os fatos ou fenomenos ocorridos sem mudanc;a de qualquer ordem. 

No ambito do processo de harmonizac;ao contabil, Portugal acabou por 

estabelecer que a elaborac;ao das demonstrac;oes financeiras compreendesse dois 

niveis subordinados a uma mesma estrutura conceitual, mas dirigidos a diferentes 

grupos de entidades economicas. 

De acordo com Silva, Pereira e Rodrigues (2006, p.41) "0 primeiro nivel, de 

cariz europeu/internacional, aplica-se as entidades economicas com maiores 
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exigemcias de relato financeiro em contexto nacional, europeu e internacional, sendo 

seu objetivo primordial a elaboragao de demonstragoes financeiras, atendendo ao 

normativo do IASB (contas consolidadas e contas anuais das empresas com valores 

mobiliarios cotados num mercado regulamentado de qualquer Estado-Membro). 

Neste nfvel existem elementos de adogao obrigat6ria e elementos de adogao 

facultativa ou recomendada" 

• Obrigat6rios: Estrutura conceitual do IASB IAS/IFRS (normas, SIC-IFRI 

(interpretagoes das IAS/IFRS) e notas anexas adicionais (NAA) -

(divulgagoes que venham a ser exigidas pela legislagao nacional, para 

alem das que decorrem das lAS); 

• Facultativos: Modelos de apresentagao das demonstragoes financeiras 

para as contas individuais e consolidadas (de acordo com o IASB) -

MDF; c6digo de contas - CC. 

Como se pode perceber, a elaboragao das demonstragoes financeiras em 

Portugal, nao e feita de urn unico modo. 0 primeiro nfvel trata da elaboragao das 

demonstragoes financeiras para as contas consolidadas e das contas anuais das 

empresas com valores mobiliarios cotados em bolsa, sendo que devem ser 

observadas as regras definidas pelo IASB, ou seja, dever com base no normativo do 

IASB. Contudo, existem elementos que sao facultativos e os obrigat6rios, e todos 

sao baseados na estrutura conceitual do IASB. 

Deve-se salientar que o primeiro nfvel de normatizagao contabil, e composto por 

componentes obrigat6rios e de adogao facultativa ou apenas de simples 

recomendagao, concebido de forma a permitir que as demonstragoes financeiras 

sejam elaboradas conforme as normas do IASB. 

Para efeitos ilustrativos segue a Figura 4 que mostra a configuragao do 

primeiro nfvel da normalizagao contabil em Portugal. 
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Figura 4- Configura9ao do primeiro nfvel da normaliza9ao contabil: 

ESTRUTURA CONCEITUAL DO 
IASB 

IASB lAS/I FRS 

SIC -IFRI 

NAA 

MDF 

cc 

IAS/IFRS - narmas internacianais e de relata financeira; SIC - IFRS - lnterpreta96es de Narmas lnternacianais de Relata 

Financeira; NAA - Natas anexas e adicianais; MDF - madelas de apresenta9aa de demanstra96es financeiras; CC - c6diga de 

cantas. 

Fonte: Comissao de Normalizac;ao Contabilistica- Portugal (2008) 

Os elementos que devem ser adotados de forma obrigat6ria sao: 

• Estrutura conceitual (EC), ou seja, (IASB/FrameWork)-traduzida para a 

lingua portuguesa; 

• Normas lnternacionais de Relato Financeiro (lAS/I FRS); 

• lnterpreta96es de Normas lnternacionais de Relato Financeiro 

(SIC/IFRI); 

• Notas anexas e adicionais (NAA). 

De acordo com a CNC, no que concerne aos elementos de carater 

facultativos, pode-se constatar que estes sao compostos de modelos de 

apresenta9ao das demonstra((6es financeiras para as contas individuais e 

consolidadas, compostas de: 

1. Balan((o; 

2. Demonstra((ao dos resultados por fun96es; 
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3. Demonstra<;oes dos resultados por natureza; 

4. Demonstra<;oes de fluxo de caixa; 

5. Demonstra<;oes das altera<;oes no capital proprio. 

0 segundo nlvel de cariz nacional e aplicavel para todas as empresas que 

nao tenham a obriga<;ao de aplicar o primeiro nlvel de harmoniza<;ao, ou seja, e 
aplicavel as pequenas e micro empresas (PME) em geral, que devem utilizar as 

(IAS/IFRS) adaptadas as suas menores exigencias na elabora<;ao das 

demonstra<;oes contabeis. As normas a que estas empresas devem ser 

subordinadas sao as denominadas Normas Contabillsticas e de Relata Financeiro 

(NCRF) empresas, que sao parte integrante do Sistema de Normaliza<;ao 

Contabillstica (SNC). 

Para efeitos meramente ilustrativos segue a Figura 5 que mostra a 

configura<;ao do segundo nlvel da normaliza<;ao contabil em Portugal. 

Figura 5- Configura<;ao do segundo nlvel da normaliza<;ao contabil: 

ESTRUTURA CONCEITUAL DO IASB 

p 
NCG 

NCRF c 

Nl G 

MDF 
A 

I 
cc 

p 

NCG- Normativos de can~ter geral; NCRF - notas contabilisticas e de relata financeiro; Nl - notas interpretativas; 

MDF - modelos de apresenta9ao de demonstra96es financeiras; CC - c6digo de contas. PCGA!P - principios contabeis 

geralmente aceites em Portugal Fonte: Comissao de Normaliza9ao Contabilfstica- Portugal 
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Conforme afirmam Silva, Pereira & Rodrigues (2006, p.42), "os elementos do 

segundo nivel de normalizagao contabilistica sao": 

• Estrutura conceitual; 

• Normativos de carcHer geral (NCG); 

• Normas contabilisticas e de relata financeiro (NCRF); 

• Normas interpretativas (NI); 

• Modelos de apresentagao das demonstrag6es financeiras para as 

contas individuais e consolidadas; e 

• C6digo de contas. 

No que respeita ao normative de carater geral importa afirmar que, incluem as 

materias objeto dos capitulos urn (1) a cinco (5) e treze (13) do Plano Oficial de 

Contabilidade (POC), sendo que, tais materias devem estar revisadas e atualizadas. 

Estas NCG podem ser entendidas como sendo as que funcionam de forma 

articulada ou de forma conjunta com a estrutura conceitual com o intuito de 

estabelecer as regras/orientagoes gerais. 

Em relagao as normas contabeis e de relata financeiro, devem ter como base 

as normas do IASB, ou seja, devem ser adaptadas das lAS as necessidades das 

empresas com menores exigencias de relata financeiro, dispensando-se a aplicagao 

de certas lAS, isso caso as circunstancias justificarem, embora garantindo no 

essencial os criterios de reconhecimentos e de mensura<;ao. 

No caso especifico das normas interpretativas, estas devem ser elaboradas 

pela comissao de normalizagao contabil com o intuito de esclarecer ou orientagao 

sabre o conteudo dos restantes componentes do nivel dois de normalizagao contabil 

em Portugal. 

No que concerne as demonstrac;oes financeiras, estas devem ser elaboradas 

de forma simplificada, mas compativel com a forma como sao elaboradas no 

primeiro nivel de normalizac;ao. 

A estrutura conceitual do segundo nivel e basicamente a mesma do primeiro 

nivel, porem, contem elementos configurados para as necessidades das entidades a 
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que se destina, de modo a atender a pratica contabil portuguesa e assegurar a 

conexao entre os dais nfveis da normatizac;ao contabil. 

Salienta-se que no segundo nfvel o modelo de demonstrac;oes financeiras e 

estabelecido em duas versoes, de aplicac;ao geral (MDF-G) e de aplicac;ao 

simplificada (MFD-S). Deve-se salientar que os modelos de demonstrac;oes 

financeiras de um nfvel e de outro ara alem de serem compatfveis podem ser 

identicos em algumas circunstancias. 

Em Portugal, a conexao entre os dais nfveis de harmonizac;ao contabil esta 

assegurada pelo fato de ambos estarem subordinados a mesma estrutural 

conceitual e ainda pelo fato de as normas contabeis e de relata financeiro e as 

normas interpretativas estarem baseadas nas IAS/IFRS, os modelos de 

demonstrac;oes financeiras dos dais nfveis serem compatfveis e par ultimo o c6digo 

de contas ser comum. 

Ainda no que respeita a Portugal importa referir que, os princfpios contabeis, 

as caracterfsticas da informac;ao contabil e os criterios de valorac;ao sao abordados 

na estrutura conceitual, porem, articulados de forma diferente do que se pode 

encontrar na estrutura conceitual do IASB. 

Conforme afirmam Silva, Pereira e Rodrigues (2006, p.43), "embora estejam 

definidos na estrutura conceitual os usuarios das demonstrac;oes financeiras, os 

objetivos das mesmas e os princfpios contabeis, ainda falta definir os seguintes 

elementos": 

• Elementos das demonstrac;oes financeiras: Ativos, Passivos, Capitais 

Pr6prios (Balanc;o), Proveitos e Custos (Demonstrac;oes de 

Resultados); 

• Reconhecimento dos elementos das demonstrac;oes financeiras; 

• Conceitos de capital e manutenc;ao de capital. 

De acordo com a afirmac;ao acima, percebe-se que a estrutura conceitual 

portuguesa, embora nela estejam definidos os usuarios da informac;ao contabil e os 

seus respectivos objetivos, nao se pode considerar uma estrutura completa, na 

medida em que, nela nao se encontram definidos alguns elementos que constituem 

parte do Balanc;o Patrimonial (BP), tais como, o ativo e o passivo, para alem falta 
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definir a forma como devem ser reconhecidos os elementos das demonstragoes 

financeiras. 

lmporta salientar que a nao definigao clara dos elementos das demonstragoes 

financeiras dificulta sobremaneira o trabalho dos profissionais contabeis, na medida 

em que nao se tern claro de que forma estes devem ser mensurados ja que nem 

bern definidos foram. 

No que concerne aos princfpios contabeis geralmente aceites, o Plano Oficial 

de Contabilidade (POC) faz mengao no seu quarto (4°) capitulo afirmando que estes 

servem de instrumento de auxilio aos usuarios das informa<;6es contabeis de modo 

a estes tenham uma imagem apropriada da situagao financeira da empresa e dos 

resultados desta. 

Uma vez mais pode-se perceber que existe certa subjetividade no uso dos 

termos "imagem apropriada" da situagao financeira de uma empresa, na medida em 

que, a situagao desejada em termos economicos e financeiros depende muito do 

grupo de usuarios da informagao contabil. 

Pode-se entender que os investidores podem desejar uma situagao diferente 

da desejada pelo poder publico, como tambem os trabalhadores e fornecedores 

podem desejar uma situagao financeira completamente diferente dos demais 

usuarios das informa<;6es, etc. 

0 Plano Oficial de Contabilidade define sete (7) princfpios contabeis, que 

seguem descritos abaixo: 

1. Da Continuidade 

2. Da Consistencia 

3. Da especializagao (ou do acrescimo) 

4. Do custo hist6rico 

5. Da prudencia 

6. Da substancia sobre a forma 

7. Da materialidade 
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Os principios contabeis geralmente aceites (PCGA) referenciados pelo Plano 

Oficial de Contabilidade (POC) sao os mesmos determinados pelo IASB, porem, 

existe uma pequena diferenga, na medida em que o Plano Oficial de Contabilidade 

para alem de referenciar somente os princfpios da Continuidade, da Consistencia e 

da Especializagao, que eo caso do IASB, acrescenta os quatro (4) restantes. 

Para melhor ilustragao segue a Figura 6 que esquematiza quais os princfpios 

contabeis geralmente aceitos, definidos no instrumento do Plano Oficial de 

Contabilidade de Portugal (POC) e pela entidade IASB. 

Figura 6. - Princfpios Contabeis Geralmente Aceites POC/IASB 

I POC I PCGA ~ IASB J 
ll 

I 
Continuidade 

I 

JJ 
Consistemcia 

li 
Especializa9ao 

~ 
Gusto Hist6rico I 

li 
Pruden cia I 

Jj. 

Substancia sob a 

Forma 
H 

Materialidade 

Fonte: Baseado em Comissao de Normalizagao Contabilfstica de Portugal (2008) 

Em relagao aos princfpios contabeis, no caso de Portugal o termo "geralmente 

aceites" e referido na Diretriz contabil no 18 (DC 18), como segue: 
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De acordo com a Comissao de Normaliza9ao Contabilfstica (CNC) de 

Portugal (2008) "pretende significar que urn organismo contabilistico normalizador, 

com autoridade e de larga representatividade, estabeleceu urn principia 

contabilistico numa dada area ou aceitou como apropriado determinado 

procedimento ou pratica, atendendo a sua aplica9ao universalmente generalizada e 

ao seu enquadramento na estrutura conceptual". 

Diferente do que ocorre no Brasil, em Portugal considera-se que urn 6rgao 

normatizador que tenha autoridade para estabelecer normas referentes as materias 

contabeis, assim que sejam feitos os pronunciamentos tecnicos por esta entidade 

definidas, os profissionais contabeis tern a obrigatoriedade de seguir as normas 

definidas. Dito em outras palavras, significa que, o 6rgao normatizador define as 

regras para determinado setor, como por exemplo, para as pequenas e micro 

empresas (PME), e estas desde que aceitos, passam a fazer parte da estrutura 

conceitual do pais. Neste sentido pode haver flexibilidade nas praticas contabeis, 

mas tambem existem conflitos e dificuldades de harmoniza9ao, devido a esta 

flexibilidade. 

4. ANALISE COMPARATIVA DAS NORMAS E ESTRUTURAS CONCEITUAIS 

A compara9ao sera feita com base nas normas e na estrutura conceitual do 

IASB. 0 principal objetivo e verificar quais diferen9as entre as praticas contabeis de 

Portugal e Brasil., considerando as normas do IFRS. 

No que respeita as normas contabeis, Portugal nao tern as normas definidas 

claramente por apenas urn unico 6rgao como e o caso do Brasil onde as sociedades 

em geral sao reguladas pelo C6digo Civil, Lei no10.406 de 10 janeiro de 2002. 

Em Portugal o principal instrumento que regula as materias relativas a 

contabilidade e o Plano Oficial de Contabilidade (POC) ja referenciado 

anteriormente. Diferente do que ocorre no Brasil, onde a o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) tern competemcia legislativa no que diz respeito a materias de 

ordem contabil, o mesmo nao ocorre com a Camara dos Tecnicos Oficiais de Contas 

entidade hom61oga do CFC do Brasil. 
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Para efeitos meramente ilustrativos segue a Figura 7, referente ao quadro 

comparative das estruturas conceituais de ambos os pafses. 

Figura?.- Quadro comparative entre o Brasil e Portugal 

BR-PT 
Objetivos das Demonstra~oes 

= Financeiras 

IASB u 
IASB 

BR-PT ll 
= Caracterfsticas qualitativas da 

informa~ao contabil 

IASB 

Fonte: Baseado em IASB (2008) 

Pode-se afirmar que no diz respeito aos objetivos das demonstragoes 

financeiras e as caracterfsticas qualitativas, tanto no que e definido na estrutura 

conceitual do Brasil quanto a Portugal nao existem diferengas, na medida em que, 

tanto no Brasil tanto quanto em Portugal, as demonstragoes financeiras tern como 

principal fungao, alicergar as decisoes dos seus usuarios, quer se tratando de 

pessoas ffsicas ou entidades comerciais e industriais. 

Dito de outra forma, no Brasil tanto quanto em Portugal, a informagao contabil 

tern como fungao fundamental a de embasar as decisoes de ordem econ6mica e 

financeira por parte dos tomadores de decisoes das varias entidades, racionais dos 

usuarios de modo em geral, tal como e definido pelo IASB. 

0 IASB considera que a posigao financeira da entidade e afetada pelos 

recursos que a mesma controla, ou seja, pela sua estrutura financeira, o que reforga 

de certo modo a posigao do CPC que afirma que as demonstragoes financeiras 

servem para permitir que os gestores tomem decisoes sobre a operacionalidade da 

entidade. 

Pode-se perceber que a finalidade das demonstragoes financeiras quer no 

Brasil, Portugal e para o IASB e de permitir que as informagoes disponibilizadas 
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permitam uma melhor visualizagao da situagao economica financeira da entidade e 

do seu desempenho operacional. 

No que tange as caracterfsticas qualitativas, tambem se percebe que nao 

existem diferengas substanciais, quer na estrutura conceitual do Brasil bern como na 

de Portugal. Enquanto no Brasil faz-se referencia a quatro caracterfsticas 

nomeadamente, compreensibilidade, relevancia, confiabilidade e comparabilidade, o 

mesmo ocorre em relagao a Portugal, porem, Portugal considera que a 

compreensibilidade e a caracterfstica principal da informagao contabil e que esta e 

que determina a relevancia, a confiabilidade e a comparabilidade. Assim sendo, 

pode-se afirmar que somente existira a relevancia, a confiabilidade e a 

comparabilidade das informagoes contabeis se os usuarios compreenderem o 

conteudo nelas contida. 

Vista deste modo, pode-se afirmar que a compreensibilidade e uma 

caracterfstica considerada fundamental na elaboragao das informag6es contabeis, o 

que leva a entender que se considera que os usuarios podem nao ter o preparo 

adequado para entender os termos tecnicos nela contida, portanto, e fator 

fundamental o nao usa excessivo sempre que possfvel dos termos tecnicos, de 

modo que de fato seja percebida a compreensibilidade. 

Esta preocupagao em relagao a compreensibilidade pode ser justificada pelo 

fato de em casas alguns gestores, que nao tern urn preparo adequado para entender 

as informag6es contabeis de forma a tomarem as decis6es racionais relativas aos 

neg6cios que estao sob seu comando. 

Relativamente a definigao, reconhecimento e a mensuragao dos elementos 

que comp6em as demonstrag6es contabeis, no Brasil foi estabelecido que o 

reconhecimento ocorresse a partir do momenta em que se defina o item como sendo 

ativo ou passivo e conseqOentemente seja atribufdo a este elemento urn valor e seja 

feita a sua inclusao no balango patrimonial ou na demonstragao de resultados. 

Neste caso, considera-se fator fundamental a sua materialidade. Salienta-se 

que o nao reconhecimento dos elementos das demonstragoes financeiras como tal, 

nao da margens para a corregao par meio da publicagao das praticas contabeis 

adotas nem mesmo pelas notas explicativas. 
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No que tange a mensura<;ao ela deve ser feita com base nos criterios: Gusto 

hist6rico, custo corrente, valor realizavel (de liquida<;ao) e no valor presente. 

Salienta-se que geralmente as entidades tomam como base de mensura<;ao o custo 

hist6rico. No que diz respeito a Portugal, esta materia, entenda-se reconhecimento e 

mensura<;ao, e tratada no POC, mas nao existe uma clara posi<;ao neste instrumento 

no que diz respeito ao reconhecimento, diferente do que ocorre em rela<;ao a 
mensura<;ao, onde a entidade refere que esta materia esta atrelada aos princfpios 

contabeis. 

0 IASB por sua vez refere que a mensura<;ao de somente ocorrera ap6s o 

reconhecimento dos elementos das demonstra<;6es financeiras e sejam definidos os 

seus valores monetarios pelos quais os mesmo elementos serao subscritos no 

balan<;o patrimonial ou na demonstra<;ao de resultados, da mesma forma como e 

descrito na norma brasileira. 

Para efeitos ilustrativos segue a Figura 8, referente ao reconhecimento dos 

elementos das demonstra<;6es financeiras e da sua mensura<;ao. · 

Figura 8- Reconhecimento e Mensuragao das demonstrag6es contabeis 

Reconhecimento dos elementos das 

Demonstrac;:oes Financeiras 

IASB 

Conceito de Capital e Manutenc;:ao de 

Capital 

Fonte: Baseado em IASB (2008) 

BR 

= 

IASB 

PT 

IASB 

Em rela<;ao ao conceito de capital e manuten<;ao de capital, o IASB 

estabelece que este conceito esteja ligado a forma como uma entidade define o 
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capital que procura manter. Proporciona a ligac;ao entre os conceitos de capital e os 

conceitos de lucro, pois, este por sua vez proporciona o ponto de referemcia pelo 

qual o lucro e mensurado. Pode-se entender como sendo urn pre-requisito para 

distinguir entre o retorno sobre o capital da entidade e o retorno do seu capital. 

Em relac;ao aos fluxos de ativos em excesso das quantias necessarias para 

manter o capital podem ser vistas como lucro e, por conseguinte como urn retorno 

sobre o capital. Assim sendo, considera-se que o lucro seja a quantia residual que 

permanece ap6s os gastos (incluindo os ajustamentos da manutenc;ao do capital, 

quando apropriados) terem sido deduzidos dos rendimentos. Se os gastos 

excederem os rendimentos a quantia residual e urn prejuizo. 

No caso do Brasil, o conceito de Capital e definido como sendo o Ativo liquido 

ou patrimonio liquido de uma entidade, e ainda considera-se como sendo a 

capacidade produtiva da entidade expressada em unidades de produc;ao. diaria. 0 

CPC afirma que a manutenc;ao do capital pode ocorrer de forma financeira o fisica. 

A primeira forma reforc;a a ideia de que o capital e o patrimonio liquido da 

entidade, na medida em que, se trata de valores monetarios e nao de unidades de 

produc;ao que constitui a forma fisica de manutenc;ao do capital. Neste ponto 

percebem-se semelhanc;as entre a definic;ao feita pelo CPC e pelo IASB, no que 

tange ao conceito de capital e sua manutenc;ao. 

No que diz respeito a Portugal, as norma contabeis do pais nao fazem 

referencia a esta materia. Na estrutura conceitual de Portugal estao definidos os 

destinatarios da informac;ao contabil, os objetivos destas informac;oes e os principios 

basicos contabeis, contudo nao foram definidos os elementos das demonstrac;oes 

financeiras, o reconhecimento dos mesmos e o conceito de capital e sua 

manutenc;ao. 

Segue a Figura 9 que, mostra de forma esquematizada a estrutura conceitual 

do IASB, do Brasil e Portugal, com o intuito de verificar as diferenc;as nelas contidas. 
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Figura 9- Comparagao Conceitual 

Objetivos das 

Demonstrac;:oes Financeiras 

BR= PT 

Reconhecimento dos 

elementos das Demonstrac;:oes 

Financeiras 

BR-1- PT 

Fonte: Baseado em IASB 

Estrutura Conceitual 

Caracterfsticas qualitativas 

da informac;:ao contabil 

BR= PT 

Conceito de Capital e 

Manutenc;:ao de Capital 

BR-1- PT 

A figura 9 mostra que o Brasil e Portugal no que diz respeito aos objetivos das 

demonstragoes financeiras e as caracterfsticas das informagoes contabeis foram 

percebidas semelhangas, ou seguem as mesmas normas estabelecidas na estrutura 

conceitual do IASB. 

Contudo foram percebidas diferentes no que diz respeito ao reconhecimento 

dos elementos das demonstragoes financeiras e em relagao ao conceito de capital e 

manutengao de capital. 

Nesses dois quesitos os dois pafses nao seguem a mesma estrutura 

conceitual do IASB, ou seja, apenas o Brasil segue a orientagao do IASB no que 

refere ao reconhecimento das demonstragoes financeiras e conceito de caital e 

manutengao de capital. 
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5. CONSIDERA<;OES FINAlS 

Ao Iongo deste trabalho foi feito urn esforgo no sentido de identificar as 

diferengas e semelhangas existentes nas praticas contabeis em vigor no Brasil e 

Portugal a luz do IFRS. 

A motivagao para esta monografia foi a constatagao da existencia de poucos 

trabalhos academicos que tratando do tema em questao. 

Assim sendo, a partir de uma revisao bibliografica em que foram considerados os 

principais pontos relatives as normas contabeis e das estruturas conceituais, foi feita 

a comparagao das praticas vigentes nos dais paises. Tambem foram abordados os 

pontos relatives ao objetivo das demonstragoes contabeis, das caracteristicas 

qualitativas da informagao contabil, do reconhecimento dos elementos das 

demonstragoes contabeis e o conceito de capital e sua respectiva manutengao. 

Feita a analise das duas estruturas conceituais do Brasil e Portugal, pode-se 

afirmar que existem evidemcias de diferengas conceituais em alguns pontos, como e 

o caso especifico do reconhecimento dos elementos das demonstragoes contabeis e 

do conceito de capital e sua manutengao. 

Em Portugal existem lacunas nas normas contabeis relativamente a definigao 

dos elementos que constituem as demonstragoes contabeis, dos elementos da 

posigao financeira (balango patrimonial) concretamente em relagao ao ativo, passivo 

e o capital proprio, e tambem em relagao a definigao dos elementos do desempenho 

(demonstragao de resultados), no que tange as receitas e custos. 

Para alem desta constatagao, torna-se importante salientar que no que respeita a 

elaboragao do balango patrimonial tambem existem evidencias de que esta nao seja 

feita do mesmo modo nos paises em questao. Em Portugal existem duas formas 

para a elaboragao do balango, denominadas de primeiro e segundo niveis, que e 

uma forma de simplificar as informagoes contidas nos balango, isto no caso de 

pequenas empresas ja que se entende que estas nao maiores exigencias de 

divulgagao das demonstragoes contabeis. Esta pratica nao foi constatada nos 

procedimentos contabeis em vigor no Brasil, onde existe uma forma de elaboragao 

de balango que deve ser usada par todas as empresas independente do porte. 
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Outro fato que mereceu atengao esta relacionado aos 6rgaos reguladores, onde 

foi constatado que diferente do que ocorre no Brasil onde o c6digo civil como 

principal instrumento de regulamentagao das sociedades empresariais, mas 

conhecidas por sociedades anonimas. 

No que respeita a Portugal em relagao as normas contabeis nada consta no 

c6digo civil do pais no que concerne as materias contabeis, sendo estas tratadas no 

principal instrumento regulador denominado Plano Oficial de Contabilidade, diferente 

do que ocorre no Brasil onde as sociedades tern as normas estabelecidas no c6digo 

civil. 
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