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RESUMO 

BAUMEL, C.C.P. - Convergencia Contabil lntemacional: Urn Estudo da 
Demonstra~ao do Fluxo de Caixa Comparado com a DOAR- Segundo a Lei 
11.638/2007 - A Lei n° 11.638/07 determinou a maior mudan<;a na legislagao 
societaria dos ultimos 31 anos e instituiu como obrigat6ria a apresentayao da 
Demonstrayao do Fluxo de Caixa (DFC) em substituiyao a Demonstrayao de 
Origens e Aplicac;Oes de Recursos (DOAR) dentre outras mudanyas significativas. 
Assim sendo, faz se necessaria uma atualizayao por parte da classe contabil acerca 
dessas principais alterac;Oes que visam a harmonizayao contabil internacional. 0 
presente estudo demonstra porque as normas e praticas contabeis diferem entre os 
paises e quais foram os passos dados rumo a harmonizayao/convergencia contabil 
internacional; traz de forma comparativa e bastante didatica as principais mudanyas 
ap6s a Lei n° 11.638/2007 entrar em vigor, e, culmina na apresentayao da 
Demonstrayao do Fluxo de Caixa versus Demonstrayao das Origens e Aplica<;6es 
de Recursos, suas caracteristicas, vantagens e desvantagens. A metodologia 
utilizada enquadra-se quanta aos objetivos, forma de abordagem e procedimentos 
como sendo Explorat6ria, Qualitativa e Comparativa respectivamente. Como 
resultado de tal estudo, fica a constatayao de que apesar da DOAR ser uma 
demonstrayao mais completa tern estrutura e conceitos de dificil entendimento a nao 
contabilistas, e em contrapartida, a DFC atende de melhor maneira ao publico 
interessado nas informac;Oes contabeis das empresas. Quanta ao estudo das 
convergencias, nota-se que ainda ha muito por fazer e a falta de preparo tecnico dos 
profissionais de contabilidade exerce influencia direta na interpretayao e aplicayao 
das novas regras. 

Palavras-Chave: 1. Convergencia; 2. Lei 11.638/07; 3. Fluxo de Caixa; 4. DOAR 

Email: celycristinap@yahoo.com.br 
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1. INTRODUCAO 

0 mundo ruma clara mente para a convergencia contabil. Mais de 1 00 paises ja 

adotam o International Financial Reporting Standards (IFRS), o padrao contabil que 

tende a ser aceito globalmente para as demonstrac;oes financeiras. Esse movimento de 

convergencia traz alem de muitas vantagens, grandes desafios. 

Agora, com a recente publicac;ao da Lei n° 11.638/07, a transic;ao para as IFRS 

se tomou assunto prioritario tambem para as demais empresas brasileiras. A Lei n° 

11.638/07, que esta em vigor desde 1° de janeiro de 2008, ao revisar os aspectos 

contabeis da Lei das S.As. (6.404/76), determinou a maior mudanc;a na legislac;ao 

societaria dos ultimos 31 anos. As mudanc;as tern o principal objetivo de criar condic;oes 

para harmonizar as praticas contabeis aplicadas no Brasil e suas demonstrac;oes 

contabeis correspondentes com as praticas e demonstrac;oes exigidas nos principais 

mercados financeiros do mundo. Com a nova lei, toma-se obrigat6ria a apresentac;ao 

da Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa (DFC) em companhias abertas e fechadas com 

patrimonio liquido, na data de balanc;o, superior a R$ 2.000.000,00(dois milhoes de 

reais). em substituic;ao a Demonstrac;ao de Origens e Aplicac;oes de Recursos (DOAR). 

Tais mudanc;as mostram uma tendencia mundial de dar transparencia aos relat6rios 

contabeis, pois, apesar da DOAR ser uma demonstragao mais completa quanto ao 

volume de informac;oes, apresenta estrutura e conceitos de dificil entendimento a nao 

contabilistas, enquanto a DFC atende de melhor maneira o publico interessado nas 

informac;oes contabeis das empresas. Seguindo esse raciocinio, questiona-se: Quais as 

vantagens e desvantagens da DFC sobre a DOAR, segundo a nova Lei n° 

11. 638/2007? 

A principal alterac;ao de substituir a DOAR pela DFC nas demonstrac;oes 

contabeis, deve-se basicamente pela maior facilidade de entendimento, pelos usuarios, 

da DFC em relac;ao a DOAR, pois se pode visualizar mais claramente o fluxo dos 

recursos financeiros durante urn periodo, entretanto, a DOAR e considerada uma 

demonstrac;ao mais rica em termos de informac;oes. 
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0 presente estudo tern como objetivo geral apresentar as principais alteragoes 

contabeis trazidas pela Lei no 11.638/07 com enfase na demonstragao das 

caracteristicas, vantagens e desvantagens da Demonstragao do Fluxo de Caixa em 

relagao a Demonstragao das Origens e Aplicagaes de Recursos. Os objetivos 

especificos sao: 

• Demonstrar porque as normas e praticas contabeis diferem entre os paises bern 

como quais foram os passes dados rumo a harmonizagao/convergencia contabil 

intemacional; 

• Elencar as principais mudangas trazidas pela Lei n° 11.638/2007; 

• Apresentar a Demonstragao do Fluxo de Caixa versus Demonstragao das 

Origens se Aplicagoes de Recursos, suas caracteristicas, vantagens e 

desvantagens. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Pode-se definir metodologia como sendo urn conjunto de procedimentos 

intelectuais e tecnicos para que os objetivos (da pesquisa) sejam atendidos. Segundo 

ANDRADE (1997, p.103), "Metodologia eo conjunto de metodos ou caminhos que sao 

percorridos na busca do conhecimento." 

2.1. TIPO DE PESQUISA 

Sabe-se que toda e qualquer classificar;ao se faz mediante algum criterio. Com 

relagao as pesquisas e usual a classificagao com base em seus objetivos gerais. 

2.1.1. Quanto aos objetivos 

Os tipos de pesquisa quanto aos objetivos podem ser classificados em: 

Explorat6ria, Descritiva, Explicativa e Experimental. 

0 presente trabalho enquadra-se como sendo de pesquisa Explorat6ria, que, 

segundo GIL (1996, p. 45) "tern como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a toma-to mais explicito ou a construir hip6teses ( ... )", envolvendo 

levantamento bibliografico e analise de exemplos que estimulem a compreensao. 

2.2. CLASSIFICACAO DA PESQUISA 

2.2.1. Quanto a Natureza 

A pesquisa pode ser classificada quanto a natureza dos dados em Pesquisa 

Basica e Aplicada. 

0 presente trabalho encaixa-se como sendo de Pesquisa Aplicada, a qual 

objetiva gerar conhecimentos para aplicagao pratica, neste caso, dando enfase no 
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estudo da demonstra98o das caracteristicas, vantagens e desvantagens da DFC em 

'rela9ao a DOAR. 

2.3. METODO DE ABORDAGEM/ PROCEDIMENTOS 

Como defini9ao para "metoda", CERVO & BERVIAN (1983:23), citados par 

ANDRADE (1997, p.104), pontuam que "Em seu sentido mais geral, o metoda e a 

ordem que se deve impor aos diferentes processes necessaries para atingir urn tim 

dado ou urn resultado desejado. Nas ciencias, entende-se par metoda o conjunto de 

processes que o espirito humano deve empregar na investiga9ao e demonstra9ao da 

verdade." 

Ao contrario do que se imagina, metoda de abordagem e metodos de 

procedimentos sao distintos entre si. A seguir, a conceitua98o dos mesmos. 

2.3.1. Quanto ao metodo de abordagem 

Segundo ANDRADE (1997, p. 104), "Metoda de abordagem e o conjunto de 

procedimentos utilizados na investiga9ao de fenOmenos ou no caminho para se chegar 

a verdade. ( ... ) metodos de abordagem referem-se ao plano geral do trabalho, a seus 

fundamentos 16gicos, ao processo de raciocinio adotado, uma vez que os metodos de 

abordagem sao essencialmente racionais." 

Explica ANDRADE (1997, p. 105) que "confonne o tipo de raciocinio empregado, 

os metodos de abordagem classificam-se em: dedutivo, indutivo, hipotetico-dedutivo e 

dialetico." 

Neste trabalho o metoda de abordagem utilizado e o Dedutivo. Segundo 

ANDRADE (1997, p. 105), "A deducao e o caminho das consequencias, pais uma 

cadeia de raciocinio em conexao descendents, isto e, do geral para o particular, leva a 
conclusao. Segundo esse metoda, partindo-se de teorias e leis gerais, pode-se chegar 

a detennina9ao ou previsao de fenOmenos particulares." 
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As pesquisas classificam-se ainda quanta a forma de abordagem em 

Quantitativa e Qualitativa. 

Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificavel, o que significa 

traduzir em numeros opinioes e informa«;oes para classifica-los e analisa-los. Requer o 

uso de recursos e de tecnicas estatisticas (percentagem, media, moda, mediana, desvio 

padrao, coeficiente de correla«;ao, analise de regressao, etc ... ). 

Pesquisa Qualitativa: considera que ha uma rela«;ao dinamica entre o mundo real 

e o sujeito que nao pode ser traduzida em numeros. A interpreta«;ao dos fenOmenos e a 

atribui«;ao de significados sao basicos no processo de pesquisa qualitativa. Nao requer 

o uso de metodos e tecnicas estatisticas. 0 ambiente natural e a fonte direta para 

coleta de dados e o pesquisador e o instrumento chave. 0 processo e seu significado 

sao os focos principais de abordagem. 

Este estudo enquadra-se como Pesquisa Qualitativa. 

2.3.2. Quanto aos metodos de procedimentos 

Ao contrario dos metodos de abordagem, OS metodos de procedimentos, de 

acordo com ANDRADE, (1997, p.107}, "tern carater mais especifico, relacionando-se, 

nao como plano geral do trabalho, mas com suas etapas. Segundo LAKATOS (1981: 

32-34}, os principais metoda de procedimentos, na area das Ciencias Sociais, sao: 

hist6rico, comparative, estatistico, funcionalista, estruturalista, monografico, etc." 

Neste estudo, o metoda adotado eo Comparativo. Segundo ANDRADE, (1997, 

p.1 07), "Este metoda realiza compara«;oes com a finalidade de verificar semelhan«;as e 

explicar divergencias. 0 metoda comparative e usado tanto para compara«;oes de 

grupos no presente, no passado, ou entre os existentes e os do passado, quanta entre 

sociedades de iguais ou de diferentes estagios de desenvolvimento." 
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2.4. LEVANTAMENTO DAS INFORMACOES PARA ANALISE E CONSOLIDACAO 

Ha varias maneiras de se obterem dados para uma pesquisa. A forma como as 

informac;oes serao obtidas neste estudo esta descrita no subitem a seguir. 

2.4.1. Tecnica de pesquisa 

As tecnicas de pesquisa acham-se relacionadas com a coleta de dados, ou seja, 

a parte pratica da pesquisa. Segundo MARCONI e LAKATOS, (2001, p. 107) "Sao 

consideradas urn conjunto de preceitos ou processes de que se serve uma ciencia; sao 

tambem, a habilidade para usar esses preceitos ou normas, na obtenc;ao de seus 

prop6sitos. Correspondem portanto, a parte pratica da coleta de dados. Apresentam 

duas grandes divisoes: documentac;ao indireta, abrangendo a pesquisa documental e a 

bibliografica e documentac;ao direta ( ... )" Neste caso, o presente estudo utiliza-se da 

tecnica de Documenta9ao tndireta, mais precisamente de Pesquisa Bibliografica 

elaborada a partir de material ja publicado, constituido principalmente de livros, artigos 

de peri6dicos e atualmente com material disponibilizado na Internet. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Primeiramente sera feita uma contextualizacao do ambiente em que surgiu a 

contabilidade, em seguida, serao apresentados seus principais demonstrativos, os 

6rgaos reguladores e as normas contabeis. Na sequencia, o assunto tara referencia ao 

tema do trabalho: abordara aspectos relacionados a convergencia contabil 

intemacional, a lei no 11.638/07 e ao estudo da demonstrac;ao do fluxo de caixa versus 

demonstrac;ao das origens e aplicac;oes de recursos. 

3.1. ORIGEM DA CONTABILIDADE 

A Contabilidade existe desde os prim6rdios da civilizac;ao e durante urn Iongo 

periodo, foi tida como a arte da escriturac;ao mercantil. Utilizava tecnicas especificas, 

que foram se aperfeic;oando e especializando, sendo algumas delas aplicadas ate hoje. 

Eta se divide praticamente em tres periodos: 

Periodo Antigo que se inicia com a civilizac;ao do homem e vai ate 1202 da era 

Crista; Contabilidade do Mundo Medieval- cujo periodo vai de 1202 da era crista ate 

1494, quando apareceu o TRATACTUS DE COMPUTIS ET SCRIPTURIS 

(contabilidade por partidas dobradas), de FREI LUCA PACIOLO; Contabilidade do 

Mundo Moderno - periodo que vai de 1494 ate 1840, e; Contabilidade do mundo 

Cientifico: periodo inicia-se em 1840 e continua ate hoje. 

A seguir, urn breve hist6rico da origem da Contabilidade, primeiramente no 

cenario mundial e logo ap6s, no Brasil. 

3.1.1. No mundo 

A contabilidade surgiu ha muitos anos atras. Neste item, sera abordado desde o 

Periodo Antigo, Medieval, Modemo e Cientifico, bern como serao apresentadas as 

escolas de contabilidade que surgiram em cada periodo. 
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a) Perfodo Antigo 

A hist6ria da contabilidade e tao antiga quanta a propria hist6ria da civiliza9ao. 

Esta ligada as primeiras manifesta9oes humanas da necessidade social de prote9ao a 

posse e de perpetuayao e interpreta9ao dos fatos ocorridos com o objeto material de 

que o homem sempre dispos para alcan9ar os fins propostos. A origem da 

Contabilidade esta ligada a necessidade de registros do comercio: a medida que o 

homem come9ava a possuir maior quantidade de valores, preocupava-lhe saber quanta 

poderiam render e qual a forma mais simples de aumentar as suas posses; tais 

informa9oes nao eram de facil memorizayao quando ja em maior volume, requerendo 

registros. Foi o pensamento do ''futuro" que levou o homem aos primeiros registros a 

fim de que pudesse conhecer as suas reais possibilidades de uso, de consumo, de 

produ9ao etc. 

Segundo SCHMIDT e SANTOS, (2008, p.10) "Por volta do ano 2.000 a.C., no 

Egito, ja existia a obrigayao da existencia de livros e documentos comerciais, enquanto 

na antiga Gracia o tratamento do aspecto e problema economico se colocava em 

segundo plano em rela9ao a questao politica. Os egipcios deram grande passo no 

desenvolvimento da Contabilidade ao escriturarem as contas, tendo como base o valor 

de sua moeda ( ... )". 

Mas sem duvida nenhuma, 

Urn fato hist6rico marcante para o desenvolvimento cultural do homem foi a 
inven9ao, em 1.100 a.C., da escrita alfabetica pelos fenicios (base para todas 
as escritas europeias modernas). Esse acontecimento contribuiu para a difusao 
de ideias entre os povos, tendo a escrita alfabetica como instrumento dessa 
propaga9ao. Como ressurgimento da atividade economica, renasce, tambem, 
a importancia da Contabilidade. ( ... ) o surgimento do comercio em grandes 
quantidades desencadeou a necessidade de controle. A Contabilidade 
despontou como o instrumento capaz de fomecer as informa9oes necessarias 
para o gerenciamento dos neg6cios. (SCHMIDT e SANTOS, 2008, p.1 0) 
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b) Perfodo Medieval 

Na ltalia, em 1202, Leonardo Fibonacci de Pisa, escreveu o Lfber Abacci que, 

segundo HENDRIKSEN e BREDA (1999, p.43) "muito contribuiu para popularizar o 

sistema numerico arabico na Europa." 

Esse periodo foi muito importante na hist6ria do mundo, especialmente na 

hist6ria da Contabilidade, denominado a "Era Tecnica", devido as grandes invengaes, 

como moinho de vento, aperfeic;oamento da bussola, etc., que abriram novos horizontes 

aos navegadores, como Marco Polo e outros. A . industria artesanal proliferou com o 

surgimento de novas tecnicas no sistema de minerac;ao e metalurgia. 0 comercio 

exterior incrementou-se por intermedio dos venezianos, surgindo, como conseqoemcia 

das necessidades da epoca, o livro caixa, que recebia registros de recebimentos e 

pagamentos em dinheiro. Ja se utilizavam, de forma rudimentar, o debito e o credito, 

oriundos das relac;oes entre direitos e obrigac;oes, e referindo-se, inicialmente, a 

pessoas. 

0 aperfeic;oamento e o crescimento da Contabilidade foram a conseqoencia 

natural das necessidades geradas pelo advento do capitalismo, nos seculos XII e XIII. 

0 processo de produc;ao na sociedade capitalista gerou a acumulac;ao de capital, 

alterando-se as relac;oes de trabalho. 0 trabalho escravo cedeu Iugar ao trabalho 

assalariado, tomando os registros mais complexos. No seculo X, apareceram as 

primeiras corporac;oes na ltalia, transformando e fortalecendo a sociedade burguesa. 

Resumindo, o mundo no qual a contabilidade nasceu era urn mundo onde varios 

eventos, ou antecedentes, haviam convergido. 

De acordo com HENDRIKSEN e BREDA, 

Urn conjunto de antecedentes foi a capacidade de expressao: a arte da escrita, 
o desenvolvimento da aritmetica, e o uso generalizado da moeda como 
denominador comum. Outro conjunto foi de natureza institucional e incluia o 
conceito de propriedade privada, o desenvolvimento do credito e a acumula{:ao 
de capital. Entre esses antecedentes, o empreendimento conjunto e a empresa 
em sociedade, como institui{:oes para facilitar a acumula{:ao eo uso de capital, 
talvez tenham sido as influencias mais fortes quanto a cria~ao da necessidade 
do conceito de entidade contabil e do calculo de lucros. (HENDRIKSEN e 
BREDA 1999, p.44). 
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c) Periodo Moderno 

Segundo SCHMIDT e SANTOS, (2008, p.14) "pesquisas sabre a origem das 

tecnicas de escritura9ao contabil transportam para o periodo entre os seculos XII e XIII, 

no norte da ltalia, as primeiras manifesta9oes praticas do uso do sistema de partidas 

dobradas em empresas. Ap6s essas primeiras praticas contabeis e que seu uso 

generalizou-se por toda a Europa." 

Foi no seculo XV com a obra de Pacioli, que a hist6ria do pensamento contabil 

teve inicio. Pouco se sabe da vida do Frei Luca Pacioli, a nao ser que nasceu na ltalia, 

entre os anos de 1445 a 1450. Aos 20 anos de idade ja lecionava matematica e 

trabalhava em urn estabelecimento comercial em Veneza. Em 1470 escreveu seu 

primeiro tratado de matematica. Em 1494, publicou, impressa em tipografia de 

Paganino Paganini, sua maior obra, venerada por mais de cinco seculos: La summa de 

arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, onde esta inserido o seu tratado 

sabre Contabilidade e Escritura9ao. 

Com a publica~ao do trabalho de Pacioli (primeiro livro impressa que tratou 
sobre partidas dobradas) a Contabilidade viveu uma revolu~ao sem 
precedentes. ( ... ) No periodo anterior a publical,(ao da obra de Pacioli, que vai 
de 1202 (publical,(ao da obra do matematico de Pisa - Leonardo Fibonacci -
intitulada Uber Abaci, responsavel pela introdul,(ao da numeral,(ao arabica na 
ltalia) a 1494, a Contab~idade era considerada, segundo Giannesi (apud 
PEDOZZI, 1986, p.S), a arte de ter e contar, porque o tipo de escritural,(ao 
praticada nesse periodo nao possuia nenhuma ordena~ao, era apresentada de 
forma fragmentada e desvinculada de uma visao sistematica; o objetivo era 
apenas o registro mecanico da conta com um determinado valor. 
0 periodo posterior - 1494 a 1840 - foi o responsavel pela consolidal,(ao do 
sistema contabil de partidas dobradas, com sua adol,(ao e disseminal,(ao por 
todo o mundo. 0 metodo ( ... ) foi considerado superior a outros metodos porque 
era capaz de ordenar a classifical,(ao de dados contabeis e, especialmente, 
fomecer resumos concisos da posil,(ao corrente dos neg6cios. Esse metodo foi 
capaz de trazer um ordenamento para a vida economica das empresas. 
(SCHMIDT e SANTOS, 2008, p.24) 

0 primeiro movimento que reuniu contadores sabre o manto de uma linha de 

pensamento foi o contista. 
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c-1) Escola Contista 

Para o contismo, a Contabilidade era observada como Ciencia das Contas, o 

ramo do conhecimento que tinha por objeto seu estudo. 

Para os pensadores contabeis que criaram o movimento contista, o processo de 
escrituractao contabil deve estar subordinado ao funcionamento das contas. 0 
objetivo das contas e sempre o de registrar uma divida a receber ou a pagar, ou 
seja, o processo central de registro do haver e do dever. ( ... ) A escola contista 
teve grande impulso com os trabalhos dos contistas franceses. Entre os mais 
destacados ( ... ) encontra-se Edmund Degranges, que no anode 1795 expos a 
teoria das cinco contas. ( ... ) a teoria das cinco contas, (. .. ) tern cinco objetivos 
principais, que continuamente lhe servem de meio de troca, isto ~= mercadorias, 
dinheiro, efeitos a receber, efeitos a pagar e lucros e perdas. SCHMIDT e 
SANTOS, (2008, p.18) 

d) Periodo Cientifico 

0 seculo XIX delimitou o inicio da Contabilidade Cientifica. Entre as escolas de 

pensamento fundadas nessa epoca estao: 

d-1) Escola Administrativa ou Lombarda 

Teve como principal mentor Francesco Villa, considerado o precursor do estudo 

da Contabilidade Gerencial. 

0 ponto central da escola lombarda e a relactao entre a Administractao 
Economica e a Contabilidade. Villa procurou aplicar os principios economicos 
gerais ao campo da Contabilidade, especialmente os postulados da economia 
classica, ou seja, reduzir os esforCfOs ao minimo, ter a maxima utilidade e 
produzir com foryas adicionais aquilo que nao seria possivel obter sem esse. 
{ ... )A Contabilidade, para os seguidores dessa escola, deve ser considerada 
urn complexo de noctoes economicas e administrativas aplicadas a arte de 
confeccionar os livros e as contas. Para isso, e preciso que o contador tenha 
urn perfeito conhecimento da gestao da entidade e nao domine tecnicas apenas 
do registro contabil. (SCHMIDT e SANTOS, 2008, p.28 e 29) 

d-2) Escola Personalista 

Foi chefiada por Giuseppe Carboni. 

Tamb~m denominada por alguns estudiosos de Contabilidade como 
logismografica, juridico-personalista ou toscana, foi fundada durante a segunda 
metade do seculo XIX e teve muitos seguidores como: Michele Riva, 
Francesco Bonalumi, Clitofonte Bellini e, especialmente Francesco Marchi , 
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Giuseppe Cerboni e Giovanni Rossi.( ... ) Para os te6ricos do personalismo, as 
contas deveriam ser abertas a pessoas verdadeiras, fisicas ou juridicas, e o 
dever e o haver representavam debitos e creditos das pessoas a quem as 
contas foram abertas. Urn dos primeiros idealizadores da teoria personalista 
das contas foi Marchi. A partir de seus trabalhos, Cerboni construiu a sua teoria 
personalista das contas. ( ... ) Cerboni concluiu que a Contabilidade (Ragioneria) 
compreende os quatro seguintes estudos: 

1. Estudo das fungoes da administragao econOmica aziendal ( ... ); 
2. Estudo da Contabilidade que tern por fim a organizagao e a disciplina 

interna da azienda; 
3. Estudo da computisteria, compreendendo a aplicavao da matematica aos 

fatos administrativos e a respectiva demonstragao em ordem tabelar; 
4. Estudo da logismologia, como metodo para coordenar e representar os 

fatos administrativos da azienda, analisar os seus processos e os efeitos 
juridicos e econOmicos e b~-los reunidos em uma Crnica e continua equagao. 
(SCHMIDT e SANTOS, 2008, p.31, 32, 33 e 34) 

d-3) Escola Controlista ou Veneziana 

Teve como principal mentor, Fabio Besta. Escola conhecida tambem como 

veneziana em fun~o das principais obras de Besta terem ben;o na cidade de Veneza. 

Uma das primeiras afirmagoes de Besta, que caracterizam sua escola, foi a 
distinvao feita por ele entre o conceito de administragao geral e administragao 
econOmica. Para Besta, governar as produy()es, trocas, transformagoes e 
consumo de bens (ou seja, os fenomenos), os neg6cios de diversas naturezas, 
as relagoes entre pessoas que possuem os capitais e outras pessoas e 
administrar, e administragao e, portanto, a agao de administrar.( ... ) 
Considerando que em todas as entidades existem riquezas que devem ser 
usufruidas e zeladas, Besta defendeu que uma parte da administragao dessas 
entidades deve ser econOmica. ( ... ) 
A administravao econOmica compreende tres series de esforvos, ou seja: a 
gestao propriamente dita, a dire9ao e a verificagao ou controle. ( ... ) 
Mais precisamente, o que Besta entende por controle econOmico, ou seja, por 
Contabilidade, e a parte da administragao pela qual o trabalho econOmico e 
revelado e estudado em suas causas e nos seus efeitos. 
0 controle econOmico na concepgao de Besta e composto de duas partes: uma 
responsavel pelo registro contabil dos momentos da administragao econOmica e 
sua efetivagao por via da escrituragao; a outra, Besta denominou de constrigao 
do trabalho economico, que representava a revelayao em partidas dobradas 
dos fatos administrativos em conexao com os criterios organizacionais 
articulados de acordo com os mecanismos de controles inerentes a escrituragao 
contabil. ( ... ) 
Besta separou a Contabilidade em varios ramos do conhecimento, sendo que a 
parte comum aplicavel a todas as entidades ele denominou como Contabilidade 
Geral; a segunda parte denominou como aplicada, de acordo com as 
caracteristicas da entidade, como as publicas, os bancos, o comercio, as 
agricolas etc.( ... ) 



22 

Os controlistas dedicaram muita atem,;ao ao processo de continuidade da 
gestao, para tanto, pregaram a sua divisao em periodos administrativos, 
coincidentes ou nao com o ano civil. ( ... ) 
A escola controlista dominou o meio contabil por Iongo tempo, apesar de sofrer 
muitas criticas contundentes de outras doutrinas, ate que finalmente foi 
acometida de uma grande derrocada, quando Gino Zappa pronunciou o 
discurso de abertura do ano academico de 1926-1927 do lnstituto Superior de 
Ci~ncia Econ6mica e Comercial de Veneza, denominado de Tendenze nuove 
neg/i studi di ragioneria, demonstrando a possibilidade de estudar do ponto de 
vista unitario a organiza~ao e a gestao das entidades com a Contabilidade, 
fazendo parte de uma (mica ciencia chamada de economia aziendal. (SCHMIDT 
e SANTOS, 2008, p.41 ,42, 43 e 49) 

d-4) Escola Matematica 

Giovanni Rossi foi grande colaborador dessa escola e foi quem apresentou os 

primeiros ensaios sabre a concepc;ao matematica das contas. 

De acordo com SCHMIDT e SANTOS, (2008, p.94), "para Rossi a Contabilidade 

e uma ciemcia matematica na sua essencia enos seus metodos." 

No entender dos defensores da escola matematica, todas as grandezas 
passiveis de registro contabil nao caracterizam, necessariamente, valores 
economicos ou valores em moeda, mas grandezas de qualquer especie. ( ... ) 0 
balan~o pode ser a representa~ao de qualquer complexo de valores, nao 
necessariamente patrimoniais. Qualquer representa~ao estatistica formada pela 
confrontaqao de duas unidades de qualquer especie pode ser considerada urn 
balan~o. (SCHMIDT e SANTOS, 2008, p.95) 

Essa escola foi alva de criticas principalmente de Besta, Zappa, Masi e outros. 

Segundo SCHMIDT e SANTOS, (2008, p.95), "as criticas sumariam-se, basicamente, 

na tentativa feita por essa escola em colocar a Contabilidade como simples instrumento 

de escriturac;ao aplicavel em inumeras disciplinas. A Contabilidade para os defensores 

dessa escola, resume-se em urn simples processo de registro matematico desligado 

completamente da gestao". 

d-5) Escola Neocontista ou Modema Escola Francesa 

Esta escola surgiu como urn movimento contrario ao personalismo das contas, 

defendendo o valorismo da contas. Pontuam SCHMIDT e SANTOS, (2008, p.98), que 
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"essa corrente doutrinal iniciou-se com os trabalhos de Jean Dumarchey, principal 

pensador da escola neocontista que, alem de criticar o personalismo das contas, 

colocou como fundamento das contas e de suas investigac;oes o valor." 

d-6) Escola Alemi 

Seguindo a doutrina da escola neocontista, as contas foram divididas em conta 
do ativo, conta do passivo e conta da situa~ao liquida. ( ... ) A escola neocontista 
concentrou-se na chamada teoria materialista ou positivista das contas, pois, 
para a maioria dos adeptos dessa escola, a principal fun~ao da Contabilidade 
resume-se na revelagao patrimonial, ocupando-se, principalmente, dos 
processos de classifica~ao e registro da contas, em detrimento dos aspectos 
economico-administrativos dos eventos registrados. 0 objeto de estudo da 
Contabilidade, na realidade dos neocontistas, e a propria revela~ao patrimonial. 
( ... ) lnfluenciado pelo movimento neocontista e tambem pelo plano de contas 
implantado na Alemanha em 1937, o govemo frances desenvolveu um plano, 
em 1942, buscando estabelecer padroes para confeccionar demonstra~oes 
contabeis fidedignas, para facilitar a criagao de estatisticas contabeis e a 
consolida~ao de estatisticas nacionais.( ... )Uma comissao reuniu-se em 1944 , 
para proceder a algumas modifica~es nesse plano de contas. A principal 
altera~ao desse grupo de estudos foi a clara distin~ao entre Contabilidade 
1inanceira e Contabifidade gerencial.( ... } (SCHMIDT e SANTOS, 2008, p.99, 
101 e 102). 

A Escola Alema surgiu em 1919 com a publicac;ao do livro de Schmalembach 

sobre Balanc;o Dinamico. Segundo SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 110) a "teoria de 

maior destaque no doutrinamento alemao foi a teoria dinamica, que teve em 

Schmalenbach seu principal mentor. Schmalenbach separa os balanc;os em estaticos e 

dinamicos. 0 estatico e utilizado para determinac;ao do valor e composic;ao patrimonial 

em urn determinado momento; ao passo que o dinamico tern por finalidade a apurac;ao 

do resultado de urn exercicio , sendo considerado urn balanc;o de resultados." 

A escola Alema foi tambem uma das mais prodigiosas no impulso da 

Contabilidade de Custos. Conforme SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 115), "Os alemaes, 

especialmente Schmalenbach, destacaram-se no desenvolvimento conceitual da 

disciplina ao trabalharem conceitos como o de centros de custo, custo fixo e variavel 

etc." 

Em suma, a escola alema trouxe como inovac;oes: a separac;ao clara do balanc;o 

patrimonial da demonstrac;ao do resultado do exercicio, a correyao monetaria de acordo 
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com urn indice geral de pregos ou com o padrao-ouro, e valoragao dos ativos pelos 

pregos correntes. Seus principais autores foram Schmalembach, Schmidt, Gomberg, 

Schar e Gutenberg. 

d-7) Modema Escola ltaliana 

A Moderna Escola ltaliana, ou Economia Aziendal, surgiu em 1922, e perdura ate 

os dias de hoje. Defende que o objetivo da Contabilidade e calcular o resultado das 

empresas. Seu principal pensador e Gino Zappa. 

d-8) Escola Patrimonialista 

A Escola Patrimonialista surgiu em 1926, com a publica~ao do livro Ragioneria 

Generale, de Vincenzo Masi. Segundo esta escola, o objetivo da Contabilidade e o 

estudo do patrimOnio. 

Conforme relatam SCHMIDT e SANTOS (2008, p. (136), "Os patrimonialistas, 

primeiramente criticaram os contistas por estes atribuirem demasiada importancia ao 

mecanisme de registro das contas, sem se preocuparem com o seu conteudo. Os 

seguidores de Masi defendem que as contas e os sistemas de escriturayao sao 

ferramentas utilizadas pela Contabilidade para sua operacionalizagao, mas sua 

principal doutrina nao e a da escritura~ao." 

Para os patrimonialistas, a Contabilidade se dividiria em: contas de ativo, contas 

de passivo e contas diferenciais (o patrimOnio liquido). Os criticos desta escola, no 

entanto, afirmam que este objetivo e demasiadamente ambicioso para os recursos de 

que disporia a Contabilidade. Estes criticos se localizam principalmente na ltalia, razao 

pela qual esta escola logrou maior sucesso fora de seu pais de origem. Outro grande 

pensador desta escola eo brasileiro Frederico Herrmann Junior. 
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d-9) Escola Norte - Americana 

Conforms NIYAMA, (2006, p.87) "0 desenvolvimento da contabilidade norte

americana veio na esteira do progresso econOmico do P!3is. Questoes como 

depreciagao (relevante nas ferrovias), custos (base para fixagao de tarifas), entidade 

(como separar o Iuera), dividendos (retorno para os acionistas), investimentos 

(capitalizar o Iuera pensando no futuro) requeriam solugoes conceitualmente s61idas vis

a-vis ao interesse dos investidores." 

Segundo SCHMIDT e SANTOS, 

0 inicio do desenvolvimento da escola norte-americana foi caracterizado pelo 
aspecto pratico no tratamento de problemas economico- administrativos e com 
limitadas construc;oes te6ricas. As grandes questoes enfrentadas por essa 
escola, especialmente no seculo XX, foram urn dos elementos responsaveis por 
transforma-la em uma das mais importantes do mundo, ditando regras no 
tratamento de questoes ligadas a Contabilidade de custos, controladoria, 
analise de demonstrac;oes contabeis, gestao financeira, controle orc;amentario, 
ah~m de outros ramos do conhecimento contabil, posicionando essa escola na 
vanguarda da Contabilidade mundial. 
0 interesse dos norte-americanos pela qualificac;ao da informac;ao contabil 
acabou polarizando o desenvolvimento de sua escola em dois grandes campos 
de atuac;ao contabil. De urn lado, todo o progresso doutrinario da Contabilidade 
financeira e dos relat6rios contabeis, com intensa participac;ao das associac;oes 
profissionais no desenvolvimento pratico e te6rico da disciplina; de outro, a 
enorme expansao da Contabilidade gerencial, especialmente no que tange a 
qualidade da informac;ao intema para tomada de decisao. A escola norte
americana de Contabilidade desdobrou-se praticamente por esses dois 
caminhos. (SCHMIDT e SANTOS, 2008, p. 50} 

NIYAMA, (2006, p.87), relata que "A hist6ria da Contabilidade norte-america 

revela no seu inicio forte influencia da escola inglesa, nao somente na linguagem 

propriamente dita, como tambem na capacidade de amadurecimento da profissao 

contabil na edi<;ao de normas contabeis." 

De acordo com SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 51), "As associagoes 

profissionais norte-americanas foram as principais propulsoras do desenvolvimento 

doutrinario dos EUA, especialmente da Contabilidade financeira. Essa escola do 

pensamento deve muito a essas associagoes por seu atual estagio de 

desenvolvimento. As duas principais associa<;oes profissionais norte-americanas 

relacionadas com a Contabilidade financeira sao: a American Accountig Association e o 

American Institute of Certified Public Accountants." 
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Segundo SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 51), "A American Accounting 

Association (AAA) foi fundada, em 1916, com o nome de American Association of 

University Instructors in Accounting. ( ... ) A outra associa~o de destaque dentro dos 

EUA e o American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 0 AICPA teve 

como predecessor a American Association of Public Accontants (AAPA), criada em 

1887 em New York." 

Refor~a NIY AMA (2006, p. 89) que "a Associa~ao Americana de Contadores 

Publicos (AAPA), fundada em 1887, eo primeiro organismo profissional representando 

os contadores nos Estados Unidos." 

Conforme SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 53), "A primeira fase do 

desenvolvimento da AAPA e, consequentemente, da profissao e da doutrina 

contabiHstica norte-americana, que vai de 1887 a 1905, coincide com o aumento da 

demanda por servi~os contabeis iniciados no final do seculo XIX, especialmente em 

empresas ligadas ao setor financeiro e a estradas de ferro." 

Segundo os autores, 

( ... )a AAPA formulou urn programa para a profissionaliza~ao da Contabilidade. 
Contudo, esse mudou em 1890, em funftcio da iniciativa feita pela associacao 
contabil rival, o New York Institute of Accounts (NYIA), que estabeleceu sua 
propria diretriz profissional. ( ... ) Em 17 de abril de 1896, foi criada uma lei no 
Estado de New York, responsabilizando o NYIA pela emissao do certificado de 
capacitacao profissional. ( ... ) 
Essa tensao inicial, com a cria~ao da CPA1

, trouxe urn engrandecimento para a 
profissao contabil e, consequentemente, para a propria Contabilidade. Os 
lideres das associa~oes rivais reconheceram a necessidade de uma 
harmonizaftcio. (SCHMIDT e SANTOS, 2008, p. 54) 

De acordo com NIYAMA (2006, p. 89), "Em 1916, essa associacrao foi 

reorganizada e transformada no lnstituto Norte-Americana de Contadores (AlA

American Institute of Accountants}." Posteriormente, em 1935, a American Association 

of University Instructors in Accounting (AAUIA) segundo NIYAMA, 

( ... ) alterou sua denominacao para Associacao Norte-Americana de Contadores 
(AAA- American Accountig Association) e, como resultado, surgiu urn primeiro 

1 Certified Public Accountant 
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trabalho, intitulado relat6rio experimental de principios contabeis atrelados a 
demonstra~oes financeiras de empresas. ( ... ) 
Em 1937, o Institute Norte-americano de Contadores (AlA) fundiu-se com a 
Associa~ao Norte-americana de Contadores Publicos Certificados, formando 
uma organiza~ao maior e de grande influencia para o desenvolvimento da teoria 
contabil: o Institute Norte-americano de Contadores Publicos Ceritificados 
(AICPA). NIYAMA, (2006, p.89) 

Entretanto, o AlA s6 mudou mesmo de nome, conforme relatam SCHMIDT e 

SANTOS (2008, p. 57), "em 1959, ( ... )." e "Junto com a mudan9a de nome, cinco linhas 

de pesquisa foram determinadas para urn programa de qualifica9ao profissional: 

Contabilidade financeira, etica, educa98o, auditoria e servi9o de certifica9ao e controle 

da pratica." 

Comenta NIYAMA, (2006, p.89) que, "0 AICPA criou, a epoca, diversos comites 

e conselhos voltados para o desenvolvimento dos principios contabeis, destacando-se, 

dentre eles, o Comite de Procedimentos Contabeis (CAP- Committee on Accounting 

Procedures) em 1938, e a Junta de Principios Contabeis (APB- Accounting Principles 

Board) em 1959. Em 1972, surge a Junta de Principios e Padroes Contabeis (FASB

Financial Accounting Standards Board), como 6rgao independente do AICPA." 

lmportante mencionar na hist6ria da evolu98o contabil norte-americana, a cria9ao 

de urn outro 6rgao, de acordo com SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 57), "atraves do 

Securities Act de 1934, o governo federal regulamentou a forma de divulga9ao das 

demonstra9oes contabeis de todas empresas abertas, alem de determinar o papel de 

controle do mercado financeiro atraves da Securities and Exchange Commission (SEC). 

( ... )A SEC passou a ter o poder de impedir a emissao de novas titulos no mercado, 

caso as demonstra9oes contabeis das empresas nao estivessem de acordo com suas 

determina9oes ." 

NIY AMA reforya que, 

( ... ) o SEC tern atua~ao voltada para controle e fiscaliza~ao das companhias 
listadas nas Bolsas de Valores (companhias abertas) e tern autoridade legal 
para estabelecer criterios e padroes contabeis para companhias abertas, mas 
desde a decada de 30 transferiu a responsabilidade para que o setor privado 
desenvolvesse os principios e padroes de contabilidade. Entretanto, somente 
na decada de 70, a politica adotada pelo SEC foi oficialmente promulgada no 
Accounting Series Release (ASR) n° 150, que assim preconizou: 'os principios, 
pnUicas e padroes promulgados pefo FASB serao considerados pela Comissao 
como tendo suporte e autoridade substancial e aqueles contraries aos 
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estabelecidos pelo FASB serao considerados como nao tendo suporte'. 
Entretanto, se o FASB nao cumprir seu papel, o SEC poden~. a qualquer 
momento, impor suas regras. (NIYAMA, 2006, p.88). 

Em se tratando de Contabilidade gerencial, SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 84), 

revelam que "A Contabilidade gerencial, assim como ocorreu com a financeira, foi 

propulsionada, pelo menos em parte, por uma associac;ao de contadores preocupados 

com o desenvolvimento te6rico e doutrim3rio de sse ramo contabil". 

Conforme SCHMIDT e SANTOS, 

0 periodo entre o final do seculo XIX e inicio do seculo XX, foi marcado por urn 
movimento cientrfico-admnistrativo de novas ideias e abordagens para o 
gerenciamento e controle das atividades, centrando o foco de atenc;ao na 
eficiencia. ( ... ) 0 periodo de 1900 a 1920 marcou o auge do movimento 
cientifico-administrativo e de crescimento das necessidades por informac;oes 
gerenciais.( ... ) Os procedimentos adotados pela Contabilidade gerencial, na 
metade do seculo XX, ja estavam relativamente estabelecidos, mesmo assim 
continuaram a se expandir. Na decada de 50, Joel Dean, urn economista 
gerencial, escreveu alguns trabalhos que introduziram o conceito de orcamento 
de capital e promoveu o uso do fluxo de caixa descontado como metodo de 
analise.( ... ) Partindo do inicio da decada de 60 e continuando atraves dos anos 
70 e 80, muitos pesquisadores, como Eric G. Flamholtz da University of 
CalifOrnia e R. Lee Brummet da University of Michigan, examinaram o custo e o 
valor do recurso humano para a organizac;ao. Outro campo de interesse que 
tern crescido nos ultimos anos eo da Contabilidade social.( ... ) na decada de 80 
e inicio dos anos 90, as necessidades dos administradores tomaram urn vulto 
muito mais abrangente, em fun«;ao do aumento das operac;oes a serem 
administradas em grande parte das empresas e da competitividade global que 
se instalou em toda a sociedade. (SCHMIDT e SANTOS, 2008, p. 86, 87, 89 e 
90). 

SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 91), ressaltam que "Em uma analise conjunta da 

evoluc;ao da Contabilidade, tanto em termos gerencias como financeiros, fica bern 

perceptive! a altivez da escola norte-americana no cenario contabil mundial. A 

Contabilidade deve muito de seu atual estagio de desenvolvimento aos pesquisadores, 

academicos e contadores norte-americanos, assim como eles devem muito a 

Contabilidade de seus ancestrais." 

3.1.2. No Brasil 

Conforme escreve SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 140) "Uma das primeiras 

manifestac;oes contabeis brasileiras, dentro do primeiro estagio de desenvolvimento, 
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ocorreu no reinado de D. Joao VI. Quando da instalac;ao de seu governo provis6rio, em 

1808, como relata Gomes (1956), foi publicado urn alvara obrigando os contadores 

gerais da Real Fazenda a aplicarem o metoda das partidas dobradas na escriturac;ao 

mercantil." 

Analisando a evoluc;ao contabil no Brasil, percebe-se que desde o inicio ha uma 

interferemcia expressiva da legislac;ao. E uma das grandes manifestac;oes da legislac;ao 

na contabilidade, foi, de acordo com SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 140) "o C6digo 

Comercial de 1850. Esse c6digo instituiu a obrigatoriedade da escriturac;ao contabil e 

da elaborac;ao anual da demonstrac;ao do balanc;o geral composto de bens, direitos e 

obrigac;oes das empresas comerciais. ( ... ) Como no Brasil nao existia a obrigatoriedade 

da adoc;ao de urn determinado padrao de nonnas e procedimentos para a 

Contabilidade, os praticos contabeis brasileiros puderam experimentar as mais variadas 

tendencias doutrinarias para a execuc;Bo de suas atividades". 

Segundo SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 142), "as primeiras quatro decadas do 

seculo XX marcaram urn periodo de discussao sabre a padroniza<;ao de balanc;os. Para 

uma corrente de pensadores brasileiros, a padroniza<;ao representava o coroamento da 

Contabilidade, ao passo que, para outros, a padronizac;ao representava apenas urn 

aspecto, sendo que seria necessaria a existencia de procedimentos padroes para 

elaborac;ao dos balanc;os. Essa discussao foi, de certa forma, resolvida com a 

publicac;ao do Decreta-lei n° 2.627, em 1940, que instituiu a primeira Lei das 

Sociedades por Ac;Qes brasileira." Ao Iongo de varios anos, essa legislac;ao influenciou 

o ensino e a pratica contabil no Brasil. 

Seis anos mais tarde, em 1946, de acordo com SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 

143), "Em 26 de janeiro, foi fundada a Faculdade de Ciencias EconOmicas e 

Administrativas da Universidade de Sao Paulo, onde foi instituido o curso de Ciencias 

Contabeis e Atuariais. ( ... ) Alem disso, o anode 1946 ficou marcado pela criac;ao dos 

Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, atraves do Decreta-lei n° 9.295, de 27 

de maio." 

Houve alguns tratadistas contabeis nacionais que colaboraram para o 

desenvolvimento e consolidac;ao da Contabilidade como ramo de conhecimento 
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autonomo. Entre eles, conforme relatam SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 144), na 

primeira fase de desenvolvimento contabil, "destaca-se Carlos de Carvalho ( ... ), 

Francisco D'Auria e Frederico Hermann Jr. " fase esta que "foi marcada por dais 

aspectos relevantes: a intervenc;ao da legislac;Bo no desenvolvimento de procedimentos 

contabeis e a influencia doutrinaria das escolas italianas de pensamento contabil." 

A segunda etapa do desenvolvimento da Contabilidade brasileira, conforme 

relatam SCHMIDT e SANTOS, 

( ... ) teve inicio em 1964, ano em que o Prof. Jose da Costa Boucinhas 
introduziu urn novo metodo de ensino da Contabilidade. ( ... ) adotou o metodo 
did<Hico norte-americana baseado no livro Introductory accounting de Finney & 
Miller. ( ... ) Uma consequencia direta dessa mudan~a de enfoque foi o 
desenvolvimento do livro Contabilidade lntrodut6ria, em 1971, por professores 
do Departamento de Contabilidade de Atuaria da FEA-USP. Esse livro passou a 
ser adotado em quase todas as faculdades de Contabilidade do Brasil, 
influenciando no desenvolvimento de profissionais brasileiros. (SCHMIDT e 
SANTOS, 2008, p. 145). 

Cita NIYAMA (2006, p. 2) que "em 1976, foi criada a Comissao de Valores 

Mobiliarios inspirada no modelo americana (SEC- Securities and Exchange 

Commission) para monitorar o mercado de capitais e, paralelamente, foi divulgada a Lei 

no 6.404176 (Lei das Sociedades Anonimas), que trouxe inovac;oes a epoca, 

principalmente na criac;ao de registros auxiliares para atender exigencias fiscais e na 

necessidade de se observarem principios contabeis geralmente aceitos para fins de 

escriturac;ao mercantil." 

SCHMIDT e SANTOS (2008, p.152), mencionam que "em 1981, o Conselho 

Federal de Contabilidade baixou a Resoluc;ao CFC n° 529/81, que disciplinou as 

Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), uma vez que a Resoluc;Bo CFC n° 321172 

somente aprovou as Normas e os Procedimentos de Auditoria." 

E importante tambem citar outros fatos marcantes na hist6ria do 

desenvolvimento da contabilidade no Brasil, pais, relata NIY AMA (2006, p.2) que "em 

1987 a CVM editou a instruc;ao 64, determinando a elaborac;ao de demonstrac;oes 

contabeis complementares em moeda de poder aquisitivo constante ( correc;ao integral) 

para companhias abertas. Em 1996, por intermedio de Medida Provis6ria, o Govemo 

proibiu qualquer tipo de indexac;ao nas demonstrac;oes financeiras." 
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De acordo com NIYAMA (2006, p.3) "somente em 1981, o Conselho Federal de 

Contabilidade divulgou a Resolugao 530, definindo quais eram os princfpios 

fundamentais de contabilidade (e nao principios contabeis geralmente aceitos). 

Entretanto, pouco significado pratico trouxe para a profissao (contadores e auditores), ja 

que o sentimento prevalecente nas empresas e tambem entre os contadores era se as 

demonstragoes financeiras estavam ou nao de acordo com a legislagao au 

regulamentagao vigente." 

Mais tarde, conforme relatam SCHMIDT e SANTOS (2008, p. 155), "em 29 de 

dezembro de 1993, o CFC baixou a resolugao CFC no 750, que trata, novamente, dos 

Princfpios Fundamentais de Contabilidade. 0 CFC considerou que a evolugao da 

decada de 80 na area da Contabilidade deveria ser traduzida na atualizagao dos 

Princfpios Fundamentais de Contabilidade apresentados na Resolugao CFC n°530/81." 

Segundo SCHMIDT e SANTOS 

( ... ) a CVM, tendo em vista a convergencia entre as normas brasileiras e as 
internacionais, emitiu a Delibera~ao no 488 em 3 de outubro de 2005, a qual 
trata especificamente da apresenta~o e divulga~ao das demonstra~oes 
contabeis. Essa norma alterou a estrutura do balan~o e da demonstra~o do 
resultado, bern como acrescentou ao escopo das demonstra~es contabeis a 
demonstracao do fluxo de caixa, embora, enquanto exigido pela legislacao 
societaria, possa ser substituida pela demonstra~ao de origens e aplica~roes de 
recursos. 
Em 13 de julho de 2007, foi emitida a lnstru~ao CVM n° 457, a qual dispoe 
sobre a elabora~ao e divulga~ao das demonstra~Oes financeiras consolidadas, 
com base no padrao contabil internacional emitido pelo ( ... ) IASB, tomando-a 
obrigat6ria a partir de 2010. 
Finalmente, em 28 de dezembro de 2007, a Lei das Sociedades por A~oes foi 
alterada, por intermedio da Lei 11 .638/07, que alterou as demonstra~oes 
financeira obrigat6rias, os criterios de avalia~ao de ativos e passivos, o metodo 
de equivalencia patrimonial e a inclusao das empresas de grande porte no 
escopo da Lei das Sociedades por A9oes. (SCHMIDT e SANTOS, 2008 p.157). 

Em se tratando de escola de pensamento contabil, para SCHMIDT e SANTOS 

(2008, p. 156), "embora nao exista uma escola de pensamento contabil brasileira, pode

se afirmar que a escola de corregao monetaria nacional contribuiu sobremaneira para o 

desenvolvimento da Contabilidade mundial. Essa escola caracteriza-se como uma 

autentica colaboragao brasileira para o crescimento da Contabilidade." 
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3.2. PRINCIPAlS DEMONSTRAC0ES CONTABEIS 

Ha urn conjunto de relat6rios que compoem as demonstra9oes contabeis de uma 

entidade. Alem do Balan9o Patrimonial (BP), ha a Demonstrac;ao do Resultado do 

Exercicio (ORE), a Demonstrac;ao de Lueras e Prejuizos Acumulados (DLPA), 

Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recursos (DOAR), exigidas pela legislac;ao 

societaria brasileira ate dezembro de 2007. Ap6s entrar em vigor a Lei n° 11.638/07, 

passaram a ser tambem consideradas demonstra9oes contabeis obrigat6rias a 

Demonstrac;ao do Valor Adicionado (OVA) e a Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa (DFC) 

em substituic;ao a DOAR Lembrando que tais demonstrac;oes devem ser sempre 

apresentadas acompanhadas de Notas Explicativas. 

3.2.1. Balan~o Patrimonial 

Conforme definem SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES, 

0 balan~ patrimonial tern por finalidade evidenciar, de forma qualitativa e 
quantitativa, a situagao patrimonial e financeira da empresa e dos atos 
registrados na escrituragao contabil. Alem disso, ela deve ser estruturada de 
acordo com os preceitos da legislayao societaria, bern como segundo os 
principios fundamentais de contabilidade. ( ... ) e uma demonstragao financeira 
obrigat6ria, representando uma apresentagao sintetica e ordenada do saldo 
monetario de todos os valores integrantes do patrimonio da entidade, em 
determinada data, num sentido estatico. No balango patrimonial, sao 
apresentados os elementos que compoem o patrimonio de uma companhia 
num determinado momento com seus valores, permitindo a analise da situagao 
patrimonial e financeira da mesma. (SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES 2006, 
p. 10), 

Segundo o FIPECAFI (2003, p. 29), "0 balan9o tern por finalidade apresentar a 

posic;ao financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, 

portanto, uma posic;ao estatica." 

Conforme as intitulac;oes da lei, o balanc;o e composto por tres elementos 

basicos segundo o FIPECAFI: 

ATIVO - Compreende as aplica~6es de recursos, nonnalmente em bens e 
direitos. 
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PASSIVO- Compreende as exigibilidades e obrigac;6es. 
PATRIMONIO LiQUIDO- Representa a diferenc;a entre o ativo e o passivo, 
ou seja, o valor liquido da empresa. 
Portanto, e importante que as confas sejam classificadas no balant;o de forma 
ordenada e uniforme, para permitir aos usuarios uma adequada analise e 
interpretat;ao da situagao patrimonial e financeira. Visando atender a esse 
objetivo, a Lei n° 6.404/76, par meio dos arts. 178 e 179, definiu como deve ser 
a disposit;ao de tais contas, seguindo, para o Ativo, a classificat;ao em ordem 
decrescente de grau de liquidez e, para o Passivo, em ordem decrescente de 
prioridade de pagamento das exigibilidades, ou seja: 
• No Ativo, sao apresentadas em primeiro Iugar as contas mais rapidamente 

conversiveis em disponibilidades, iniciando com o disponivel (caixa e bancos), 
contas a receber, estoques e assim sucessivamente; 
• No Passivo, classificam-se em primeiro Iugar as contas cujas exigibilidades 

ocorrem antes. 

Ate dezembro de 2007, a estrutura basica de urn Balanc;o Patrimonial era a seguinte: 

Tabela 1 

ATIVO 

Ativo Circulante 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 

Ativo Permanente: 

lnvestimentos 

Ativo mobilizado 

Ativo Diferido 

Fonte: FIPECAFI (2003, p.29) 

BALANCO PATRIMONIAL 

PASSIVO + PATRIMONIO LiQUIDO 

Passivo Circulante 

Passivo Exigivel a Longo Prazo 

Resultados de Exercicios Futuros 

Patrimonio liquido: 

Capital Social 

Reservas de Capital 

Reservas de Reavaliagao 

Reservas de Lucros 

Lucros ou Prejuizos Acumulados 

Convem destacar que ap6s a entrada em vigor da Lei n° 11.638/07, a estrutura 

do Balanc;o Patrimonial sofreu significativas alterac;oes, que serao tratadas no decorrer 

do trabalho, mais precisamente no t6pico "3.6.2 Padroes e Harmonizac;ao definidos pela 

Lei". 

3.2.2. Demonstra~io do Resultado do Exercicio 
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0 artigo 187 da Lei n° 6.404/1976 (Lei das Sociedades por A9oes ), instituiu a 

Demonstra9ao do Resultado do Exercicio. 

Segundo afirmam SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES, 

A demonstrat;ao do resultado do exercicio destina-se a evidenciar a format;ao 
do resultado do exercicio, mediante confronto das receitas e ganhos com as 
despesas e perdas incorridas no exercicio. 
Essa demonstrat;ao deve ser apresentada na posit;ao vertical, e discriminados 
seus componentes de forma ordenada, de maneira tal que fique evidenciado o 
resultado operacional, o resultado ap6s as receitas e despesas nao 
operacionais, o resultado antes do lmposto de Renda e Contribuit;ao Social, o 
resultado antes das participat;oes e o lucro liquido do exercicio da entidade. 
(SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES, 2006, p. 35). 

De acordo como FIPECAFI, (2003, p.31), "A lei define com clareza, por meio da 

Demonstra9ao do Resultado do Exercicio, o conceito de Iuera liquido, estabelecendo os 

criterios de classifica9ao de certas despesas." E mais, "( ... )as receitas e despesas sao 

apropriadas ao periodo em fun98o de sua incorrencia e da vincula9ao da despesa a 
receita, independentemente de seus reflexes no caixa." 

Tabe/a 2 

DEMONSTRACAO DO RESULTADO 

Receita Liquida 
Custo dos Produtos vendidos ou servit;os prestados 

Resultado Bruto 
Despesas Operacionais 

Receitas Financeiras 
Despesas Financeiras 

Resultado de Equivalencia Patrimonial 

Resultado operacional 
Resultado nao operacional 

Resultado antes do lmposto de Renda e Contribuit;ao Social 

lmposto de Renda e Contribuit;ao Social 
Participat;oes 

Resultado Liquido 

Resultado por acao (em$} 

Fonte: FIPECAFI (2003, p. 451) 

(em 
milhares 
$ 

X2 X1 
X X 

(x) (x) 

X X 

(x) (x) 

X X 

(x) (x) 

X (x) 

X X 

(x) X 

(x) (x) 
(x) (x) 

X X 

X X 



3.2.3. Demonstra~io de Lucros ou Prejuizos Acumulados 

A DLPA evidencia as alterac;oes ocorridas no saldo da conta de lucros ou 

prejuizos acumulados, no Patrimonio Uquido. 

Afirmam SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES, que 
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Nas normas brasileiras pela legisla~ao societaria, a demonstra~ao de lucros ou 
prejulzos acumulados possibilita a clara evidenciacao da movimentacao 
ocorrida no saldo da conta de lucros ou prejuizos acumulados, uma vez que as 
inlimeras opera{:Oes que se processam nessa conta fazem com que o lucro 
Hquido do exercicio constante da demonstra~ao do resultado do exerclcio seja 
diferente do saldo final da conta de lucros ou prejufzos acumulados, 
constituindo-se entao a demonstra~ao de lucros ou prejufzos acumulados na 
apresenta~ao de tais modificacoes. 
No que tange aos itens que compoem a demonstra~o de lucros ou prejuizos 
acumulados, segundo o art. 186 da Lei das Sociedades por A~oes, ela sera 
composta de: 
• Saldo no inicio do periodo; 
• Ajustes de exercicios anteriores; 
• Reversoes de reservas; 
• Lucro llquido do exercicio; 
• Transferencias para as reservas; 
• Dividendos distribuidos; 
• Parcela dos lucros incorporada ao capital; 
• Saldo no final do periodo. (SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES, 2006, p. 
56 e 57) 

A estrutura da DLPA, nas normas brasileiras pela legislac;ao societaria, de 

acordo com o determinado pela Lei das Sociedades por Ac;oes, e apresentada a seguir: 



Tabe/a 3 

Demonstra~io de lucros ou Prejuizos Acumulados 
Saldo no inicio do periodo 

(+/-) Ajustes de exereieios anteriores 

( = ) Saldo ajustado 

( + ) Reversoes de reservas: 

Reserva de Contingeneias 

Reserva de Lueras a realizar 

Reserva de reavaliac;ao 

(-) Tributos sabre a reserva de reavaliac;ao 
( - ) Partieipac;oes sabre a reserva de 
reavalia~ao 

( +) Luera Hquido do exereieio (ou prejuizo) 

Saldo a Disposic;ao da Assembleia Geral 
( = ) Ord inaria/Extraordinaria 

(-) Destinat;oes: 

Reserva Legal 

Dividendo prefereneial 

Reserva de Lueras a realizar 

Reserva de Contingeneias 

Dividendo ordinaria 

Reserva estatutaria 

Reserva de retenc;ao de Iueras 

( = ) Saldo final do periodo 

Dividendo por at;ao 

at;ao prefereneial 

agao ordinaria 

Fonte: SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES, (2006, p. 60). 

3.2.4. Demonstra~io das Origens e Aplica~6es de Recursos 

36 

A Demonstra~o das Origens e Aplica9oes de Recursos (mais conhecida como 

DOAR) apresenta as informa9oes relacionadas as opera9oes de financiamento e 

investimento da empresa durante o exercicio e, evidencia as alteracoes na posicao 

financeira da empresa. 
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Nas palavras de SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES (2006, p. 70), "nas normas 

brasileiras pela legislac;ao societaria, a demonstrac;ao das origens e aplicac;oes de 

recursos tern por objetivo apresentar de forma ordenada e sucinta as variac;oes 

ocorridas no capital circulante liquido da entidade, ou seja, a movimentac;ao relativa as 

operac;oes de financiamento (origens) e investimento (aplicac;oes) da entidade". 

No decorrer do trabalho, no item "3. 7 Aplicac;ao do estudo da Demonstrac;ao do 

Fluxo de Caixa (DFC) comparado com a DOAR", o assunto sera abordado com maior 

profundidade. 

3.2.5. Notas Explicativas 

Urn dos grandes desafios da Contabilidade tern sido o dimensionamento da 

qualidade e da quantidade de informac;oes que atendam as necessidades dos usuarios 

das demonstrac;oes contabeis em determinado momenta. 

Visando isso, segundo FIPECAFI, e que 

( ... ) surgiram as notas explicativas que sao informa~oes complementares as 
demonstra~oes contabeis, representando parte integrante das mesmas. Podem 
estar expressas tanto na forma descritiva como na forma de quadros analiticos, 
ou mesmo englobar outras demonstragaes contabeis que forem necessarias ao 
melhor e mais completo esclarecimento dos resultados e da situa~ao financeira 
da empresa ( ... ). As notas podem ser usadas para descrever praticas contabeis 
utilizadas pela companhia, para explica~oes adicionais sobre determinadas 
contas ou opera~Oes especificas e ainda para composi~ao e detalhes de certas 
contas. A utiliza~ao de notas para dar composi~ao de contas auxilia tambem a 
estetica do Balan~o. pois se pode fazer constar dele determinada conta por seu 
total, com os detalhes necessarios expostos por meio de uma nota explicativa, 
como no caso de Estoques, Ativo lmobilizado, lnvestimentos, Emprestimos e 
Financiamentos e outras contas ( ... ). 
A publica~ao de notas explicativas as Demonstra~oes Contabeis esta previsto 
no § 4° do art. 176 da Lei das Sociedades por A~oes, o qual es1abelece que "as 
demonstra~oes serao complementadas por No1as Explicativas e outros quadros 
analiticos ou demonstra~oes contabeis necessarios para esclarecimento da 
situa~ao patrimonial e dos resultados do exercicio". (FIPECAFI, 2003, p.412) 

0 art. 176 da Lei das S.A menciona as bases gerais e as notas a serem inclusas 

nas demonstrac;oes contabeis, a saber: 

a) Os principais criterios de avalia~ao dos elementos patrimoniais, 
especialmente estoques, dos calculos de deprecia~o. amortiza~ao e exaustao, 
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de constitui~ao de proviSoes para encargos ou riscos, e dos ajustes para 
atender a perdas provaveis na realiza~ao de elementos do ativo; 
b) Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, 
paragrafo Onico); 
c) 0 aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avalia~oes 
(art. 182, §3°); 
d) Os onus reais constituidos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas 
a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes; 
e) A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obriga~oes a 
Iongo prazo; 
f) 0 numero, especies e classes das acoes do capital social; 
g) As op~oes de compra de a~oes outorgadas e exercidas no exercicio; 
h) Os ajustes de exercicios anteriores (art. 186, §10); 
i) Os eventos subseqOentes a data de encerramento do exercicio que ten ham, 
ou possam vir a ter, efeito relevante sobre situa~ao financeira e os resultados 
futuros da companhia. (BRAGA e ALMEIDA, 2008, p.244). 

Como complemento as Notas Explicativas previstas na Lei das S/A, a Comissao 

de Valores Mobiliarios vern apresentando recomenda~oes sabre a divulga~ao de 

diversos assuntos relevantes para efeito de melhor entendimento das demonstra«;Qes 

financeiras. Os itens, que de acordo com as sugestoes da CVM devem constar das 

Notas Explicativas, sao os seguintes: 

• a~oes em tesouraria; 
• agio/desagio; 
• aposentadoria e pensoes; 
• arrendamento mercantil; 
• ativo contingente; 
• ativo diferido; 
• capacidade ociosa; 
• capital social autorizado; 
• continuidade normal dos neg6cios; 
• credito Eletrobras; 
• debentures; 
• demonstra~oes condensadas; 
• demonstragoes em moeda de capacidade aquisitiva constante; 
• demonstra~oes financeiras consolidadas; 
• destina~ao de lucros referidos nos acordos com acionistas; 
• dividendo por a~ao; 
• dividendos propostos; 
• empreendimentos em fase de implanta~ao; 
• equivalencia patrimonial; 
• estoques; 
• imposto de renda e contribui~ao social; 
• incorpora~ao, fusao e cisao; 
• instrumentos financeiros; 
• investimentos societarios no Exterior; 
• juros sobre capital proprio; 
• lucro ou prejuizo por a~ao; 
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• programa de desestatizagao; 
• programa de recuperagao fiscal; 
• provisoes para creditos de liquidagao duvidosa; 
• remunera9ao dos administradores; 
• reservas de lucros a realizar; 
• reservas - detalhamento; 
• retengao de lucros; 
• seguros; 
• transagoes entre partes relacionadas; 
• varia9ao cambial; 
• vendas ou servigos a realizar; 
• voto multiplo. (FIPECAFI, 2003, p. 412) 

3.2.6. Oemonstra~a.o dos fluxos de caixa 

0 fluxo de caixa e o instrumento que permite demonstrar as opera<;oes 

financeiras que sao realizadas pela empresa, o que possibilita melhores analises e 

decisoes quanta a aplica<;ao dos recursos financeiros que a empresa dispoe. 

Segundo o FIPECAFI (2003, p.398), "o objetivo primario da Demonstra<;ao dos 

Fluxos de Caixa (DFC) e prover informa<;oes relevantes sabre os pagamentos e 

recebimentos, em dinheiro de uma empresa, ocorridos durante urn determinado 

periodo. 

0 demonstrative do fluxo de caixa se divide em tres grupos: atividades 

operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. 

Existem duas tecnicas para a elabora<;ao da DFC: o metoda direto eo indireto. 

De acordo com FIPECAFI (2003, p. 402), "o metoda direto explicita as entradas e 

saidas brutas de dinheiro dos principais componentes das atividades operacionais, 

como os recebimentos pelas vendas de produtos e servi<;as e os pagamentos a 

fomecedores e empregados. 0 saldo final das opera<;(les expressa o volume liquido de 

caixa provido ou consumido pelas opera<;oes durante urn periodo." Ja o metoda 

indireto, "faz a concilia<;ao entre o lucro liquido e o caixa gerado pelas opera<;oes, por 

is so e tambem chamado de metoda da reconciliac;§o." 

No decorrer do trabalho, no item "3. 7 Aplica<;ao do estudo da Demonstra<;ao do 

Fluxo de Caixa (DFC) comparado com a DOAR", o assunto sera abordado com maior 

profundidade. 
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3.2.7. Demonstra~lo do Valor Adicionado 

A nova norma da lei societaria estabelece que: 

Art. 176. "Ao tim de cada exercicio social, a diretoria tara elaborar, com base na escrituragao 
mercantil da companhia, as seguintes demonstragoes financeiras, que deverao exprimir com 
clareza a situagao do patrimonio da companhia e as mutagoes ocorridas no exercicio: 
I - balango patrimonial; 
II - demonstragao dos lucros ou prejuizos acumulados; 
Ill- demonstra«;ao do resultado do exercicio; 
P/ denumstra~ao das ol'igens e aplioa~ees de FeouFSos; 
IV- demonstragao dos fluxos de caixa; e 
V- se companhia aberta, demonstragao do valor adicionado". 

De acordo com BRAGA e ALMEIDA (2008, p. 30), "Essa e uma demonstra~ao 

surgida na Europa, principalmente por influencia da lnglaterra, Fran~a e Alemanha, e 

que tern sido cada vez mais exigida em nivel intemacional, inclusive em virtude de 

expressa recomenda~ao por parte da ONU. A OVA evidencia o quanto de riqueza uma 

empresa produziu, ou seja, o quanto ela adicionou de valor, e de que forma essa 

riqueza foi distribuida (entre empregados, governo, acionistas, financiadores de capital 

etc.) e quanto ficou retido na empresa". 

Essa demonstra~ao tern geralmente a seguinte forma de apresenta~ao: 

Tabela 4 

Demonstra~io do Valor Adicionado 

Valor adicionado gerado 

Pela Sociedade 
Transferido de outras sociedades 

Total 
Valor adicionado distribuido 

Empregados 
Financiadores 
Acionistas 
Govemo 
Outros 
Parcela retida para reinvestimento 

Total 

Fonte: BRAGA e ALMEIDA (2008, p. 31) 

X 
X 
2S 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Segundo BRAGA e ALMEIDA (2008, p.31) "0 objetivo dessa demonstragao 

contabil e apresentar o montante de valor adicionado pela Sociedade e sua forma de 

distribuigao. 0 valor adicionado significa a riqueza gerada pela Companhia ( ... )" 

3.3. PRINCIPAlS 0RGAOS REGULADORES 

Ao Iongo do tempo, foram sendo criados 6rgaos e associagaes de classe que 

regulamentam nao s6 a contabilidade, mas tambem o exercicio da profissao contabil. 

Neste item, o enfoque sera a nivel intemacional, uma vez que a busca de uma 

harmonizagao contabil envolve iniciativas de diversos organismos em nivel mundial; e, 

nacional, com destaque para as principais entidades brasileiras reguladoras 

/normatizadoras da Contabilidade. 

3.3.1. lnternacionais 

a) IASB- The International Accounting Standards Board (Colegiado de Padroes 

Contllbeis lntemacionais). 

Segundo NIYAMA (2006, p.40) "0 IASB teve como antecessor o Comite de 

Normas lnternacionais de Contabilidade (IASC) (1973-2001). 0 IASC foi criado em 

1973 por ocasiao do Congresso lntemacional de Contadores em Melbourne (Australia), 

sendo fundado pelos seguintes paises: Australia, Canada, Franga, Alemanha, Japao, 

Mexico, Holanda, Gra-Bretanha, lrlanda e Estados Unidos da America." 

0 IASB e urn orgao independente do setor privado que se destina ao estudo de 
padroes contabeis, ( ... ) E formado por urn conselho de Membros, constitufdo por 
representantes de mais de 140 entidades profissionais de todo o mundo, 
inclusive o Brasil, representado pelo lnstituto Brasileiro de Contadores 
(IBRACON) e Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

De acordo com a sua constituic;ao, o IASB tern os seguintes objetivos: 
a) desenvolver, no interesse publico, urn Onico conjunto de normas contabeis 

globais de alta qualidade, inteligfveis, exeqlifveis, que exijam informagoes 
de alta qualidade, transparentes e comparaveis nas demonstragoes 
contabeis e em outros relc:tt6rios financeiros, para ajudar os participantes do 
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mercado de capital e outros usuarios em todo mundo a tomar decisoes 
economicas; 

b) promover o uso e a aplica~ao rigorosa dessas normas; e 
c) promover a convergencia entre as normas contabeis locais e as Normas 

lnternacionais de Contabilidade de alta qualidade. (NIYAMA, 2006, p. 41) 

b) IFAC- The International Federation of Accountants (Federa~ao lnternacional 

de Contadores). 

NIYAMA (2006, p. 42) afirma que "trata-se de uma organizac;ao mundial que 

representa a profissao contabil. E de natureza nao govemamental, sem fins lucrativos e 

nao politica, sediada em Nova York (Estados Unidos da America), com participac;ao de 

157 membros (o Brasil e representado pelo ( ... ) IBRACON e pelo ( ... ) CFC) 

representando 118 paises e quase 2,5 milhoes de contadores." 

NIYAMA (2006, p. 42) cita ainda que "A IFAC foi fundada formalmente em 

1977(Munique/Aiemanha)" e "( ... ) Sua missao e a de estreitar o relacionamento da 

profissao contabil em nivel mundial, atendendo a demanda de interesse publico, 

contribuir para o desenvolvimento da economia intemacional, estabelecendo e 

promovendo aderencia a elevada qualidade tecnica dos padroes profissionais ( ... )" 

0 IFAC, de acordo com NIYAMA (2006, p. 43) "publica padroes profissionais e 

guias de recomendac;ao por intermedio de seus comites, a saber: 

a) Comite de Padroes de Auditoria ( ... ) 

b) Comite de Educac;ao ( ... ) 

c) Comite de Etica ( ... ) 

d) Comite de Contadores Profissionais para o Gerenciamento dos Neg6cios ( ... ) 

e) Comite do Setor Publico( ... ) 

f) Comite dos Auditores Transnacionais ( ... )" 

c) ISAR- Na~6es Unidas {United Nations) 

Cementa NIYAMA (2006, p. 44) que "no inicio da decada de 70, as Nac;oes 

Unidas despertaram para a importancia da contabilidade e dos relat6rios financeiros ao 
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analisar o impacto da atua~ao das empresas multinacionais em nivel mundial, 

principalmente nos paises em desenvolvimento ( ... )" 

De acordo ainda com o autor, o referido grupo 

( ... ) criado em 1976, mas com atua~o efetiva a partir do inicio da decada de 
80, tinha os seguintes objetivos: 
a)examinar as praticas do financial reporting das multinacionais, requeridas em 

diferentes pa ises; 
b)identificar divergencias e avaliar propostas para aperfei~oamento do financial 

reporting; 
c)recomendar urn conjunto de informa~oes minimas a serem evidenciadas 

pelas empresas multinacionais e suas subsidiarias; e 
d)contribuir para o processo de harmoniza~ao conmbil intemacional. 

Entretanto, o trabalho do referido Grupo "nao deslanchou· por algumas razoes, 
tais como: 
( ... ) 
nenhuma comissao ou grupo tecnico que venha a discutir materia contabil, sem 
a presen~a dos Estados Unidos da America, e representativa. Em 1986, os 
Estados Unidos da America deixaram de participar das reunioes do ISAR 
(Grupo de Trabalho Jntergovemamental de Especialistas em Padroes 
lnternacionais de Contabilidade e Relatorios). Segundo os norte-americanos, 
discussaes que envolvam contabUidade e demonstra~oes financeiras estao 
cobertas por organismos como o IASC (atual IASB), enquanto harmoniza~ao 
dos padroes estariam melhor nas maos de grupos menores, como Organiza~ao 
de Cooperar;ao Economica e Desenvolvimento (OECD). (NIYAMA, 2006, p. 45) 

d) IOSCO The International Organization of Securities Commission 

(Organiza~ao Mundial das Comissoes de Valores Mobiliarios). 

Para NIYAMA, 

A IOSCO nao e exatamente urn 6rgao voltado especificamente para questoes 
contabeis ou de normatiza~o de padroes. Conta com a participa~ao de mais 
de 115 (cento e quinze) 6rgaos reguladores, semelhantes a nossa Comissao de 
Valores Mobiliarios e abrange mais de 85% do movimento global do mercado 
de capitais do mundo. Seus principais objetivos sao: 
a) cooperar para a promo~ao de altos padroes de regulamenta~ao do 

mercado de capitais, de modo a refletir urn mercado justo, eficiente e sadio; 
b) prom over troca de informa~oes ou outras experiencias para o 

desenvolvimento do mercado de capitais "domesticos"; 
c) estabelecer padrOes e efetivo monitoramento de transa~Oes 

intemacionais, envolvendo titulos; e 
d) promover a integridade do mercado, mediante uma rigorosa aplica~o de 

padroes regulat6rios. (NIYAMA, 2006, p. 46) 

e) OECD Organization for Economic Cooperation and Development 

(Organiza~ao para Desenvolvimento e Coopera~ao EconOmica) 
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Relata NIYAMA (2006, p. 46) que "a OECD foi criada em 1960, mediante a 

adesao de 20 paises-membros ( ... ) e e tambem conhecido como o 'Ciube dos ricos'. ( ... ) 

Entretanto, a OECD argumenta que qualquer pais e bern vindo, desde que 

comprometido com praticas democraticas e economia de mercado. Mantem ativo 

intercambio com 70 outros paises, entidades nao govemamentais e a sociedade civil." 

NIYAMA, (2006, p. 47) diz ainda, que "a OECD tambem possui seu grupo de 

Trabalho de Padroes Contabeis e ap6ia esforyos de entidades regionais, nacionais e 

intemacionais para promover a harmonizayao contabil e atua como uma especie de 

forum de debates para troca de opinioes com as Nayoes Unidas, no que diz respeito a 

materia contabil e relat6rios financeiros. Porem, os trabalhos deste Grupo nao sao 

largamente conhecidos." 

f) EEC - European Economic Community ffhe European Union (Comunidade 

EconOmica Europeia). 

A Uniao Europeia tern suas raizes na decada de 50, logo ap6s a destruiyao 

parcial da Europa, provocada pelas duas grandes guerras mundiais. Sentindo maior 

necessidade de integrayao e fortalecimento tanto economico como politico, os paises 

europeus uniram-se para fazer frente ao poder economico dos Estados Unidos da 

America. 

SAUDAGARAN (2004) e CHOI e MUELLER (1998), citados por NIYAMA (2006, 

p. 48), mencionam dois tratados ou tentativas de integrayao: "a) Tratado de Paris 

(1952) ou The European Coal and Steel Communiy, que veio a permitir livre transite e 

fluxo de mao-de-obra de capital entre as industrias de carvao e ayo da Belgica, 

Holanda, Luxemburgo, ltalia, Franya e Alemanha; e b) Tratado de Roma(1957), que foi 

assinado pelos mesmos 6 paises, criando a Comunidade Economica Europeia ( ... )" 

De acordo com NIYAMA (2006, p. 49), "a tentativa de harmoniza9ao de 

principios e praticas contabeis no ambito da ( ... ) Uniao Europeia foi implementada com 

a aprovayao das diretivas com caracteristicas supranacionais. ( ... ) dentre as diretivas 
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editadas, particularmente a 48 e a 78 Diretivas sao frequentemente lembradas como 

sendo relevantes para a contabilidade." 

NIYAMA (2006, p. 50) acrescenta que as Diretivas "( ... ) trouxeram contribuir;oes 

significativas para a harmonizar;ao das normas contabeis na Uniao Europeia, que 

resultaram na recente decisao de que todas as companhias abertas (integrantes do 

referido bloco econOmico) devem preparar duas demonstrar;oes contabeis consolidadas 

de acordo com as normas intemacionais de contabilidade editadas pelo IASB, a partir 

de 2005." 

g) BIS- Banking SupeJVision Committee (Comit& de Supervisio Bancaria do 

Banco de Compensa~oes lntemacionais). 

Semelhante ao IOSCO, que reline 6rgaos reguladores semelhantes a CVM, o 
Comite de Supervisao Bancaria do Banco de Compensat;oes lntemacionais nao 
e exatamente urn 6rgao voltado para regulamentar normas contabeis, ja que 
sua principal fun~o. alem de atuar como urn 'Banco Central' para os Bancos 
Centrais de todos os paises, e de estabelecer padroes minimos de capital de 
patrimonio liquido para os bancos que operam no mercado intemacional. 
Prioritariamente, os objetivos basicos do referido Comite sao: 
a) minimizar os riscos de insucesso bancario que possam afetar o cenario 

internacional; 
b) manter nrveis razoaveis de solvencia e liquidez do sistema financeiro 

internacional; e 
c) uniformizar as normas aplicaveis as instituit;oes financeiras em seus 

respectivos pa ises. 

( ... ) 0 principal documento produzido pelo Comite de BasiliHa foi denominado 
de "Convergencia lnternacional de Mensura~o de Capital e Padroes de 
Capital" (1998) e ficou conhecido mundialmente como "Acordo de Basih~ia". 

(NIYAMA, 2006, p.51) 

h) CAPA- The Confederation of Asian and Pacific Accountants (Confedera~ao 

de Contadores da Asia e do Pacifico). 

Conforme escreve NIYAMA (2006, p. 52), a CAPA, "representa uma organizar;ao 

que congrega 31 entidades contabeis profissionais de 21 paises-membros ( ... ) trata-se 

do maior organismo regional em materia contabil. Foi criada em 1976, e sua principal 

missao e desenvolvimento, aperfeigoamento, coordenar;ao da profissao contabil na 
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regiao Asia /Pacifico, para capacitar a profissao no oferecimento de servi~os de alta 

qualidade e de interesse publico." 

i) AIC - Asociaci6n lnteramericana de Contabilidad (Associa~ao lnteramericana 

de Contabilidade). 

Assim, define NIYAMA: 

3.3.2. Brasileiros 

Trata-se de organizagao regional da profissao contabil das Americas. Criada em 
1949 com o objetivo de integrar os contadores do continente americana e 
assumir a representa9iio da profissao. 
E mais conhecida pela sua organiza9iio da Conferencia lnteramericana da 
Contabilidade, evento sediado pelo Brasil (Rio de Janeiro, 1963) e, novamente 
em 2005, na cidade de Salvador. 
Sua missao e a de alcangar uma profissao forte e coerente,no ambito dos 
contadores das Americas (Norte, Central e Sui), que cumpra com sua 
responsabilidade perante a sociedade dentro de urn sincero intercambio e 
convivencia fraternal. (NIYAMA, 2006, p. 52) 

a) ABRASCA- Associa~ao Brasileira das Companhias Abertas (1971) 

( ... ) e uma organizagao civil sem fins lucrativos, cuja principal missao e a defesa 
das posigoes das companhias abertas junto aos centros de decisao e a opiniao 
publica. Alem disso, a Abrasca esta permanentemente empenhada no 
desenvolvimento dos mecanismos do mercado de capitais e na disseminagao 
de informagaes sobre os principais titulos, tais como agoes, debentures, notas 
comerciais, FlOC e CRI. A entidade tern como principia maior o aprimoramento 
das praticas de politica e de administra9iio empresarial, no que se refere ao 
mercado de capitais, base na qual devem ser inseridas as boas praticas de 
govemanga corporativa. Possui atualmente cerca de 170 associadas, entre as 
quais estao inclufdas as maiores e melhores empresas do Pafs, e e dirigida por 
urn conselho diretor representante das associadas, com cerca de 70 membros, 
o qual, por sua vez, elege a diretoria. (CPC, 2007 p.7) 

b) APIMEC NACIONAL- Associa~ao Nacional dos Analistas e Profissionais de 

lnvestimento do Mercado de Capitals (1970) 

( ... ) e uma entidade com foco no desenvolvimento do mercado de capitais, 
composto de pessoas fisicas. Com aproximadamente 1 .500 associados nas 
categorias de profissionais de investimentos (a maioria), investidores e 
estudantes, ( ... ).(CPC, 2007 p. 7) 
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c) BOVESPA- (1890) 

( ... ) a Bovespa e hoje a maior bolsa de valores da America Latina e o unico 
centro de negociacao de acoes no Brasil. ( ... ) Tern como principais funcoes 
promover 0 desenvolvimento do mercado de acoes brasileiro, financiar 0 setor 
produtivo e oferecer uma forma de poupanca de Iongo prazo ao investidor. E 
uma instituic;ao privada, sem fins lucrativos, pertencente as sociedades 
corretoras e que atua sob supervisao da Comissao de Valores Mobiliarios 
(CVM), que lhe confere o poder de auto-regulacao. (CPC, 2007 p. 8) 

d) CFC- Conselho Federal de Contabilidade (1946) 

0 Conselho Federal de Contabilidade, criado pelo Decreto-Lei n° 9.295, de 27 de 

maio de 1946, 

( ... ) e uma autarquia especial de carcUer corporativo, sem vinculo com a Ad
ministracao Publica Federal. ( ... ) Tern por finalidade orientar, normatizar e 
fiscalizar o exercicio da profissao contabil, por intermedio dos Conselhos 
Regionais de Contabilidade. ( ... ) Entre suas diretrizes, destaque para o 
fortalecimento da imagem do Sistema CFC/CRCs e do profissional da 
contabilidade, a otimizagao do registro e da fiscalizagao e ampliagao politica e 
social do contabilista. (CPC, 2007 p. 8) 

e) IBRACON - lnstituto dos Auditores lndependentes do Brasil (1972) 

Criado oficialmente em 13 de dezembro de 1971 o lnstituto dos Auditores 
lndependentes do Brasil, na epoca denominado com a sigla IAIB, concretizou o 
sonho dos profissionais que buscavam maior representatividade perante o 
poder publico e a sociedade. A transformagao para a sigla IBRACON aconteceu 
em 1 ° de julho de 1982 quando o lnstituto decidiu ap6s assembleia abrir o 
quadro associativo para contadores das varias areas de atua{:ao. Entao passou 
a ser denominado lnstituto Brasileiro de Contadores. Anos mais tarde, em 8 de 
junho de 2001, a Diretoria Nacional aprovou a ideia de voltar a acentuar a 
caracteristica de cuidar da classe dos auditores, porem como o nome IBRACON 
ja estava consolidado, tanto no meio profissional como nos setores publico e 
empresarial, optou-se por mante-lo mudando a denomilagao para lnstituto dos 
Auditores lndependentes do Brasil, como esta atualmente, com abrangencia de 
auditores, contadores e estudantes. (retirado do site http://www.ibracon.eom.br/ 
em 23/02/2009) 

0 I nstituto tern atuado com enfase nos seguintes prop6sitos: 

- discutir, desenvolver e aprimorar as questoes eticas e tecnicas da profissao de 
auditor e de contador e, ao mesmo tempo, atuar como porta-voz dessas 
categorias diante de organismos publicos e privados e da sociedade em geral; 
- auxiliar na difusao e na correta interpretac;ao das normas que regem a 
profissao, possibilitando aos profissionais conhece-la e aplica-la de forma 
apropriada, contribuindo para a criagao e a manutenc;ao de urn mercado sadio, 
regido pela etica profissional; 
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- atuar, tambem, no conjunto das entidades de ensino colaborando para o 
aprimoramento da formagao profissional, por meio da divulgagao das 
atribuigoes, do campo de atuagao e da importancia do trabalho do auditor 
independente em nossa sociedade. {CPC, 2007 p. 9) 

f) FIPECAFI - Funda~ao lnstituto de Pesquisas Contabeis, Atuariais e Financeiras 

(1974) 

(. .. ) fundada em 1974 por professores do Departamento de Contabilidade e Atu
aria da FEAIUSP para atuar como 6rgao de apoio institucional ao referido 
Departamento. ( ... ) Principais objetivos da Fipecafi: realizar pesquisas; 
desenvolver e promover a divulgagao de conhecimentos da area contabil, 
financeira e atuarial; incentivar a participagao de professores e estudantes em 
congressos e seminarios com trabalhos cientificos; produzir e incentivar a 
produgao de livros, artigos, papers e material cientlfico no seu campo; financiar 
laborat6rios de pesquisa nas areas de contabilidade, finangas, atuaria, logfstica, 
tecnologia da informagao e outros correlatos; implementar bolsas de estudo 
para a formagao de docentes dessas areas nos nfveis de Mestrado, Doutorado 
e P6s-Doutorado; promover a internacionalizagao da P6s-Graduagao em 
Contabilidade da Universidade de Sao Paulo; promover cursos e consultorias. 
(CPC, 2007 p. 9) 

g) CPC- Comiti de Pronunciamentos Contabeis. (2005) 

0 Comite, constituido pela Resolu~ao n.0 1.055 de 07 de outubro de 2005, do 

Conselho Federal de Contabilidade e uma iniciativa de seis entidades e reLine desde 

profissionais da area contabil, ate usuaries e academicos. Sao elas: Associac;ao 

Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Associayao dos Analistas e Profissionais 

de lnvestimento do Mercado de capitais (Apimec Nacional), BOVESPA, Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC), Institute de Pesquisas Contabeis, Atuariais e 

Financeiras (FIPECAFI). Conta ainda como apoio de importantes 6rgaos reguladores, 

como a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) e o Banco Central do Brasil. 

0 CPC foi criado em fun~ao das necessidades de: 

• convergencia intemacional das normas contabeis (redugao de custo de 
elaboragao de relat6rios contabeis, redugao de riscos e custo nas' analises 
e decisoes, redugao de custo de capital); 

• centralizagao na emissao de normas dessa natureza (no Brasil, diversas 
entidades o fazem); 

• representagao e processo democraticos na produgao dessas informag()es 
(produtores da informagao contabil, auditor, usuario, intermediario, 
academia, govemo). (CPC em http://www.cpc.org.br) 
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As caracteristicas basicas do CPC sao: 

• 0 CPC e totalmente autonomo das entidades representadas, deliberando 
por 2/3 de seus membros; 

• 0 Conselho Federal de Contabilidade fomece a estrutura necessaria; 
• As seis entidades compoem o CPC, mas outras poderao vir a ser 

convidadas futuramente; 
• Os membros do CPC, dois por entidade, na maforia Contadores, nao 

auferem remunera~ao. (CPC em http://www.cpc.org.br) 

Os produtos do CPC sao: pronunciamentos tecnicos, orienta~oes e 

interpreta~oes. 

h) CVM- Comissao de Valores Mobiliarios (1976) 

A Lei que criou a CVM (6385n6) e a Lei das Sociedades por A~oes (6404n6) 
disciplinaram o funcionamento do mercado de valores mobiliarios e a atua~ao 
de seus protagonistas, assim classificados, as companhias abertas, os 
intermediarios financeiros e os investidores, alem de outros cuja atividade gira 
em torno desse universo principal. 
A CVM tern poderes para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atua~ao dos 
diversos integrantes do mercado. 

Seu poder normatizador abrange todas as materias referentes ao 
mercado de valores mob~iarios. 

Cabe a CVM, entre outras, disciplinar as seguintes materias: 
• registro de companhias abertas; 
• registro de distribui~oes de valores mobiliarios; 
• credenciamento de auditores independentes e administradores de 

carteiras de valores mobiliarios; 
• organiza~ao, funcionamento e opera~oes das botsas de valores; 
• negocia~ao e intermedia~ao no mercado de valores mobiliarios; 
• administra~ao de carteiras e a custodia de valores mobiliarios; 
• suspensao ou cancelamento de registros, credenciamentos ou 
autoriza~oes; 

• suspensao de emissao, distribui~ao ou negocia~ao de determinado valor 
mobiliario ou decretar recesso de bolsa de valores; 
( ... )A Lei atribui a CVM competencia para apurar, julgar e punir irregularidades 
eventualmente cometidas no mercado. ( ... )A atividade de fiscaliza~ao da CVM 
realiza-se pelo acompanhamento da veicula~ao de informa~oes relativas ao 
mercado, as pessoas que dele participam e aos valores mobiliarios negociados. 
Dessa forma, podem ser efetuadas inspe~oes destinadas a apura~ao de fatos 
especificos sobre o desempenho das empresas e dos neg6cios com valores 
mobiliarios. (http :1/www.cvm .gov.br). 
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3.4. PRINCIPAlS NORMAS REGULADORAS DA CONTABILIDADE 

As Nonnas Brasileiras de Contabilidade (NBC), que compreendem o C6digo de 

Etica Profissional do Contabilista, Nonnas de Contabilidade, Nonnas de Auditoria 

lndependente e de Assegura~ao, Nonnas de Auditoria lntema e Normas de Pericia, 

estabelecem: 

a) regras e procedimentos de conduta que devem ser observados como 

requisites para o exercicio da profissao contabil; 

b) conceitos doutrinarios, principios, estrutura tecnica e procedimentos a serem 

aplicados quando da realiza~ao dos trabalhos previstos nas normas aprovadas 

por resolu~ao emitidas pelo CFC, de forma convergente com as Nonnas 

lntemacionais de Contabilidade emitidas pelo IASB - Comite lntemacional de 

Nonnas de Contabilidade e as Normas lntemacionais de Auditoria e 

Assegura~ao e as Nonnas lntemacionais de Contabilidade para o Setor Publico 

emitidas pela IFAC- Federa~ao lntemacional de Contadores. 

Porem, antes da abordagem das normas propriamente ditas, faz-se necessaria 

urn entendimento sabre o que sao os Principios Fundamentais de Contabilidade, pois 

eles, (os principios) representam a essencia das doutrinas e das teorias relativas a 
Ciencia da Contabilidade e constituem os fundamentos das Nonnas Brasileiras de 

Contabilidade. 

A estrutura conceitual basica da Contabilidade classifica-se em: 

• Postulados Ambientais da Contabilidade; 

• Principios Contabeis Propriamente Ditos; 

• Conven~oes- Restri~oes aos Principios Contabeis Fundamentais. 

3.4.1. Postulados Ambientais da Contabilidade 

Segundo o FIPECAFI (2003, p.53), "os postulados ambientais enunciam, 

solenemente, condi~Oes sociais, economicas e institucionais dentro das quais a 

Contabilidade atua; escapam ao restrito dominic da Contabilidade, para inserir-se no 
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mais amplo feudo da Sociologia Comercial e do Direito, bern como da Economia e 

outras ciencias". 

0 postulado da Entidade Contabil 

ENUNCIADO: "A Contabilidade e mantida para as Entidades; os s6cios ou quotistas destas nao 
se confundem, para efeito contabil, com aquelas ... " 
Entidades sao conjuntos de pessoas, recursos e organiza96es capazes de 
exercer atividade economica, como meio ou como fim. Quando afirmamos que 
os s6cios ou quotistas para cuja entidade estamos mantendo registros 
contabeis nao se confundem (seus interesses e contabiliza~oes) com a 
Entidade, estamos formalizando a grande abstra~ao contabil.( ... ) 
( ... ) Ao mantermos registros tao cuidadosos e separados para cada entidade, 
subentidade ou macroentidade, estamos caracterizando uma faceta importante 
da Contabllidade, que e a de nunca acreditar que a simples soma das partes 
seja igual ao valor do todo. (FIPECAFI, 2003, p. 54) 

0 postulado da Continuidade das Entidades 

ENUNCIADO: "Para a Contabilidade, a entidade e urn organismo vivo que ira viver (operar) por 
urn Iongo periodo de tempo (indeterminado) ate que surjam fortes evidencias ao 
contrario ... " 
A Contabilidade, entre a vida e a morte, escolhe sempre a primeira. ( ... ) 

( ... ) 0 Postulado da Continuidade tern outro sentido mais profunda que eo 
de encarar a entidade como algo capaz de produzir riqueza, e gerar valor 
continuadamente sem interrup~Oes. ( ... ) Uma conseqoencia imediata do 
Postulado da Continuidade e considerar-se que os ativos da entidade (menos 
produtos) nao sao mantidos para ser vendidos no estado em que se encontram, 
mas para, devidamente manipulados pela Entidade, gerarem receitas em 
excesso as despesas (ativos consumidos ou dados em troca no esfor9o de 
produzir receita), redundando, assim, num resultado positivo (para as 
empresas) ou, de alguma forma, gerando servi9os ou beneficios para a 
coletividade (para as entidades de outras naturezas, de finalidades nao 
lucrativas). (FIPECAFI, 2003, p. 56) 

3.4.2. Principios Contabeis Propriamente Ditos 

Primeiramente, sera apresentado o estudo elaborado pelo lnstituto Brasileiro de 

Pesquisas Contabeis, Atuariais e Financeiras (IPECAFI), aprovado e divulgado pelo 

lnstituto Brasileiro de Contadores e referendado pela Comissao de Valores Mobiliario, 

relativo a conceituac;ao dos Principios Fundamentais de Contabilidade, emitido em 

1986. Posteriormente, sera apresentado o documento do Conselho Federal de 

Contabilidade emitido em 1983. 

De acordo como IPECAFI, os Principios Contabeis sao: 
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0 Principia do Gusto Como Base de Valor 

ENUNCIADO: " ... 0 Custo de aquisi~ao de urn ativo ou dos insumos necessarios para fabrica-lo 
e coloca-lo em condi~oes de gerar beneficios para a Entidade representa a 
base de valor para a Contabilidade, expresso em termos de moeda de poder 
aquisitivo constante ... " ( ... ) 

0 Princfpio do Denominador Comum Monetario 

ENUNCIADO: "As demonstra~oes contabeis sem prejuizo dos registros detalhados de natureza 
qualitativa e fisica, serao expressas em termos de moeda nacional de poder 
aquisitivo da data do ultimo Balan~o Patrimonial ... "( ... ) 

0 Principia da Realizafiio da Receita 

ENUNCIADO: "A receita e considerada realizada e, portanto, passive! de registro pela 
Contabilidade, quando produtos ou servi~os produzidos ou prestados pela 
Entidade sao transferidos para outra Entidade ou pessoa fisica com a anuencia 
destas e mediante pagamento ou compromisso de pagamento especificado 
perante a Entidade produtora ... " ( ... ) 

0 Principia do Confronto das Despesas com as Receitas e com os Periodos 
Contabeis 

ENUNCIADO: "Toda despesa diretamente delineavel com as receitas reconhecidas em 
determinado periodo, com as mesmas devera ser confrontada; os consumos ou 
sacrificios de ativos (atuais ou futuros), realizados em determinado periodo e 
que nao puderem ser associados a receita do periodo nem as dos periodos 
futuros, deverao ser descarregados como despesa no periodo em que 
ocorrem ... " ( ... ) (FIPECAFI2003, p. 57- 64) 

Segundo a Resoluc;ao n° 750/93 do CFC, os Principios Contabeis sao: 

0 Principia da Entidade 

Art. 4 o 0 Principia da ENTIDADE reconhece o Patrimonio como objeto da 
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferencia~ao 
de urn Patrimonio particular no universo dos patrimonios existentes, 
independentemente de pertencer a uma pessoa, urn conjunto de pessoas, uma 
sociedade ou institui~ao de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins 
lucrativos. Por conseqoencia, nesta acep~o, o patrimOnio nao se confunde 
com aqueles dos seus s6cios ou proprietarios, no caso de sociedade ou 
institui~ao. ( ... ) 

0 Principia da Continuidade 

Art. so A CONTINUIDADE ou nao da ENTIDADE, bern como sua vida definida 
ou provavel, devem ser consideradas quando da classifica~ao e avalia~ao das 
muta~oes patrimoniais, quantitativas e qualitativas. 
§1 ° A CONTINUIDADE influencia o valor economico dos ativos e, em muitos 
casos, o valor ou o vencimento dos passivos, especialmente quando a extin~ao 
da ENTIDADE tern prazo determinado, previsto ou previsivel. ( ... ) 
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0 Principia da Oportunidade 

Art. 6° 0 Principia da OPORTUNIDADE refere-se, simultaneamente, a 
tempestividade e a integridade do registro do patrimonio e das suas muta~oes, 
determinando que este seja feito de imediato e com a e:xtensao correta, 
independentemente das causas que as originaram. ( ... ) 

0 Princfpio do Registro pelo Valor Original 

Art. 7o Os componentes do patrimonio devem ser registrados pelos valores 
originais das transa~oes com o mundo exterior, expressos a valor presente na 
moeda do Pais, que serao mantidos na avalial(ao das varial(oes patrimoniais 
posteriores, inclusive quando configurarem agregal(fies ou decomposil(oes no 
interior da ENTIDADE. 
( ... ) 
Ill - o valor original sera mantido enquanto o componente permanecer como 
parte do patrimonio, inclusive quando da saida deste; ( ... ). 

0 Principia da Atua/izagao Monetaria 

Art. so Os efeitos da alteral(ao do poder aquisitivo da moeda nacional devem 
ser reconhecidos nos registros contabeis atraves do ajustamento da expressao 
formal dos valores dos componentes patrimoniais. 
( ... ) 
Ill- a atualiza~ao monetaria nao representa nova avalial(ao, mas, tao somente, 
o ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante a 
aplical(ao de indexadores, ou outros elementos aptos a traduzir a variagao do 
poder aquisitivo da moeda nacional em urn dado periodo. ( ... ). 

0 Principia da Competencia 

Art. go 0 Principia da COMPETENCIA determina quando as altera~oes no ativo 
ou no passivo resultam em aumento ou diminuil(ao no patrimonio liquido, 
estabelecendo diretrizes para classificagao das muta~oes patrimoniais, 
resultantes da observancia do Principia da OPORTUNIDADE. ( ... ) 

0 Princfpio da Prudencia 

Art. 1 oo 0 Principia da PRUDENCIA determina a adol(ao do men or valor para 
os componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se 
apresentem altemativas igualmente validas para a quantifica~ao das muta~oes 
patrimoniais que alterem o patrimonio liquido. ( ... ) (CFC, 2006, p.12 -16). 

3.4.3. Conven~oes - Restri~Oes aos Principios Contabeis Fundamentais 

As restri«;oes aos principios (tambem conhecidos como conven«;oes ou 

qualifica«;oes) representam o complemento dos Postulados e Principios, no sentido de 

que delimitam-lhes conceitos, atribuigoes e diregoes a seguir. 
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As Conven¢es tambem sao enunciadas, porem, sao apenas indicativas e tern 

peso menor do que os principios. 

Sao elas: 

A Conven~ao da Objetividade 

ENUNCIADO: "Para procedimentos igualmente relevantes, resultantes da aplica<;ao dos 
Principios, preferir-se-ao, em ordem decrescente: a) os que puderem ser 
comprovados por documentos e criterios objetivos; b) os que puderem ser 
corroborados por consenso de pessoas qualificadas da profissao, reunidas em 
comites de pesquisa ou em entidades que tern autoridades sabre principios 
contabeis ... " ( ... ) 

A Convenqao da Materiafidade 

ENUNCIADO: "0 contador devera, sempre, avaliar a influencia e materialidade da informa<;ao 
evidenciada ou negada para o usuario a luz da rela<;ao custo-beneficio, levando 
em conta aspectos intemos do sistema contabiL." ( ... ) 

A Conven~ao do Conservadorismo 

ENUNCIADO: "Entre conjuntos altemativos de avalia<;ao para o patrimonio, igualmente validos 
segundo os Principios Fundamentais, a Contabilidade escolhera o que 
apresentar o menor valor atual para o ativo eo maior para as obriga<;oes ... " ( ... ) 

A Conven~ao da Consistencia 

ENUNCIADO: "A Contabmdade de uma entidade devera ser mantida de forma tal que os 
usuarios das demonstra<;oes contabeis tenham possibilidade de delinear a 
tendencia da mesma com o menor grau de dificuldade possivel..." 
( ... )(FIPECAFI2003, p. 66-68) 

3.4.4. Normas Brasileiras de Contabilidade 

As Normas Brasileiras de Contabilidade estabelecem regras de conduta 

profissional e procedimentos tecnicos a serem observados quando da realizagao dos 

trabalhos. Como a uniformizagao dos entendimentos e interpretagoes na contabilidade 

sao essenciais, bern como o estabelecimento de regras ao exercicio profissional; era 

necessaria a aprovagao de uma estrutura basica que estabelecesse os itens que 

deveriam compor as Normas Brasileiras de Contabilidade. Assim sendo, em 29 de 

Dezembro de 1993, e baixada a Resolugao CFC no751/93 a qual dispoe sobre as 

Normas Brasileiras de Contabilidade. 
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A estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade classifica-se em 

Profissionais e Tecnicas. 

Profissionais: estabelecem preceitos de conduta para o exercicio Profissional. 

Tecnicas: estabelecem conceitos doutrinarios, estrutura tecnica e procedimentos 

a serem aplicados, sendo classificadas em: Contabilidade, Auditoria 

lndependente e de Assegura9ao, Auditoria lntema e Pericia. 

Recentemente, a estrutura das Normas Brasileiras de Contabilidade foi definida 

atraves da Resolu9ao CFC 1. 156/2009,: 

( ... ) Art. 4° As Normas Brasileiras de Contabilidade Profissionais se 
estruturam conforme segue: 

a) Geral- NBC PG -sao as normas gerais aplicadas aos profissionais 
da area contabil; 
b) do Auditor lndependente - NBC PA - sao aplicadas especificamente aos 
contadores que atuem como auditor independente; 
c) do Auditor lnterno- NBC PI- sao aplicadas especificamente aos contadores 
que atuem como auditor interno; 

d) do Perito - NBC PP - sao aplicadas especificamente aos contadores 
que atuem como perito contabil. 

Art. 5° As Normas Brasileiras de Contabilidade T ecnica se estruturam 
conforme segue: 
a) Societaria - NBC TS - sao as Normas Brasileiras de Contabilidade 
convergentes com as Normas lntemacionais; 
b) do Setor Publico- NBC TSP- sao as Normas Brasileiras de Contabilidade 
aplicadas ao Setor Publico, convergentes com as Normas lnternacionais de 
Contabilidade para o Setor Publico; 
c) Especrfica -NBC TE- sao as Normas BrasHeiras de Contabilidade que nao 
possuem Norma lnternacional correspondente, observando as NBC TS; 
d) de Auditoria lndependente de lnforma~ao Contabil Historica - NBC T A - sao 
as Normas Brasileiras de Auditoria convergentes com as Normas lnternacionais 
de Auditoria lndependente (ISAs) emitidas pela Federa~ao lnternacional de 
Contadores (IFAC); 
e) de Revisao de lnforma~ao Contabil Historica - NBC TR -sao as Normas 
Brasileiras de Revisao convergentes com as Normas lntemacionais de Revisao 
(ISREs), emitidas pela IFAC; 
f) de Assegura~ao de lnforma~ao Nao Historica - NBC TO - sao as Normas 
Brasileiras de Assegura~o convergentes com as Normas lnternacionais de 
Assegura~ao (ISAEs), emitidas pela IFAC; 
g) de Servi~o Correlato - NBC TSC - sao as Normas Brasileiras para Servi~os 
Correlatos convergentes com as Normas lnternacionais para Servi~os 
Correlatos (ISRSs) emitidas pela IFAC; 
h) de Auditoria lnterna - NBC Tl - sao as Normas Brasileiras aplicadas aos 
trabalhos de auditoria interna; 
i) de Pericia - NBC TP - sao as Normas Brasileiras aplicadas aos trabalhos de 
perrcia. 
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Art. 6° Pode ser emitida, quando necessana, lnterpreta~ao Tecnica para 
esclarecer de forma mais ampla a interpreta~ao das Normas Brasileiras de 
Contabilidade. 
Paragrafo unico. A lnterpreta{:ao Tecnica e identificada pelo c6digo da norma a 
que se refere, seguido de hifen, sigla IT, numera~ao sequencia! em cada 
agrupamento, seguido de hifen e denomina~o. por exemplo NBC TP 01 -IT 01 
- "Denomina~ao". 

Art. 7° Pode ser emitido Comunicado Tecnico, de carciter transit6rio, que tern 
carater informativo destinado a esclarecer sobre a ado~ao das Norrnas 
Brasileiras de Contabilidade. 
Paragrafo unico. 0 Comunicado Tecnico e identificado pela sigla CT, 
numera~ao sequencia!, hifen e denomina~o. 

Art. 8° As Normas Brasileiras de Contab~idade devem ser submetidas a 
audi~ncia pOblica como regulamentado pelo CFC. 

Art. 9° A inobservancia das Normas Brasileiras de Contabilidade constitui 
infrar;ao disciplinar, sujeita as penalidades previstas nas alineas "c", "d" e "e" do 
art. 27 do Decreta-Lei n° 9.295/46, e, quando aplicavel, ao C6digo de Etica 
Profissional do Contabilista. 

Art. 10. As normas vigentes, tanto as profissionais quanto as tecnicas, editadas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, durante o processo de convergencia 
das Normas Brasileiras de Contabilidade as Normas lntemacionais, continuarao 
com a identifica~ao NBC P e T, conforme disposto na Resolu~ao CFC n° 
751193, as quais serao revogadas a medida que forem sendo editadas as 
normas convergidas, como previsto nesta Resolu~ao. ( ... )(Resolu~ao CFC 
1.156/2009-CFC -www.cfc.org.br) 

Em anexo, encontram-se as Normas Brasileiras de Contabilidade de acordo com 

a Resolu<;ao 980/03 que da nova reda<;ao a Resolu<;ao 751/93. 

Com a prova<;ao da Lei n° 11.638/2007, novas normas foram criadas, a saber: 

19.13- resolm;ao 1.115/2007 - Escrit. Contab. Simp. Micro Empr. e 
Emp. Peq. Porte 
0 subitem 19. 13 foi incluido pela Resoluqao CFC n° 1. 115 de 19 de dezembro 
de 2007. 

16.10 -Aval. e Mens. Ativos e Passivos Ent. Setor Publico 
0 subitem 16.10 foi incluido pela Resoluqao CFC n° 1.137 de 25 de novembro 
de 2008. 

19.14- resolu~o 1.142/2008- Custos Trans.Premios Emissao de Tit. 
Val Mobil. 
0 subitem 19.14 foi inc/uido pela Resoluqao CFC n° 1. 115 de 28 de novembro 
de 2008. 

1 0.23 - Entidades de lncorpora~o lmobiliaria 
0 sub item 10.23 foi incluido pela Reso/uqao CFC n° 1. 154 de 27 de janeiro de 
2009. 



3.5. ASPECTOS 

19.15- Pagamento Baseado em A{X)es 
19.16- Contratos de Seguro 
19.17 - Ajuste a Valor Presente 
19.18 - Ado~ao lnicial da Lei 11.638/07 e MP 449108 
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19.19- lnstrum. Financeiros: Reconhec. Mensur. e Evidenc. 
Os subitens 19.15, 19.16, 19.17, 19.18 e 19.19 foram incluidos pe/as 
Reso/ugoes CFC n° 1.149, 1.150, 1.151, 1.152 e 1.153, respectivamente, em 27 
de janeiro de 2009.(CFC -www.cfc.org.br) 

RELACIONADOS A CONVERGENCIA CONTABIL 

INTERNACIONAL 

A Contabilidade e uma ciemcia com principios e normas definidas que tern como 

fun«;ao primordial, evidenciar a situa«;ao patrimonial das entidades por ela controlada. 

Assim, deveria ser interpretada e entendida por pessoas de diferentes na«;oes, o que 

nao acontece. 

Com vistas a diminuir as dificuldades de se manusear balan«;os nas mais 

diversas normas contabeis, e que a Contabilidade lntemacional tern inicio. 

Segundo NIYAMA (2006, p. 21) "na literatura mundial, nao ha uma data exata 

que defina o inicio dos estudos sabre Contabilidade lntemacional, mas pode-se tra«;ar 

uma linha divis6ria por volta de 1950-1960, ap6s o termino da Segunda Guerra Mundial 

e o restabelecimento do comercio intemacional mundial." 

Neste t6pico serao abordados os itens referentes as causas das diferen«;as entre 

normas e praticas contabeis, os aspectos relevantes dos esfor«;os pela harmoniza«;ao 

contabil e beneficios e criticas acerca da hannoniza«;ao. 

3.5.1. Causas das Diferen~as entre Normas e Praticas Contabeis 

Sabe-se que a Contabilidade e urn ramo das ciencias sociais aplicada com 

principios e metodos definidos, por isso, seus procedimentos, nomenclaturas, valores 

que compoem cada conta e, principalmente, seus relat6rios, deveriam ser entendidos 
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mundialmente sem restric;oes. Ou seja, a Contabilidade deveria ser uma "linguagem 

padrao". Todavia, cada pais adota seus pr6prios principios, praticas e metodos com 

relac;ao a ciemcia encarregada da prestac;ao de contas das entidades. Como 

conseqoencia, seus demonstratives tomam-se inconsistentes intemacionalmente, 

prejudicando sua utilidade por parte desses usuarios. E isso, nao esta sendo mais 

suportado pelo mundo modemo. 

Sao varios os fatores que contribuem para que a contabilidade praticada num 

determinado pais seja diferente de outros. Nas literaturas sobre contabilidade 

intemacional, percebe-se que a maioria dos autores sao unanimes em citar como 

principais fatores determinantes das diferenc;as entre os principios e praticas contabeis: 

os econOmicos, sociais, culturais, politicos, legais e educacionais. Gada qual com seu 

peso e importancia relativa, gerando as assimetrias. 

Segundo WEFFORT, (2005, p.39) "Nao e possivel abordar os modelos contabeis 

dissociados do ambiente em que estao. Entendido o ambiente como tudo aquilo que 

esta fora dos limites do modelo contabil, constata-se facilmente que, por sua propria 

natureza, as normas e praticas contabeis nao podem ser isoladas, pois elas nao 

a pen as sao afetadas pelo ambiente, como tambem o afetam". 

Esse forte vinculo entre ambiente e praticas contabeis e em grande parte 

responsavel por suas diferenciac;oes. Sendo assim, o fato de que diferentes paises 

desenvolvem modelos contabeis diferentes pode ser explicado pelas diferenc;as no 

ambiente. 

De forma geral, a maioria dos autores destaca dois grandes grupos distintos: o 

modelo Anglo-Saxao e o modelo Continental. 

De acordo com NIYAMA: 

0 modelo Anglo-Saxao e composto por paises como Gra-Bretanha (incluindo 
lnglaterra, Pais de Gales, lrlanda e Esc6cia), Australia, Nova Zelandia, Estados 
Unidos da America, Canada, Malasia, india, Africa do Sui e Cingapura, cujas 
caracteristicas predominantes sao: 
a) existencia de uma profissao contabil forte e atuante; 
b) solido mercado de capitais como fonte de capta{:ao de recursos; 
c) pouca interferencia governamental na defini{:ao de praticas contabeis; e 
d) as demonstra{:6es 1inanceiras buscam atender, em primeiro Iugar, os 

investidores. 
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0 modelo continental por sua vez, e composto por paises como Fran~a. 
Alemanha, ltalia, Japao, Belgica, Espanha, paises comunistas (Europa 
Oriental), paises da America do Sui, entre outros, e as caracteristicas 
predominantes sao as seguintes: 
a) profissao contabil fraca e pouco atuante; 

b) forte interferencia govemamental no estabelecimento de padroes contabeis, 
notadamente a de natureza fiscal; 
c) as demonstra{:Oes financeiras buscam atender primeiramente credores e o 
Govemo em vez dos investidores; e 
d) importancia de bancos e outras institui~oes financeiras (inclusive 
govemamentais) em vez de recursos provenientes do mercado de capitais 
como fonte de capta{:3o pelas empresas. (NIYAMA, 2006, p. 16). 

Quanta ao Brasil, tern uma forte vinculac;ao com o modelo da Europa 

Continental, com influencia govemamental na edic;8o de Normas contabeis e pouca 

valorizac;ao da profissao contabil. Entretanto, com os esforc;os da CVM para adaptac;ao 

das normas contabeis intemacionais e dissemina«;ao do ensino baseada na escola 

norte-americana alem da criac;ao do CPC - Comite de Pronunciamentos Contabeis 

mostram que mudanc;as importantes estao ocorrendo. 

Dentre as varias razoes que sao levantadas para as diferenc;as nas praticas 

contabeis, WEFFORT cita: 

a) Caracteristicas e necessidades dos usuarios das demonstra{:oes contabeis; 
b) Caracteristicas dos preparadores das demonstra{:Oes contabeis 

(contadores); 
c) Modelos pelos quais se pode organizar a sociedade na qual o modelo 
contabil se desenvolve, refletidos principalmente atraves de suas institui~oes; 
d) Aspectos culturais; 
e) Outros fatores extemos. (WEFFORT, 2005, p. 41) 

0 quadro a seguir, mostra de forma resumida e exemplfficada algumas das 

razoes mais freqoentemente apontadas na literatura: 



Quadro 1 

Razoes Genericas Exemplos de razoes especificas 
*nivel de educayao e sofisticac;ao dos usuarios (especialmente do 

Caracteristicas e necessidades dos gestor de neg6cios e da comunidade financeira) 
usuarios das demonstrac;oes *tipo de sistema de financiamento 

contabeis *caracteristicas das ernpresas: tamanho, complexidade, 
multinacionalidade endividamento, etc_ 

Caracteristicas dos preparadores *sistema de educayao profissional dos contadores 
das demonstrac;oes contabeis 

*status, idade e tamanho da profissao contabil 
(contadores) 

Modelos pelos quais se pode 
" sistema politico 
*sistema economico e nivel de desenvolvimento 

organizar a sociedade na qual o 
*sistema juridico modelo contabil se desenvolve 
* sistema fiscal 
*valores cullurais 

Aspectos culturais *religiao 
*linguagem 
* hist6ricos (principalmente, invasoes e heranc;a colonial) 

Outros fatores extemos *geograticos 
*lac;os economicos e politicos 

Quadro: Resumo das principais razoes para as diferen~s nas normas e praticas contabeis_ 
Fonte: WEFFORT (2005, P- 42) 
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NOBES, citado por NIYAMA relacionou 17 razoes que em seu entender 

provocam diferenc;as intemacionais no financial reporting: 

a) natureza da propriedade empresarial e formas de financiamento (ou de que 
maneira as empresas captam recursos ); 

b) heranga deter sido colonia de outro pais; 
c) invasao; 
d) tributa~;ao; 
e) inflac;ao; 
f) amadurecimento e tamanho da profissao contabil; 
g) nivel da educagao na area contabil; 
h) estagio de desenvolvimento economico; 
i) estrutura e sistema legal; 
j) cultura; 
k) hist6ria; 
I) geografia; 
m) linguagem; 
n) influencia da teoria contabil; 
o) sistema politico, clima social; 
p) religiao; e 
q)acidente (de percurso). (NIYAMA, 2006 P- 24) 

3.5.2. Aspectos Relevantes dos Esfor~os pela Harmoniza~io Contabil 

Os esforyos acerca da harmonizayao contabil foram iniciados em 1973 com a 

criac;ao do lntemational Accounting Standards Committee (IASC). 0 IASB (IASC ate 
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2000) e visto como condutor do processo de harmonizac;ao contabil, uma vez que fica 

sob sua responsabilidade a elaborac;ao dos padroes contabeis intemacionais. 

Para WEFFORT, (2005, p. 68) "a dificuldade de chegar a urn consenso em 

relac;ao a harmonizac;ao reside, especialmente, nos conflitos de interesse dos 

participantes, porque ela e guiada tanto pelo apoio dos contadores (que irao 

efetivamente aplicar os pad roes contabeis) quanto pela vontade politica, que nao 

necessariamente procura maximizar o bem-estar econOmico ou social dos 

participantes." 

0 IASB, apesar de elaborar os padroes intemacionais nao tern poder de impO-Ios 

localmente. 

Para melhor explicar o processo de harmonizac;ao e sua trajet6ria o periodo de 

1973 ate os dias atuais foi divido em 5 fases: 

a) 18 Fase 1973 a 1974: 

Segundo CARVALHO, LEMES e COSTA (2008, p. 15 e 16), "em 1973 os 

americanos dos Estados Unidos ( ... ) criaram urn modelo mais ousado, de uma 

instituic;ao sem fins lucrativos, privada, total e exclusivamente voltada para elaborar 

normas contabeis - criou-se entao a junta de Normas de Contabilidade Financeira, o 

Financial Accounting Standards Board (FASB)." No mesmo ano, criou-se "urn 

organismo igualmente privado e sem fins lucrativos ( ... ) o International Accountig 

Standards Committee (IASC2
), genuinamente supranacional no sentido de que nao 

encampa nenhuma norma nacional de jurisdic;ao alguma e tern suas normas 

construidas inteiramente sob a perspectiva intemacional." 

0 IASC e hoje o principal organismo mundial responsavel pelo movimento de 

intemacionalizac;ao da contabilidade. 

b) 28 Fase 1975 a 1984: ( ... ) 

2 Em 2000 o IASC foi reformado em sua constituigao e transformado em Junta de Normas Internacionais de 
Contabilidade, o International Accountig Standards Board, o IASB. 
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• Entrada em vigor do primeiro pronunciamento do IASC (1 ° de janeiro de 
1975); 

• Ado~ao de uma Constitui~ao revisada, com a expansao do Board para 11 
membros associados (1977); 

• Forma~ao da IFAC3 (Federa~o lntemacional dos Contadores) (1977); 
• Encontro do IASC com urn grupo de trabalho da OCDE4 sobre padroes 

contabeis (1979); 
• lnicio das visitas do IASC aos orgaos nacionais responsaveis pela 

elabora~ao dos pad roes contabeis (1981 ); 
• Forma~ao do grupo consultivo do IASC (1981 ); 
• Compromissos mutuos entre IASC e IFAC, visando a autonomia completa 

dos dois 6rgaos para elabora~ao das normas; 
• No Brasil: todos os paises da IFAC se tomaram membros do IASC (1981 ), 

entre eles, o Brasil (membro da IFAC, atraves do IBRACON5
, desde sua 

funda~ao em 1977). 

c) 38 Fase 1985 a 1994: ( ... ) 

• Forum da OECD sobre harmoniza~ao contabil (1985); 
• Entrada dos analistas financeiros no Board (1986); 
• Publicagao do primeiro volume do IASC com os lAS {1987); 
• No Brasil: primeira tradu~ao autorizada (mas nao considerada oficial) para o 

portugues dos lAS (1988); 
• lngresso do FASB (1988) e da Comissao Europeia (1990) no Grupo 

Consultivo e no Board como observadores; 
• Conclusao do projeto de comparabilidade e melhorias (iniciado em 1987), 

com a aprova~ao de dez lAS revisados (1993). 

d) 48 Fase 1995 a 1998: ( ... ) 

• Em 1995, a IOSCO, buscando incentivar a globaliza~ao dos mercados, 
"encomenda" reformulaoao ou preparo de 12 padroes fundamentais para o 
IASC (os "core Standards") que deveriam ser completados ate 1999. Esses 
12 padroes fundamentais, see quando aprovados pela IOSCO, ganhariam 
legitimidade para se transformarem em normas contabeis nacionais, 
consoante o direito positivo de cada jurisdigao que assim venha a deliberar; 

• A Comissao Europeia aprova o acordo IASC/IOSCO eo uso dos lASs pelas 
multinacionais da Uniao Europeia (1995); 

• Entrada dos executivos de finangas no Board; 
• No Brasil: segunda tradu~ao autorizada (mas nao considerada oficial) para 

o portugues do lAS (1998). 

e) 58 Fase 1999 a 2002: ( ... ) 

• Os 12 padroes fundamentais come~am a ser revisados pela IOSCO (1999); 

3 International Federation of Accountants. 
4 Organization for Economic Cooperation and Development (Org~ao para Cooperayao e Desenvolvimento 
Economico ). 
5 Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. 
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• Reestrutura{:ao do IASC: (a) nova constitui{:ao (2000); (b) fim do acordo 
entre IASCIIFAC ( ... ) (2000); (c) inicio do IASB ( ... ) (2001) ( ... ); 

• A CVM publica a minuta para audiencia publica do que viria a ser a 
Delibera~ao 371 sabre Beneficios a Empregados, substancialmente 
inspirada no pronunciamento lAS 19 ( ... ) (1999); 

• Em 2001, a Comissao Europeia determina o uso dos padroes do IASC para 
todas as companhias listadas a partir de 2005; 

• No Brasil : primeira tradu{:ao oficial para o portugues dos lAS (2002) 
(WEFFORT, 2005. p. 72,73 e 74) 

MARTINS e LOPES, afirmam que no Brasil, 

A inspira{:ao da contabmdade ( .. ) dentro da antiga leis das sociedades por 
a{:oes, era bastante apoiada nos preceitos advindos da escola italiana de 
pensamento contabil. { ... } 0 surto de desenvolvimento economico, a tentativa 
de desenvolvimento de urn mercado de capitais mais forte e influente no 
desenvolvimento das empresas e a invasao de empresas de auditoria norte -
americanas durante esse periodo criaram a demanda por uma contabilidade 
mais pragmatica e com urn vinculo mais forte entre a teoria e a pratica contabil 
e mais voltada para as necessidades dos usuarios. Dentro desse cenario, ( ... )a 
tendencia entre os profissionais da contabilidade se voltou fortemente para a 
escola anglo-saxonica de contabilidade. {MARTINS eLOPES, 2005, p. 123) 

Em 1976 foi criada a Lei 6.404/76 que dispoe sabre as sociedades por ac;oes e 

que solidificou a tendencia no sentido de adotar o modelo anglo para a contabilidade 

brasileira, uma vez que a estrutura contabil utilizada foi inspirada no modelo anglo, 

voltado para o mercado de capitais e para o investidor desse mercado. 

Em 1976, a Lei 6.385 de 7 de Dezembro cria a CVM - Comissao de Valores 

1 mobiliarios. 

Em 28 de dezembro de 2007, entra em vigor a Lei n°11.638 que altera e revoga 

dispositivos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei no 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976, e estende as sociedades de grande porte disposic;oes relativas a 

elaborac;ao e divulgac;ao de demonstrac;Qes financeiras. 

Tambem nesse mesmo ano, 2007, foi criado o CPC, Comite de Pronunciamentos 

Contabeis, o qual: 

( ... ) representa a perspectiva de importantes avan{:os no caminho da 
atualiza{:ao e da modemiza{:ao de normas e preceitos contabeis. Na 
perspectiva da historia, ele e o resultado da abertura da economia brasileira 
para o exterior ( ... ). A necessidade, portanto, de harmoniza~ao das normas 
contabeis passou a fazer parte das preocupa{:oes dos principais organismos 
envolvidos com tais assuntos- como o Conselho Federal de Contabilidade, o 
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IBRACON e a Comissao de Valores Mobiliarios -, dos quais resultou uma serie 
de medidas ja em andamento. (CPC, 2007 p. 4) 

3.5.3. Beneficios e Criticas acerca da Harmoniza~ao Contabil 

0 correto seria, antes de iniciados quaisquer comentarios acerca de 

harmonizaqao, a definiqao de alguns conceitos como padronizaqao, harmonizaqao e 

converg€mcia: 

De acordo com WEFFORT (2005, p. 62) a "padronizayao pretende tamar 

obrigat6ria a adoqao de padroes contabeis iguais para todos os paises, e vai alem, 

estendendo essa uniformidade tambem para todas as empresas em cada pais." Ja a 

harmonizaqao, "( ... ) busca a acomodaqao das diferenyas locais ( ... )" enquanto que a 

converglmcia, termo muito usado como sinOnimo de harmonizaqao, embora nao o seja, 

"volta-se para o alcance de urn resultado comum." 

Para NIYAMA (2006, p. 38) "padronizaqao e urn processo de uniformizac;ao de 

criterios, nao admitindo flexibilizaqao." Segundo ainda o au tor, "harmonizaqao e urn 

processo que busca preservar as particularidades inerentes a cada pais, mas que 

permita reconciliar os sistemas contabeis com outros paises de modo a melhorar a 

troca de informaqoes a serem interpretadas e compreendidas ( ... )". Para facilitar o 

entendimento, neste trabalho, optou-se pelo uso do termo harmonizaqao. 

Ha alguns paises, por diversas razoes, que nao possuem urn padrao proprio de 

sistemas contabeis, leis ou regulamentos, nem organismos profissionais declasse que 

influam nas normas contabeis. Para NIYAMA, (2006 p. 39) em relaqao a esses paises 

"toma-se mais facil a implementaqao de normas contabeis intemacionais que facilitem o 

processo de harmonizayao, porque os ajustes necessaries para reconciliaqao sao 

significativamente menores e, portanto, nesses casas, e uma vantagem." 

Ainda segundo NIY AMA (2006, p. 39), as empresas de paises emergentes que 

estao em busca de investidores estrangeiros, se apresentarem suas demonstrac;oes 

contabeis de acordo com normas intemacionais, "tenderao a levar vantagem 

comparativamente as empresas que venham a apresentar relat6rios contabeis em 

moeda de seu pais de origem". Assim como, "para as empresas multinacionais uma 
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nitida vantagem proporcionada pela harmoniza~ao contabil e a redu~ao de custos para 

gerenciar sistemas contabeis diferenciados em diferentes paises." 

De forma mais sintetizada, alguns dos beneficios apontados por WEFFORT 

advindos do processo de harmoniza~ao seriam: 

• Maior consistencia das demonstrac;oes financeiras entre os paises, o que 
pode facilitar as amilises de investimento e credito; 

• Reduc;ao dos custos para empreendimentos multinacionais (simplificando, 
por exemplo, a consolidac;ao de contas estrangeiras e permitindo a adoc;ao 
de urn mesmo conjunto de relat6rios intemos e extemos para qualquer 
pais); 

• Poder facilitar o acesso das empresas nacionais aos mercados de capitais 
estrangeiros, reduzindo o custo da efaborac;ao de demonstrac;oes contabeis 
de acordo com diferentes padroes contabeis; 

• Maiores possibilidades de trabalho para contadores e firmas de contadores; 
• Poder auxiliar os paises em desenvolvimento, fomecendo-lhes urn conjunto 

de padroes contabeis de qualidade, sem que para isso eles tenham que 
de spender seus recursos com pesquisas. (WEFFORT, 2005, p. 67) 

Ja para a DELOITTE (2008, p.3) a harmoniza~ao contabil, ou melhor, a 

convergencia contabil para as normas intemacionais, pode ser resumida em uma frase: 

"Complexidade reduzida, maior transparencia, comparabilidade e eficiencia sao alguns 

dos beneficios da ado~ao do I FRS". 

Ha que se considerar, que existem algumas dificuldades/desvantagens no 

processo de harmoniza~ao. 

Conforme escreve NIY AMA: 

( ... ) a busca de uma harmonizac;ao contabil em termos mundiais passa 
obrigatoriamente por uma discussao mais aprofundada sobre harmonizac;ao 
de curriculos basicos de cursos de ciencias contabeis ( ... ). Uma questao 
atrelada ao curriculo minimo e o processo de credenciamento de 
contadores e auditores para atuac;ao em outros paises, facilitando assim urn 
intercambio tecnico-profissional. Porem, a legislac;ao trabalhista de carater 
protecionista e nacionalista tambem tern dificultado essa integrac;ao. 
(NIYAMA, 2006 p. 39). 

Outra questao tambem destacada por NIY AMA e a rela~ao contabilidade versus 

tributa~ao. "( ... ) em muitos paises emergentes e tambem em paises desenvolvidos a 

contabilidade e fortemente atrelada a tributa~ao, ou seja, as normas fiscais ditam 

criterios de avalia~ao, apropria~o e classifica~ao contabeis. ( ... ) a (mica altemativa 

viavel seria a mudan~a de sistema legal, o que nao e muito razoavel se esperar que 
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acontec;a." 0 autor ainda cita como entrave a harmonizac;ao, o nacionalismo 

exacerbado como urn fator politico ou uma barreira a ser ultrapassada; a adoc;ao de 

normas de outros paises seria considerada uma perda de soberania ou autoridade. 

Em se tratando das criticas a respeito da harmonizac;ao, segundo WEFFORT 

tem-se: 

• A ado~ao das normas intemacionais localmente pode nao resultar em 
harmoniza(:ao efetiva das praticas contabeis dos paises, especialmente 
porque sao desconsideradas as diferen{:as nacionais como sistemas 
juridicos, estagio de desenvoMmento economico e aspectos culturais, entre 
outros; 

• Sempre ha urn custo para os paises, decorrente da ado~ao das normas 
intemacionais; 

• Pode servir como urn meio de imposi~ao da vontade dos paises 
economicamente desenvolvidos sabre aqueles em desenvolvimento. 
(WEFFORT, 2005, p. 68) 

Para CARVALHO, LEMES e COSTA (2008, p. 15) "a contabilidade intemacional 

surgiu para minorar as agruras de quem quer investir fora de seu pais e ate hoje tinha 

que manusear balanc;os em dezenas de normas contabeis distintas, tentando 

compatibiliza-las para comparar." Foi pensando nisso que o Brasil em 2007 deu o seu 

primeiro passo concreto em direc;ao a convergencia contabil intemacional: sancionou a 

Lei no 11.638 em 28 de dezembro de 2007. 

Apesar da Lei 11.638/07 entusiasmar a muitos, ha quem nao se sinta tao 

confortavel em face de toda propaganda feita, pois assim afirma LOPES DE sA, urn dos 

criticos mais fervorosos e contrarios a intemacionalizac;ao da contabilidade: 

E enfatiza: 

A nao ser a minoria registrada na CVM, deveras insignificante face ao 
universo do mercado de trabalho em Contabilidade, que empresas estariam 
obrigadas a submissao cultural que a Lei 11.638/07 determina? Que 
vantagem traria a quase totalidade dos empreendimentos a ado{:ao do 
procedimento normativo se este nao segue totalmente a legislagao, 
subverte conceitos e enseja a falsidade informativa? Se essa maior parte 
significativa do mercado empreendedor nao seguir as ditas normas quem 
fiscalizaria? Quem puniria? Que lesao haveria aos empresarios ou a 
terceiros a nao ado~ao desse modelo informativo? Tais perguntas sao 
deveras significativas para que a quase totalidade dos profissionais do Pais 
minimize preocupa(:oes face a vasta propaganda que se esta a fazer sabre 
os milagres da adogao do modelo dito intemacional, este que nao tera 
sentido pn1tico de impacto sabre a realidade da vida da maioria dos 
empreendimentos. (LOPES DE SA, 2008) 
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A mega importancia que se deseja atribuir, sob pretextos que ate agora nao se 
justificaram como validos, nao tern sentido, a nao ser para os que se privilegiam 
do evento e que igualmente pertencem a mesma minoria. Desejar apresentar a 
materia como se fosse uma "nova Contabilidade" e outra questao polemica; 
basta uma simples pesquisa bibliogn1fica para constatar que se trata apenas de 
apresentar sob diferente embalagem o mesmo produto, porem, piorado. 
(LOPES DE SA, 2008) 

LOPES DE sA, ainda tece comentarios sabre a abrangencia e a obrigatoriedade 

da nova Lei, pois, segundo o autor, 

Nao ha urn so dispositivo de lei que obrigue as cerca de 6.000.000 de empresas 
brasileiras a seguirem as tais normas; por efeito da Constitui~ao de nosso Pais 
"ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em 
virtude da lei" (artigo 5° II). Nao se justifica, pois, urn alarde, nem preocupa~oes 
em mudar modelos que ate agora foram competentes e sao suficientes, alem 
de acreditados pela comunidade; o que nao se manifestou competente, 
entretanto, perante a crise financeira intemacional foram as normas que a lei 
11 .638/07 obriga sejam seguidas pela empresas de maior porte e "abertas em 
capital" (somente estas). 0 que perante o legislado a maioria das empresas 
brasileiras esta obrigada a seguir e o que preceitua o direito de empresa 
previsto pelo Codigo Civil Bras~eiro, este que excluiu as sociedades por a~oes. 
Se a reforma e da lei das sociedades por a~oes, se estas foram as atingidas 
pela lei 11 .638/07, so empresas dessa natureza sao as alcan~adas legalmente 
pelas altera~oes que obrigam a dita "convergencia ao modelo estrangeiro"; 
ressalvado apenas fica o caso das "limitadas" de grande porte porque assim 
esta expresso na referida lei. (LOPES DE sA, 2008) 

3.6. LEI n° 11.638/2007 

Urn Iongo caminho foi percorrido ate ser sancionada a Lei 11.638/2007. Tudo 

come9ou em 1990, quando tres comissoes de especialistas para revisar e propor 

altera96es nas Leis 6.385 e 6.404 de 1976, foram criadas. As comissoes eram: Juridica, 

Mercados de Valores Mobiliarios e Contabil. 

Em 1997, todos os projetos de altera~ao das citadas leis foram unificados ao 

Projeto de lei n° 3.115/97. Ap6s 4 anos, em 2001, o entao deputado Antonio Kandir, 

reformulou apenas em parte a lei 6.404fi6 tendo sido retirado do texto original a 

materia contabil contida no projeto, sancionando assim a Lei n° 10.303/2001. 

A proposta de reformula9ao das normas contabeis passou entao a ser urn projeto 

de lei especifico, o Projeto de Lei no 3.741/2000 que continuou tramitando na camara 

dos deputados. 
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Segundo BRAGA e ALMEIDA (2008, p.2) "a finalidade maior do Projeto de Lei n° 

3.741/2000 era possibilitar a eliminagao de algumas barreiras regulat6rias que 

impediam a insergao total das companhias abertas no processo de convergemcia 

contabil internacional, alem de aumentar o grau de transparencia das demonstragaes 

financeiras em geral, inclusive em relagao as chamadas sociedades de grande porte 

nao constituidas sob a forma de sociedades por agoes." 

Finalmente, em 28 de dezembro de 2007 foi sancionada a Lei no 11.638, que 

altera e revoga dispositivos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei n° 

6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende as sociedades de grande porte 

disposigoes relativas a elaboragao e divulgagao de demonstragoes financeiras. 

Nas palavras de REIS, MARION e IUDfCIBUS, a Lei 11.638/2007 

( ... ) se originou de urn es1udo da CVM encaminhado ao Ministro da Fazenda em 
5.7.99. Remetido a Camara em 30.12.99, como Projeto de Lei no 3741100, 
tramitou pelas varias Comissoes durante 7 anos, passando pelas maos de tres 
relatores que apresentaram 9 substitutivos e receberam dezenas de emendas, 
o que acabou por reduzir substancialmente o alcance e a profundidade das 
medidas inicialmente propostas. (REIS, MARION e IUDICIBUS, 2008) 

3.6.1. Objetivos da Lei 

BRAGA eALMEIDA esclarecem que, 

Essa lei visa adequar disposi~roes da Lei das Sociedades por A~roes, 

principalmente aquelas que tratam da materia contilbil, a nova realidade da 
economia bras~eira, levando-se em conta o processo, cada vez mais crescente, 
de globalizayao dos mercados, bern como a evoluyao havida, em nivel mundial, 
dos Principios Fundamentais de Contabilidade. Essa lei, embora atenta a nossa 
realidade, procura criar condi~roes para harmonizar as praticas contabeis 
adotadas no Pais e respectivas demonstrayaes contabeis com as praticas e 
demonstra~roes exigidas nos principais mercados financeiros mundiais. (BRAGA 
e ALMEIDA 2008, p. 3). 

BRAGA e ALMEIDA (2008, p.6) afirmam ser o principal objetivo da Lei n° 

11.638/2007 "( ... )a convergencia aos pronunciamentos internacionais de contabilidade, 

em especial os emitidos pelo IASB (International Accounting Standards Board), atraves 

dos IFRS (International Financial Reporting Standards) e dos lAS (International 

Accounting Standards)." 
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Em documento publicado pelo CPC, consta a afirma~ao de que a Lei n.0 

11.638/07 vern contribuir para o processo de convergencia das normas contabeis 

adotadas no Brasil as intemacionais, nos seguintes aspectos: 

• Permitir a convergencia das normas contabeis adotadas no Brasil as normas 
internacionais; 
• Estabelecer que as normas contabeis a serem editadas pela CVM devem 
seguir as normas contabeis internacionais; 
• Estabelecer a segrega~ao entre escritura~ao mercantile fiscal; 
• Criou o conceito de empresas de grande porte com obriga{:oes equivalentes 
as SA (escritura~ao contabil, auditoria); 
• Previsao para que os 6rgaos reguladores emissores de normativos contabeis 
possam firmar convenios com entidade com as caracteristicas do CPC. (CPC, 
2008 p.5) 

3.6.2. Padroes e Harmoniza~io definidos pela Lei 

Dentre as varias modifica~oes que a Lei no 11.638/2007 instituiu, serao citadas 

de forma sucinta e relacionadas com as normas intemacionais, apenas as de maior 

relevancia. Os textos apresentados ao Iongo dos quadros que seguem, foram retirados 

tal e qual da Lei no11.638/2007, publicada na obra de BRAGA e ALMEIDA (2008, Cap. 

17 "Lei n° 6.404/76 com as Altera~oes da Lei n° 11.638/07" p. 154 - 298), e 

organizados de maneira didatica para que se tomasse mais facil o entendimento. 

Quadro2 

Demonstracoes Financeiras 
Antes Depois 

Art. 176. Ao fim de cada exercicio social, a diretoria fara elaborar, com base na escritura~ao 
mercantil da companhia, as seguintes demonstra~oes financeiras, que deverao exprimir 
com clareza a situa~ao do patrimonio da companhia e as muta~oes ocorridas no exercicio: 

1- balanyo patrimonial; 

I- balan~o patrimonial; II- demonstra~ao dos lucros ou prejuizos 
acumulados; 

II - demonstra~ao dos lucros ou prejuizos 
Ill- demonstra~ao do resultado do exercicio; acumulados; 

Ill - demonstra~ao do resultado do exercicio; IV - demonstra~o das origens e aplica~oes 

IV - demonstra~ao das origens e aplica~oes 
de recursos; 
IV - demonstra~ao dos fluxos de caixa; e 

de recursos; V - se companhia aberta, demonstra~ao 
do valor adicionado. 



Art.17S § so. A companhia fechada, com 
patrimonio liquido, na data do balanc;o, nao 
superior a R$1.000.000,00 (urn milhao de 
reais) nao sera obrigada a elabora~o e 
publicac;ao da demonstrac;ao das origens e 
aplicac;oes de recursos. 

sem previsao anterior 

Art. 17S § so. A companhia fechada com 
patrimonio liquido, na data do balan~o, 
inferior a R$2.000.000,00 (dois milhoes de 
reais) nao sera obrigada a elabora~ao e 
publica~o da demons~ao dos fluxos de 
caixa. 

Art. 188. As demonstra~oes referidas nos 
incisos IV e V do caput do art. 17S desta Lei 
indicarao, no mfnimo: 
I - demonstrac;ao dos fluxos de caixa - as 
altera~oes ocorridas, durante o exercfcio, no 
saldo de caixa e equivalentes de caixa, 
segregando-se essas altera~oes em, no 
mrnimo, 3(tres) fluxos: 
a) das opera~es; 
b) dos financiamentos; 
c) dos investimentos. 
II - demonstrac;ao do valor adicionado - valor 
da riqueza gerada pela companhia, a sua 
distribui~ao entre os elementos que 
contribuiram para a gerac;ao dessa riqueza, 
tais como empregados, financiadores, 
acionistas, govemos e outros, bern como a 
parcela da riqueza nao distribufda. 
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Seguindo uma tendencia intemacional e, tambem, em tuncao das necessidades 

dos usuaries, principalmente por parte dos analistas de mercado e investidores 

institucionais, a Lei 11.638/07 contempla a substituicao da Demonstracao das Origens e 

Aplicacoes de Recursos (DOAR) pela Demonstracao do Fluxo de Caixa (DFC), 

demonstracao esta que e objeto da lAS 7 emitida pelo IASB. 

A nova lei ainda inclui a obrigatoriedade da apresentacao da demonstracao do 

valor adicionado (OVA) para as companhias abertas. Segundo BRAGA e ALMEIDA 

(2008, p. 8) "a norma intemacional (lAS 1, item 8) nao inclui a OVA ( ... ) entre as 

demonstracoes basicas. Entretanto, o IASB encoraja a sua apresentacao, 

particularmente em setores economicos em que os setores ambientais sao significativos 

e quando os empregados sao considerados urn importante grupo de usuaries, ou sea 

administracao considerar que ela auxiliara os usuaries a tomarem decisoes de carater 

economico (lAS 1, item 1 0)" 



Quadro 3 

Balan~o Patrimonial 
Antes Depois 

Art. 179 "As contas serao classificadas do seguinte modo: ( ... ) 

IV. no ativo imobilizado: os direitos que 
tenham por objeto bens destinados a 
manuten~ao das atividades da companhia e 
da empresa, ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive os de propriedade 
industrial ou comercial; 

V. no ativo diferido: as aplica~oes de 
recursos em despesas que contribuirao para 
a forma~ao do resultado de mais de urn 
exercicio social, inclusive os juros pagos ou 
creditados aos acionistas durante o periodo 
que anteceder o inicio das operag()es 
sociais. 

sem previsao anterior 

IV. no ativo imobilizado: os direitos que tenham por 
objeto bens corporeos destinados a manuten~ao 
das atividades da companhia ou da empresa ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive os 
decorrentes de opera~OeS que transfiram a 
companhia os beneficios, riscos e controle 
desses bens; 

V. no diferido: as despesas pre-operacionais e 
os gastos de reestrutura~ao que contribuirao, 
efetivamente, para o aumento do resultado de 
mais de urn exercicio social e que nao 
configurem tao-somente um redu~o de custos 
ou acrescimos na eficiencia operacional. 

VI. no intangivel: os direitos que tenham por objeto 
bens incorp6reos destinados a manuten~ao da 
companhia ou exercidos com essa finalidade, 
inclusive o fundo de comercio adquirido. 

Art. 178. No balan~o, as con1as serao classificadas segundo os elementos do patrimonio que 
registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a analise da situa~ao financeira da 
companhia. ( ... ) §2° No passivo, as contas serao classificadas nos seguintes grupos: 

a) passivo circulante; 
b) passivo exigivel a Iongo prazo; 
c) resultados de exercicios futuros; 
d) patrimonio Hquido, dividido em capital 
social, reservas de capital, reservas de 
reavalia~ao, reservas de lucros e lucros ou 
prejuizos acumulados. 

Art. 182, § 3° Serao classificadas como 
reservas de reavaliacao as contrapartidas de 
aumentos de valor atribuidos a elementos 
do ativo em virtude de novas avalia~oes com 
base em laudo nos termos do artigo 8°, 
aprovado pela assembleiageral. 

a) passivo circulante; 
b) passivo exigivel a Iongo prazo; 
c) resultados de exercicios futuros; 
d) patrimonio liquido, dividido em capital social, 
reservas de capital, ajustes de avalia~o 
patrimonial, reservas de lucros, a~oes em 
tesouraria e prejuizos acumulados. 

Art. 182, § 3° Serao classificadas como ajustes 
de avalia~o patrimonial, enquanto nao 
computadas no resultado do exercicio em 
obediencia ao regime de compet~ncia, as 
contrapartidas de aumentos ou diminu~6es de 
valor atribuido a elementos do ativo (§ so do art. 
177, inciso I do caput do art. 183 e § 3 o do art. 
226 desta Lei) e do passivo, em decorrencia da 
sua avali~ao a p~o de mercado. 
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Em rela<;ao as altera<;oes do Balan<;o Patrimonial, a mais significativa foi a 

cria<;ao do grupo de lntangiveis, que segundo BRAGA e ALMEIDA (2008, p.45), "em 
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linha com a harmonizagao das normas contabeis intemacionais, a Lei n° 11.638/07 

estabeleceu o grupo de contas de lntangiveis, classificado entre o imobilizado e o 

diferido no balango patrimonial, e que tern como finalidade contemplar direitos que 

tenham como objeto bens incorp6reos destinados a manutengao da companhia ou 

exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comercio adquirido" ( ... ) "cumpre 

informar que as normas intemacionais de contabilidade abordam as praticas contabeis 

para ativos intangiveis atraves do lAS 38." 

A nova estrutura do balango patrimonial pode ser assim representada: 

Tabela 5 

ATIVO 

Ativo Circulante 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 

Ativo Permanente 

lnvestim entos 

Ativo lmobilizado 

Ativo lntangivel 

Ativo Diferido 

BALANCO PATRIMONIAL 

PASSIVO + PATRIMCNIO LiQUIDO 

Passivo Circulante 

Passivo Exiglvel a Longo Prazo 

Resultados de Exercicios Futuros 

Patrirnonio Uquido 

Capital Social 

Reservas de Capital 

Resen•as de Rea-.-aliaf}ae 

Ajustes de Avalia~ao Patrimonial 

Reservas de Lucros 

A~oes em tesouraria 

Lueras eu Pre· izos Acumulados 
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Quadro 4 

Escritura~ao 

Antes Depois 

Art. 1 77. A escrituragao da companhia sera mantida em registros permanentes, com obediencia aos 
preceitos da legislagao comercial e desta Lei e aos principios de contabilidade geralmente aceitos, 
devendo observar metodos ou criterios conmbeis uniformes no tempo e registrar as mutagoes 
patrimoniais segundo o regime de competencia. 

§2° A companhia observara em registros auxiliares, §2° As disposic;oes da lei tributaria ou de legislac;ao 

sem modificagao da escrituragao mercantil e das 
especial sobre atividade que constitui o objeto da 

demonstragoes reguladas nesta Lei, as disposigoes companhia que conduzam a utilizagao de metodos 

da lei tributaria, ou de legislacao especial sobre a ou criterios contabeis diferentes ou a elaboragao de 

atividade que constitui seu objeto, que prescrevam outras demonsfra4ifoes nao elidem a obriga4jiao de 
elaborar, para todos OS fins desta Lei, metodos ou criterios contilbeis diferentes ou demonstragoes financeiras em consonancia com 

determinem a elaboravao de outras demonstravoes 
financeiras. o disposto no caput deste artigo e deverao ser 

altemativamente observadas mediante registro: 

I - em livros auxiliares, sem modificavao da 
escritura~o mercantil; ou 
II - no caso da elaboravao das demonstravoes para 
fins tributarios, na escrituravao mercantil, desde 
que sejam efetuados em seguida lanvamentos 

sem previsao anterior contabeis adicionais que assegurem a preparac;ao 
e a divulga~o de demonstravoes financeiras com 
observancia do disposto no caput deste artigo, 
devendo ser essas demonstra~6es auditadas 
por auditor independente registrado na 
Comissao de Valores Mobiliarios. 

§ 3° As demonstravoes financeiras das companhias § 3° As demonstrac;oes financeiras das companhias 
abertas observarao, ainda, as normas e:xpedidas abertas observarao, ainda, as normas expedidas 
pel a Comissao de Valores Mobiliarios, e serao pela Comissao de Valores Mobiliarios, e serao 
obrigatoriamente auditadas por auditores obrigatoriamente auditadas por auditores 
independentes registrados na mesma comissao. independentes registrados na mesma comissao. 

§ 5° As normas expedidas pela Comissao de 
Valores Mobiliarios a que se refere o § 3° deste 

sem previsao anterior 
artigo deverao ser elaboradas em consonancia com 
OS pad roes intemacionais de contabilidade 
adotados nos principais men;ados de valores 
mobiliarios. 

§ 6° As companhias fechadas poderao optar por 

sem previsao anterior 
observar as norm as sobre demonstravoes 
f111anceiras e:xpedidas pela Comissao de Valores 
Mobiliarios para as companhias abertas. 



sem previsao anterior 
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§7° Os lan~amentos de ajuste efetuados 
exclusivarnente para hannoniza~o de normas 
contabeis, nos termos do § 2° deste artigo, e as 
demonstra~oes e apura~es com eles elaboradas 
nao poderao ser base de incidencia de impostos e 
contribui~es nem ter quaisquer outros efeitos 
tributarios. 

Pelo que se pode notar, a nova lei enfatiza a emissao de normas em 

consonancia com os padroes de contabilidade intemacionais. Conforme relatam 

BRAGA e ALMEIDA (2008, p. 42) "0 §5° restrings a CVM a emitir somente normas 

contabeis de acordo com os padroes intemacionais adotados nos principais mercados 

de valores mobiliarios. A CVM, em comunicado ao mercado em 14-01-2008, informou 

que essas normas seriam do IASB (I FRS e lAS)." 

Quadro 5 

Criterios de avaliacao do Ativo 
Antes Depois 

Art. 183. No balan~. os elementos do ativo serao avaliados segundo os seguintes criterios: 

I - OS direitos e tftulos de credito, e quaisquer 
val ores mobiliarios nao classificados como 
investimentos, pelo custo de aquisi~ao ou pelo valor 
do mercado, se este for menor; serao excluidos os I - as aplicac;6es em instrumentos financeiros, 
ja prescritos e feitas as provisoes adequadas para inclusive derivativos, e em direitos e titulos de 
ajusta-lo ao valor provavel de realiza~o. e sera creditos, classif"rcados no ativo circulante ou no 
admitido o aumento do custo de aquisi~ao, ate o realizavel a Iongo prazo: 
limite do valor do mercado, para registro de 
corre~ao moneta ria, varia~ao cambial ou juros 
acrescidos; 

a) pelo seu valor de mercado ou valor equivalente, 
quando se tratar de aplica~oes destinadas a 
negocia~;ao ou disponiveis para venda; e 

sem previsao anterior b) pelo valor de custo de aquisi~ao ou valor de 
emissao, atualizado conforme disposi~oes legais ou 
contratuais, ajustado ao valor provavel de 
realiza~;ao, quando este for inferior, no caso das 
demais aplica~;oes e os direitos e titulos de credito; 



sem previsao anterior 

sem previsao anterior 

sem previsao anterior 
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VII - os direitos classificados no intangivel, pelo 
custo incorrido na aquisi~ao deduzido do saldo da 
respectiva conta de amortiza~ao; 

VIII - os elementos do ativo decorrentes de 
opera~oes de Iongo prazo serao ajustados a valor 
presente, sendo os demais ajustados quando 
houver efeito relevante. 

§ 1° Para efeitos do disposto neste artigo, 
considera-se valor de mercado: ( ... ) 
d) dos instrumentos financeiros, o valor que pode 
se obter em urn mercado ativo, decorrente de 
transaqao nao compulsoria realizada entre as 
partes independentes; e, na ausencia de urn 
mercado ativo para urn determinado instrumento 
financeiro: 
1) o valor que se pode obter em urn mercado ativo 
com a negocia~ao de outro instrumento financeiro 
de natureza, prazo e risco similares; 
2} o valor presente liquido dos fluxos de caixa 
futuros para instrumentos financeiros de natureza, 
prazo e riscos similares; 
3) o valor obtido por meio de modelos matematico
estatisticos de precifica~ao de instrumentos 
financeiros. 

§2° A diminui~ao de valor dos elementos do ativo §2° A diminui~ao de valor dos elementos do ativo 
imobilizado sera registrada periodicamente nas imobilizado, intangivel e diferido sera registrada 
contas de:( ... ) periodicamente nas contas de: ( ... ) 

§3°. Os recursos aplicados no ativo diferido serao 
amortizados periodicamente, em prazo nao superior 
a 10 (dez) anos, a partir do inicio da opera~o 
normal ou do exercicio em que passem a ser 
usufruidos os beneficios deles decorrentes, 
devendo ser registrada a perda do capital aplicado 
quando abandonados os empreendimentos ou 
atividades a que se destinavam, ou comprovado 
que essas atividades nao poderao produzir 
resultados suficientes para amortiza-los. 

sem previsao anterior 

§3°. A companhia deveni efetuar, 
periodicamen1e, analise sobre a recuperac;ao 
dos valores registrados no imobilizado, no 
intangivel e no diferido, a fim de que sejam: 

I - registradas as perdas de valor do capital 
aplicado quando houver decisao de interromper os 
empreendimentos ou atividades a que se 
destinavam ou quando comprovado que nao 
poderao produzir resultados suficientes para 
recupera~o desse valor; ou 
II - revisados e ajustados os criterios utilizados 
para determina~ao da vida util economica estimada 
e para calculo da deprecia~ao, exaustao e 
amortiza~o. 
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Quadro 6 

Criterios de avalia~io do Passivo 
Antes Depois 

Art. 184. No balanyo, os elementos do passivo serao avaliados de acordo com os seguintes criterios: ( ... ) 

Ill - as obriga~oes, en cargos e riscos 

Ill - as obrigayoes sujeitas a correyao monetaria 
classificados no passivo exigivel a Iongo prazo 

serao atualizadas ate a data do balanyo. serao ajustados ao seu valor presente, sendo os 
demais ajustados quando houver efeito 
relevante. 

Em resumo pode-se dizer que a lei 11.638/07 modificou os arts. 183 e 184 da lei 

6.404/76 introduzindo os seguintes novos criterios contabeis: 

• Avalia9ao a valor de mercado de instrumentos financeiros derivatives e de 

certos instrumentos financeiros ativos; 

• Ajustes a valor presente de direitos e obriga9oes; 

• Analise sobre a recupera9ao de ativos permanentes. 

As normas do IASB que disciplinam, segundo CARVALHO, LEMES e COSTA 

(2008, p. 256) "o tratamento contabil dos instrumentos financeiros, sejam eles, ativos ou 

passivos financeiros, assim como no caso de alguns contratos de compra e venda de 

itens nao financeiros( ... )" e a lAS 39. "Ja o lAS 32 trata da apresenta9ao e divulga9ao 

dos referidos instrumentos." 0 Comite de Pronunciamentos Contabeis emitiu o CPC 

014 o qual trata dos instrumentos financeiros, abordando de forma simplificada os 

principais t6picos da lAS 39 e lAS 32. 

No tocante ao item ajuste a valor presente de direitos e obriga9oes, encontra-se 

urn interessante comentario de BRAGA e ALMEIDA, 

Urn dos grandes problemas com que a contabilidade vinha enfrentando, e que 
se procurou resolver na Lei n° 11.638/07, diz respeito aos juros embutidos nos 
preyos das operayoes a prazo. As entidades, via de regra, vinham dando as 
transa¢es a prazo o mesmo tratamento contabil das operayoes a vista, 
ignorando o custo do dinheiro ao Iongo do tempo, deixando de reconhecer 
despesas e receitas financeiras incluidas nas transayoes e apurando resultados 
distorcidos. Assim, quanto maior for a taxa de juros embutida e o prazo de 
vencimento da operayao, maior tenderia a sera distoryao causada pela falta do 
ajuste a valor presente. Para corrigir isso, esta sendo previsto na Lei n° 
11.638/07 que todos os elementos integrantes do ativo (e tambem do passivo), 
quando decorrentes de operayoes de Iongo prazo, sejam ajustados ao seu valor 
presente. Havendo efeitos relevantes, devem tambem ser ajustados os ativos e 
passivos decorrentes de operayoes de curto prazo. Esse procedimento e o 
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umco que permite a homogeneizagao das operagoes, possibilitando a 
apresentagao de demonstragoes financeiras comparaveis entre os diversos 
tipos de entidades, independentemente de operarem preponderantemente a 
vista ou a prazo. (BRAGA e ALMEIDA, 2008 p. 121 ). 

Em rela~ao a analise sobre a recupera~ao de ativos permanentes, de acordo 

com BRAGA e ALMEIDA (2008, p. 130) "existe norma contabil que trata desse assunto 

(CPC 01 ), emitida pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC), e que esta em 

harmonia com as normas intemacionais de contabilidade (lAS 36)". Segundo 

CARVALHO, LEMES e COSTA (2008, p. 259) "( ... )a Norma lAS 36 especifica quando e 

como uma perda por impairment devera ser reconhecida e revertida, bern como as 

divulga9oes necessarias." 

Quadro 7 

Demonstra~io do Resultado do Exercicio 
Antes Depois 

Art. 187. A demonstragao do resultado do exercicio discriminara: ( ... ) 

IV - o lucro ou prejuizo operacional, as receitas e IV - o lucro ou prejuizo operacional, as receitas e 
despesas nao operacionais e o saldo da conta de 
corregao monetaria (art. 185, § 3°); despesas nao operacionais; 

VI - as participa~es de debentures, de 
VI - as participagoes de debentures, empregados, empregados e administradores, mesrno na 
administradores e partes beneficiarias, e as forma de instrumentos financeiros, e de 
contribui9oes para institu i9oes ou fundos de institu~ ou fundos de assistencia ou 
assistencia ou previdencia de empregados; previdencia de empregados, que nao se 

caracterizem como despesa; 

Sao basicamente tres as altera~oes ocorridas na Demonstra9ao do Resultado do 

Exercfcio encontradas somente no item VI do Art. 187: 

lnclusao da expressao: "mesmo na forma de instrumentos financeiros": De 

acordo com a interpreta~o de BRAGA e ALMEIDA (2008, p. 135)" e que algumas 

companhias pagam participa9oes no lucro atraves de instrumentos financeiros de 

capital, ou seja, mediante a entrega de a9oes de sua propria emissao aos beneficiaries 

das participa9oes." Este item estaria relacionado com a I FRS 2, a qual tern por objetivo, 
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especificar o relat6rio financeiro por parte de uma entidade quando esta empreende 

uma transaqao de pagamento com base em aqoes. 

Exclusao de partes beneficiarias: no entendimento de BRAGA e ALMEIDA, 

"( ... ) o conceito e que partes beneficiarias constituem instrumentos financeiros 
passivos e nao instrumentos financeiros de capital, logo, tanto os recursos 
decorrentes de sua aliena~ao quanta aqueles apartados do resultado do 
exercfcio, a serem destinados ao resgate desses tftulos, constituem 
exigibilidades e como tal deveriam ser contabilizados. Acontece que a Lei n° 
11 .638/07 alterou o grupo de Participa~oes, mas nao eliminou o equivoco 
conceitual existente na Lei n° 6.404/76, que considera como reserva de capital, 
fazendo parte do patrimonio liquido da entidade ( ... ). Cumpre informar que o 
anteprojeto corrigia esta distor~o. (BRAGA e ALMEIDA 2008, p. 135). 

Que nao se caracterizem com despesa: essa frase tern por objetivo, de acordo 

com BRAGA e ALMEIDA (2008, p. 135), "enfatizar que somente as participagoes 

citadas no item VI do art. 187 da Lei n° 6.404/76 e calculadas com base no Iuera 

apurado pela sociedade sao classificadas no grupo de contas de participagoes na 

demonstragao do resultado do exercicio." 

Quadro 8 

Reservas de lncentivos Fiscais 
Antes Depois 

Art. 195-A. A assembleia geral poden~. por proposta 
dos orgaos de administra~ao, destinar para a 
reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro 

sem previsao anterior liquido decorrente de doa~oes ou subven~oes 

govemamentais para investimentos, que podera ser 
exclufda da base de calculo do dividendo 
obrigatorio (inciso I do caput do art. 202 desta Lei). 

A inclusao do art. 195-A deixa urn tanto quanto contusa a interpretagao, pois 

assim sendo, doagoes e subvengoes para investimentos deveriam transitar como 

receita no resuftado do exercicio ao inves de serem contabilizadas diretamente no 

patrimOnio liquido? Em havendo contabilizagao no resultado, reservas e subvengoes 

passariam a ser tributadas pelo IRPJ/CSLUPIS/COFINS? 

BRAGA e ALMEIDA, (2008, p.142) esclarecem dizendo: "estamos entendendo 

que a reserva de incentives fiscais tambem sera utilizada para registro contabil de 
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isengao ou redugao de Impasto de Renda, por tratar-se essa operagao de subvengao 

govemamental. ( ... ) com referl!mcia as normas intemacionais de contabilidade para 

subvengoes govemamentais para investimentos (lAS 20), a regra geral e o registro 

contabil no balango patrimonial ( ... ) e a apropriagao do ganho ao resultado na mesma 

proporgao de realizagao do ativo subvencionado." 

A CVM informou que nada impede que as doagoes e as subvengoes para 

investimentos possam ser contabilizadas de acordo com as normas intemacionais, ou 

seja, enquanto nao realizadas, sejam classificadas como resultado de exercicios futuros 

no balango patrimonial. 

Quadro 9 

Reservas de Lucros a realizar 
Antes Depois 

Art. 197. No exercicio em que o montante do dividendo obrigat6rio, calculado nos termos do estatuto ou 
do art. 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro liquido do exercicio, a assembh~ia-geral podera, por 
proposta dos 6rgaos de administra~ao, destinar o excesso a constitu~ao de reserva de lucros a realizar. 
§ 1 o Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro liquido do exercicio que 
exceder da soma dos seguintes valores: 

I - o resultado liquido positivo da equivalencia 
patrimonial (art. 248); e 
II - o lucro, ganho ou rendimento em opera~oes 
cujo prazo de realiza~o financeira ocorra ap6s o 
termino do exercicio social seguinte 

Quadro 10 

I - o resultado liquido positivo da equivalencia 
patrimonial (art. 248); e 
II - o lucro, rendimento ou ganho liquidos em 
operac;6eS ou contabiliza~o de ativo e passivo 
pelo valor de mercado, cujo prazo de realiza~ao 
financeira ocorra ap6s o termino do exercicio 
social seguinte. 

Limite do saldo de Reservas de Lucro 
Antes Depois 

Art. 199. 0 saldo das reservas de lucros, exceto as 
Art. 199. 0 saldo das reservas de lucros, exceto as 
para contingencias, de incentives fiscais e de 

para contingencias e de lucros a realizar, nao lucros a realizar, nao podera ultrapassar o capital 
podera ultrapassar o capital social; atingido esse sociaL Atingindo esse limite, a assembleia 
limite, a assembleia deliberara sabre a aplica~ao do deliberara sabre aplica~o do excesso na 
excesso na integraliza~ao ou no aumento do capital 

integraliza~o ou no aumento do capital social ou 
social, ou na distribui~ao de dividendos. na distribui~o de dividendos. 
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De acordo com BRAGA e ALMEIDA, (2008, p.137) "basicamente, o que mudou 

foi a inclusao dos ajustes de ativos e passivos a valor de mercado ( ... ) na base de 

calculo da reserva de Iueras a realizar, principalmente em fum;ao dos novas criterios de 

avaliagao de ativos e passivos fixados pela lei n° 11.638/07." 

Quadro 11 

Transformacio, incorporacao, fusio e cisio 
Antes Depois 

Art. 226. As operal,(oes de incorporal,(ao, fusao e cisao somente poderao ser efetivadas nas condil,(oes 
aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimonio ou patrimonios liquidos a 
serem vertidos para a formal,(ao de capital social e, ao menos, igual ao montante do capital a realizar. 

§ 3°. Nas operal,(oes referidas no caput deste artigo, 
realizadas entre partes independentes e vinculadas 

sem previsao anterior a efetiva transferencia de controle, os ativos e 
passivos da sociedade a ser incorporada ou 
decorrente de fusao ou cisao serao contabilizados 
pelo seu valor de mercado. 

Quadro 12 

Avaliacio de lnvestimentos em coligadas e controladas 
Antes Depois 

Art. 248. No balani,(O patrimonial da companhia, os 
Art. 248. No balanl,(o patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas sobre cuja 
investimentos relevantes {artigo 247, panigrafo administral,(ao tenha influencia significativa, ou de 
unico) em sociedades coligadas sobre cuja que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do 
administral,(ao tenha influencia, ou de que participe capital votante, em controladas e em outras 
com 20% (vinte por cento) ou mais do capital social, sociedades que fat;am parte de um mesmo 
e em sociedades controladas, serao avaliados pelo grupo ou estejam sob controle comum serao 
valor de patrimonio liquido, de acordo com as avaliados pelo rnetodo da equivalencia 
seguintes normas: patrimonial, de acordo com as seguintes 

nonnas: 

Pelo que se pode ver, foi eliminada a exigemcia de relevancia para fins de 

avaliagao de investimentos pelo metoda de equivalemcia patrimonial. Alem disso, foi 

adicionada a expressao "influencia significativa", antes era s6 "influemcia". 

Segundo as normas internacionais de contabilidade, mais especificamente a lAS 

28, conforme explicam BRAGA e ALMEIDA, (2008, p.138), "presume-sa que ha 

influencia significativa quando a investidora possui participagao, direta ou indiretamente, 

maior do que 20% do capital votante da companhia investida." 
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Em relac;ao aos investimentos em sociedades coligadas, para fins de avaliac;ao 

pelo metoda de equivalencia patrimonial, segundo BRAGA e ALMEIDA, (2008, p.137) 

"a participac;ao de 20% ou mais do capital social foi substituida pela participac;ao de 

20% ou mais do capital votante. Essa alterac;ao esta em linha com as normas 

internacionais de contabilidade (lAS 28)". 

Quadro 13 

Demonstrac;oes Financeiras de Sociedade de grande porte 
Antes Depois 

Art. 3° Aplicam-se as sociedades de grande porte' 
ainda que nao consti1uidas sob a forma de 
sociedades por a~oes, as disposi~oes da Lei n° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre 
escritura~o e elabora~ao de demonstra~oes 
financeiras e a obrigatoriedade de auditoria 
independente por auditor registrado na Comissao 

sem previsao anterior 
de Valores Mobiliarios. 

Paragrafo Onico. Considera-se de grande porte, 
para os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou 
conjunto de sociedades sob controle comum que 
tiver, no exercicio social anterior, ativo total superior 
a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhOes 
de reais) ou receita bruta anual superior a R$ 
300.000.000,00 (trezentos milhoes de reais). 

Uma das grandes novidades da Lei n° 11.638/07 e a contida no art. 3°, estendo 

as sociedades de grande porte a obrigatoriedade de aplicac;ao dos mesmos 

procedimentos adotados pelas companhias abertas. 

BRAGA e ALMEIDA, (2008, p.144), salientam que "esta medida era de ha muito 

esperada, tendo em vista que grandes empresas, com significativo peso em diversos 

setores da economia brasileira, nao divulgavam qualquer informac;ao para 

conhecimento da sociedade de urn modo geral." 

De fato, a falta de transparencia dessas empresas representa urn privilegio em 

relac;ao as sociedades constituidas sob a forma de sociedades por ac;oes, companhias 

abertas, que sao obrigadas a divulgar inumeras informac;oes por forc;a de normas da 

CVM. 

No entanto, como lembram BRAGA e ALMEIDA, 
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( ... ) Uma grande parte de especialistas em direito societario entende que nao ha 
previsao, na lei, para que essas sociedades publiquem suas demonstrat;oes 
financeiras- acham que a obrigatoriedade se restringe, apenas, a escriturat;ao 
contabil, a elaborat;ao das demonstrat;oes financeiras e a auditoria 
independente. No anteprojeto constava que as demonstrat;oes financeiras das 
sociedades de grande porte deveriam ser publicadas. Se valida esta tese, o 
objetivo pretendido nao foi alcant;ado, posto que permaneceria a falta de 
transparencla das lnforma{:Oes dessas empresas. (BRAGA e AlMEIDA, 2008, 
p. 145). 

Altera~io da Lei 6.385n& 
Antes Depois 

A lei n o 11.638/07, altera a Lei no 6.385/76 que dispoe sobre o mercado de valores mobiliarios e cria a 
Comissao de Valores Mobiliarios: 

sem previsao anterior 

Art. 10 - A. A Comissao de Valores Mobiliarios, o 
Banco Central do Brasil e demais 6rgaos e 
agencias reguladoras poderao celebrar convenio 
com entidade que tenha por objeto o estudo e a 
divulgat;ao de principios, normas e padroes de 
contabilidade e de auditoria, podendo, no exercicio 
de suas atribuigoes regulamentares, ado tar, no to do 
ou em parte, os pronunciamentos e demais 
orienta~es tecnicas emitidas. 

Paragrafo unico. A entidade referida no caput deste 
artigo devera ser majoritariamente composta por 
contadores, dela fazendo parte, paritariamente, 
representantes de entidades representativas de 
sociedades submetidas ao regime de elaborat;ao 
de demonstra~es financeiras previstas nesta Lei, 
de sociedades que auditam e analisam as 
demonstrac;oes financeiras, do 6rgao federal de 
fiscalizat;ao do exercicio da profissao contabil e de 
universidade ou instituto de pesquisa com 
reconhecida atuat;ao na area contabil e de mercado 
de capitais. 

A entidade a que o paragrafo unico do art. 1 o se refere, e o Comite de 

Pronunciamentos Contabeis (CPC) criado pela Resoluc;ao CFC no 1.055/05. 

0 CPC e uma iniciativa de seis entidades e reune desde profissionais da area 

contabil, ate usuaries e academicos. Sao etas: Associac;ao Brasileira das Companhias 

Abertas (Abrasca), Associac;ao des Analistas e Profissionais de lnvestimento do 

Mercado de capitais (Apimec Nacional), BOVESPA, Conselho Federal de Contabilidade 
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(CFC), Institute de Pesquisas Contabeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI). Conta 

ainda com o apoio de importantes 6rgaos reguladores, como a Comissao de Valores 

Mobiliarios (CVM) eo Banco Central do Brasil. 

Quadro 15 

Reserva de Reavaliacao/ Ajuste de Avaliacao Patrimonial 
Antes Depois 

Art. 6°. Os saldos existentes nas reservas de 

sem previsao anterior 
reavaliaifcio deverao ser mantidos ate a sua efetiva 
realizagao ou estomados ate o final do exercicio 
social em que esfa lei entrar em vigor. 

Art. 182, § 3° Serio classificadas como ajustes 
de avaliacao patrimonial. enquanto nao 

Art. 182, § 3° Serao classificadas como reservas de computadas no resultado do exercicio em 
reavaliagao as contrapartidas de aumentos de valor obediencia ao regime de competencia, as 
atribuidos a elementos do ativo em virtude de contrapartidas de aumentos ou diminuicaes de 
novas avaliac;oes com base em laudo nos termos valor atribuido a elementos do ativo (§ 5° do 
do artigo 8°, aprovado pela assembleia-geral. art.177, inciso I do caput do art. 183 e § 3 o do 

art. 226 desta Lei) e do passivo, em decorrencia 
da sua avaliacao a preco de mercado. 

A nova norma da lei societaria extinguiu o procedimento de reavalia9ao 

espontanea dos bens do ativo imobilizado. Ela permite que as sociedades tenham a 

op~o de manter a reserva de reavalia9ao ate a sua total realiza9ao, ou de estoma-la 

ate 31/12/2008. 

BRAGA e ALMEIDA, (2008, p. 149) ressaltam que "as normas intemacionais de 

contabilidade permitem que as entidades procedam a reavalia9ao dos bens do ativo 

imobilizado (lAS 16) e dos direitos do ativo intangivel (lAS 38)". 

3.7. DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA COMPARADO COM A DOAR 

A Demonstra9ao do Fluxo de Caixa (DFC), tomou-se obrigat6ria, por meio da 

Lei n° 11.638/07 a qual reformulou a Lei 6.404/76- Lei das Sociedades por A9oes, em 

substitui9ao a Demonstra9ao das Origens e Aplica9oes de Recursos - DOAR, exigida 

ate entao. 
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Neste sentido, o presente t6pico pretende discorrer sabre o que e e consta neste 

relat6rio contabil, a Demonstra9ao do Fluxo de Caixa - DFC, alem de compara-la com a 

DOAR, apresentando as vantagens e desvantagens quanta ao seu uso nas empresas. 

3.7.1. 0 que e a Demonstra~ao do Fluxo de Caixa 

IUDICIBUS e MARION (1999, p.33) afirmam que a DFC "demonstra a origem e a 

aplica98o de todo o dinheiro que transitou pelo caixa em urn determinado periodo eo 

resultado desse fluxo", sendo que o caixa engloba as contas Caixa e Bancos, 

evidenciando as entradas e saidas de valores monetarios no decorrer das opera9oes 

que ocorrem ao Iongo do tempo nas organiza9oes. 

Segundo CARVALHO, LEMES e COSTA, 

A Demonstragao do Fluxo de Caixa, obrigat6ria a todas as entidades, permite 
aos usuarios avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa e equivalentes a 
caixa, bern como as necessidades da empresa por aqueles fluxos de caixa. 
Mais especificamente, a Demonstra{:ao do Fluxo de Caixa podera ajudar a 
investidores e credores a avaliar: 
a) A capacidade de gerar fluxos futuros de caixa; 
b) A capacidade de saldar as obrigagoes e pagar dividendos; 
c) As razoes para as diferengas entre resultado do perrodo e pagamentos e 

recebimentos em caixa; 
d) Os reflexos monetarios e nao monetarios das transagoes de financiamento 

e investimento. (CARVALHO, LEMES e COSTA2008, p.110) 

No Brasil, ate 28/12/2007, nas normas brasileiras pela legisla9ao societaria, a 

Demonstra9ao do- Fluxo de Caixa nao fazia parte das demonstra9oes financeiras 

obrigat6rias, uma vez que a op9ao da lei era a apresenta9ao da Demonstra9ao das 

Origens e Aplicac;oes de Recursos. Mesmo assim, devido ao seu amplo uso 

intemacionalmente, algumas entidades utilizavam-na e publicavam-na como 

demonstra9ao complementar. Com a Lei 11.638/07, tomou-se obrigat6ria a 

apresentac;ao da DFC em substitui98o a DOAR. 

Ja no cenario mundial, conforme apontam CARVALHO, LEMES e COSTA (2008, 

p.11 0), "esta demonstrac;ao, bern como as divulgac;Oes relacionadas, e objeto da lAS 7, 

a qual foi atualizada como consequencia da revisao de outras Normas que 
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compreenderam o Projeto de Melhoria do IASB finalizado em mar9o de 2004. A lAS 7 

(revisada em 1992) to mou-se efetiva em janeiro de 1994." 

A Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa e divida em tres grupos conforme apontam 

SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES: 

• Atividades de investimentos (investing activities): incluem a aquisigao e 
a alienac;ao de ativo imobilizado (property, plant and equipament), dividas 
(debt) e ac;oes (equity instruments) de outras entidades, que nao sao 
consideradas equivalentes de caixa, ou que sejam mantidas para 
comercializac;ao (held for trading); incluem, ainda, adiantamentos em 
dinheiro (cash advances) e cobranc;a de emprestimos (collection on loans) 
realizados com terceiros, exceto instituic;oes financeiras; 

• Atividades de financiamento (financing actiVIties): incluem a obtengao 
de recursos dos proprietarios e o seu retorno, a obtenc;ao de emprestimos 
de curto e Iongo prazo eo reembolso de quantias emprestadas; 

• Atividades operacionais (operating activities): incluem todas as 
transac;oes que nao sao consideradas atividades de investimento ou 
financiamento, em geral fluxos de caixa relacionados a itens reportados na 
demonstrac;ao do resultado. (SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES 2006, p. 
83), 

0 modelo intemacional proposto pelo lAS 7, estruturado de acordo com o 

metoda direto e apresentado na figura a seguir: 



Tabela 6 

Statement of Cash Flows 

Cash Flows from Operating Activities: 

(+) cash received from sale of goods 

(+) cash dividends received 

Cash provided by operating activities 

(-) cash paid to suppliers 

(-) cash paid for operating expenses 

(-) cash paid for income taxes 

Cash disbursed for operating activities 

Net Cash Flows from Operating Activities 

Cash Flows from Investing Activities: 

(-) purchase of property, plant, and equipment 

(+) sale of machines 

( +) collection of notes receivable 

Net Cash (Used) in Investing Activities 

Cash Flows from Financing Activities: 

(+) proceeds from issuance of share capital 

(-) repayment of long-term debt 
(-) reduction of notes payable 

Net Cash Provided im Financing Activities 

Net Increase in Cash and Cash Equivalents 

Cash and cash equivalents at beginning of year 

Cash and cash equivalents at end of year 

Demonstra~io do Fluxo de Caixa 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: 

(+) dinheiro recebido nas vendas de mercadorias 

(+) dividendos recebidos em dinheiro 

Caixa gerado pelas aUvfdades operacionais 

(-) dinheiro pago aos fumecedores 

(-) dinheiro pago em despesas operacionais 

(-) dinheiro pago em despesascom impasto de renda 

Caixa desembolsado nas atividades operacionais 

Fluxo de Caixa Liquido das atividades operacionais 

Fluxo de Caixa das Atividades de lnvestimentos: 

(-) compra de ativo imobilizado 

(+) venda de maquinas 

(+) cobran~ de notas promissOrias a receber 

86 

Caixa Uquido (Utilizado) nas Atividades de lnvestimentos 

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: 

(+) rendimento na emissao de ~oes 

(-) reembolso de dividas de Iongo prazo 
(-) redu~o de notas promiss6rias a pagar 

Caixa Liquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos 

Aumento Uquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 

Caixa e Equivalentes de Caixa no inicio do ano 

Caixa e Equivalentes de Caixa no final do ano 

Fonte: SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES (2006, p.89) 

E o modelo intemacional proposto pefo lAS 7, estruturado de acordo com o 

metoda indireto e apresentado na figura que segue: 



Tabela 7 

Statement of Cash Flows 

Cash Flows from Operating Activities: 

Net income before income taxes Adjustments for: 

( +) depreciation 

(+) unrealized loss on foreign exchange 

( +) interests expenses 

Operating Profit before working capital changes 

(-) increase in accounts receivable 

(-) decrease in inventories 
(-) increase in accounts payables 

Cash Generated from Operations 

(-) interest paid 

(-) income taxes paid 
Net Cash Flows from Operating Activities 

Cash Flows from Investing Activities: 

(-) purchase of property, plant, and equipment 

(+) sale of machines 

( +) collection of notes receivable 

Net Cash (Used) in Investing Activities 

Cash Flows from Financing Activities: 

(+) proceeds from issuance of share capital 

(-) repayment of long-term debt 

(-) reduction of notes payable 

Net Cash Provided im Financing Activities 

Net Increase in Cash and Cash Equivalents 

Cash and cash equivalents at beginning of year 
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Demonstra~io do Fluxo de Caixa 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: 

Resultado liquido antes dos impostos Ajustado pela: 

(+) depreciayao 

(+) perdas nao realizadas na conversao de moeda estrangeira 

(+) despesas com juros 

lucro operacional antes das varia~s no capital circulante 
liquido 

(-) aumento nas contas a receber 

(+) diminui<;ao nos estoques 
(+) aumento nas contas a pagar 

Caixa gerado pelas Oper~6es 

(-) juros pagos 

(-) impasto de renda pago 
Fluxo de Caixa Uquido das atividades operacionais 

Fluxo de Caixa das Atividades de lnvestimentos: 

(-) compra de ativo imobilizado 

(+) venda de maquinas 

{+) cobranqa de notas promiss6rias a receber 

Caixa Uquido (Utilizado) nas Atividades de lnvestimentos 

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: 

(+) rendimento na emissao de aqees 

(-) reembolso de dividas de Iongo prazo 

(-) reducao de notas promiss6rias a pagar 

Caixa Uquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos 

Aumento Uquido de Caixa e Equlvalentes de Caixa 

Caixa e Equivalentes de Caixa no inicio do ano 

Cash and cash equivalents at end of year Caixa e Equivalentes de Caixa no final do ano 
Fonte: SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES (2006, p.90) 

De acordo como FIPECAFI, para o cumprimento de sua finalidade, o modelo de 

DFC adotado deve atender aos seguintes requisites: 

• Evidenciar o efeito peri6dico das transa~es de caixa segregadas por 
atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de 
financiamento nessa ordem; 

• Evidenciar separadamente, em Notas Explicativas que fa~am referencia a 
DFC, as transa~oes de investimento e financiamento que afetam a posi~ao 
patrimonial da empresa, mas nao impactam diretamente os fluxos de caixa 
do periodo; 
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• Reconciliar o resultado liquido (lucro/prejuizo) com o caixa liquido gerado 
ou consumido nas atividades operacionais. (FIPECAFI 2003, p.398) 

3.7.2. Formas de apresenta~ao: Metodo Direto e lndireto 

IUDJCIBUS e MARION (1999, p.233} explicam que, "na movimenta~o de 

recursos financeiros incluem-se nao somente saldos de moeda em caixa ou depositos 

em conta bancaria, mas, tambem, outros tipos de contas que possuem as mesmas 

caracteristicas de liquidez e de disponibilidade imediata", o termo utilizado quando da 

elaborac;ao da DFC para identificar estes outros tipos de contas eo termo Equivalente 

de Caixa, ou seja, devem ser consideradas como equivalentes de caixa as aplicac;oes 

financeiras com caracteristica de liquidez imediata. 

Quanto a elaborac;ao da DFC, esta, pode ser apresentada sob duas formas: o 

metodo direto e o metodo indireto. Estes dois metodos diferenciam-se pela forma como 

sao apresentados os recursos provenientes das operac;oes. 

a) Metodo Direto 

0 metodo direto explicita as entradas e saidas brutas de dinheiro dos principais 

componentes das atividades operacionais, como os recebimentos pelas vendas de 

produtos e servic;os e os pagamentos a fomecedores e empregados. 0 saldo final das 

operac;oes expressa o volume liquido de caixa provido ou consumido pelas operac;oes 

durante urn periodo. 

Segundo o FIPECAFI, 

As empresas, ao utilizarem o metodo direto, devem detalhar os fluxos das 
opera~oes, no minimo, nas classes seguintes: 
• Recebimentos de clientes, incluindo os recebimentos dos arrendatarios, 

concessionarios e similares; 
• Recebimento de juros e dividendos; 
• Outros recebimentos das opera~oes, se houver; 
• Pagamentos a empregados e a fomecedores de produtos e servi~os, a f 

incluidos seguran~a. propaganda, publicidade e similares; 
• Juras pagos; 
• Impastos; 
• Outros pagamentos das opera¢es, se houver. (FIPECAFI2003, p.402) 
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Tabe/a 8 

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA (METODO DIRETO) 

Atividades Operacionais 
Recebimentos de Clientes 
Pagamento de Fornecedores 
Recebimento de Outros ativos circulantes 
Pagamento de Salarios 
Pagamento de despesas a pagar 
Pagamento de despesas antecipadas 
Recebimento de juros 
Pagamento de juros 
Recebimento de dividendos 
Outros recebimentos 
Outros pagamentos 

CAIXA LfQUIDO GERADO (CONSUMIDO) pelas ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Atividades de lnvestimento 
lnvestimentos no Realizavel a Longo Prazo 
Outros investimentos de Longo Prazo 
lnvestimentos no lmobilizado 
lnvestimentos no Diferido 
lnvestimentos em participagoes Societarias 
Outros investimentos de Permanentes 

CAIXA LfQUIDO GERADO (CONSUMIDO) pelas ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

Atividades de Financiamento 
Aumento de Capital 
Captagoes de Longo Prazo 
Pagamentos de Emprestimos 
Pagamentos de Dividendos 

CAIXA LfQUIDO GERADO (CONSUMIDO) pelas ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

VARIACAO LfQUIDA DO CAIXA 
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS 
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXA FINAlS 

Fonte: FIPECAFI (2003, p.448) 

(Em milhares de $) 

0 FIPECAFI (2003, p_ 402) frisa ainda que "caso seja utilizado o metoda direto 

para apurar o fluxo liquido de caixa gerado pelas operayaes, exige-se a evidenciac;ao 

em Notas Explicativas da conciliac;ao deste com o lucro lfquido do perfodo. Essa 
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conciliac;ao deve refletir, de forma segregada, as principais classes dos itens a conciliar. 

E obrigat6rio evidenciar separadamente as variac;oes nos saldos das contas Clientes, 

Fornecedores e Estoques." 

b) Metodo lndireto 

0 metoda indireto faz a conciliac;ao entre o Iuera liquido e o caixa gerado pelas 

operac;oes, par isso tambem e chamado de metoda da reconciliac;ao. 

Para tanto, de acordo como FIPECAFI, e necessaria: 

• Remover do lucro Hquido os diferimentos de transa~oes que foram caixa no 
passado, como gastos antecipados, credito tributario etc. e todas as 
aloca~oes no resultado de eventos que podem ser caix:a no futuro, como as 
altera~oes nos saldos das contas a receber e a pagar do periodo; e 

• Remover do lucro liquido as aloca~es ao periodo do consumo de ativos de 
Iongo prazo e aqueles itens cujos efeitos no caixa sejam classificados como 
atividades de investimento ou financiamento: deprecia~ao, amortiza~ao do 
goodwill e ganhos e perdas na venda de imobilizado e/ou em opera~oes em 
descontinuidade (atividades de investimento); e ganhos e perdas na baixa 
de emprestimos (atividades de financiamento). (FIPECAFI, 2003 p.402). 
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Tabe/a 9 

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA (METODO INDIRETO) 

Atividades Operacionais 
Lucro Liquido 
Ajustes ao Lucro 

Deprecia~ao 

Lucro na venda de lmobilizado 
Despesas Financeiras de Longo Prazo 
Resultado de Equivalencia Patrimonial 

lnvestimentos de curto prazo 
Varia~ao das contas a receber 
Varia~ao da PCLD 
Varia~ao dos estoques 
Varia~ao das despesas antecipadas 
Varia~ao de outros ativos circulantes 
Varia~ao de salarios a pagar 
Varia~ao de fornecedores 
Varia~ao de despesas a pagar 
Varia~ao da provisao para IR e CS 
Varia~ao de outros passivos circulantes 

CAIXA LfQUIDO GERADO (CONSUMIDO) pelas ATNIDADES OPERACIONAIS 

Atividades de lnvestimento 
lnvestimentos no Realizavel a Longo Prazo 
Outros investimentos de Longo Prazo 
lnvestimentos no lmobilizado 
lnvestimentos no Diferido 
lnvestimentos em participa~oes Societarias 
Outros investimentos de Permanentes 

CAIXA LiQUIDO GERADO (CONSUMIDO) pelas ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

Atividades de Financiamento 
Aumento de Capital 
Capta~oes de Longo Prazo 
Pagamentos de Emprestimos 
Pagamentos de Dividendos 

CAIXA LiOUIDO GERADO (CONSUMIDO) pelas ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

VARIACAO LfQUIDA DO CAIXA 
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS 
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXA FINAlS 

Fonte: FIPECAFI (2003, p.447) 

(Em m~hares de $) 
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Como se pode observar, o metoda indireto, de acordo com FIPECAFI (2003, 

p.403) "faz a liga9ao entre o Iuera liquido constante na Demonstra9ao de Resultados 

(ORE) eo caixa gerado pelas opera96es. A principal utilidade desse metoda e mostrar 

as origens ou aplica9oes de caixa decorrentes das altera9oes temporarias de prazos 

nas contas relacionadas com o ciclo operacional do neg6cio ( ... ) outra vantagem e 

permitir que o usuario avalie quanta do Iuera esta se transformando em caixa em cada 

periodo." 

0 FIPECAFI destaca ainda que: 

A grande vantagem do metodo indireto e sua capacidade de deixar claro que 
certas varia~oes no caixa geradas pelas opera9oes se dao por altera9oes nos 
prazos de recebimentos e de pagamentos, ou por incrementos, por exemplo, 
dos estoques. Assim, num exercicio pode haver aumento no caixa das 
opera9oes porque se reduziu o prazo de recebimento dos clientes ou porque se 
aumentou o prazo de pagamento dos fomecedores. Esse fato pode ocorrer s6 
num periodo e nao tender a se repetir no futuro. Por isso, e relevante sua 
evidencia~ao, o que nao ocorre de forma transparente no metodo direto. 
(FIPECAFI, 2003, p.403). 

De acordo com CARVALHO, LEMES e COSTA (2008, p.112), "A diferen98 

basica entre os dois metodos reside na forma de apresenta9ao do fluxo de caixa gerado 

ou consumido pelas atividades operacionais. 0 IASB, apesar de aceitar os dois 

metodos, encoraja a ado9ao do metoda direto, sob a justificativa de superioridade deste 

em rela9ao ao metoda indireto quanta a capacidade de estimar ou projetar fluxos de 

caixa futuras." 

3. 7 .3. 0 que e a Demonstra~ao das Origens e Aplica~oes de Recursos 

A DOAR e definida pela Norma Brasileira de Contabilidade (Tecnica)- NBC T 

3-6, apravada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio da Resolu9ao 

CFC 686, de 14 de dezembra de 1990 (publicada no D.O.U. de 27.08.91), quanta ao 

seu conceito, conteudo, estrutura e nomenclatura. Neste ditame legal a DOAR e 

conceituada como sendo "a demonstra9ao contabil destinada a evidenciar, num 

determinado periodo, as modifica9oes que originaram as varia9oes no capital circulante 
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liquido da Entidade". 

De acordo com o FIPECAFI (2003, p.389), "A Demonstragao das Origens e 

Aplicagoes de Recursos visa demonstrar as variagoes na posigao financeira de urn 

exercicio; como a posigao financeira e dada pelos saldos das contas de ativos e 

passivos circulantes constantes do Balango, as varia~oes na posigao financeira sao 

apresentadas pelas variagoes nos saldos das contas de Balango de urn para outro 

exercicio. 

Os financiamentos estao representados pelas origens de recursos, e as 

investimentos pelas aplicagoes de recursos. 0 significado do termo recurso, segundo o 

FIPECAFI (2003, p. 382), "nao e simplesmente ode dinheiro, ou de disponibilidades, 

pais abrange urn conceito mais amplo; representa capital de giro liquido que, na 

denominagao dada pela Lei, e Capital Circulante Lfquido." 

Segundo MATARAZZO, (1995, p. 50) "Dessa maneira, a DOAR e uma 

demonstragao que evidencia a variagao do Capital Circulante Uquido. Talvez par isso 

essa demonstragao seja ainda pouco conhecida pelo grande publico e mesmo par parte 

de muitos analistas de balangos: e que o Capital Circulante Uquido e urn elemento de 

dificil interpretagao." 

MATARAZZO, diz ainda que 

( ... ) atraves da DOAR e possivel conhecer como fluiram os recursos ao Iongo 
de urn exercicio: quais foram os recursos obtidos, qual a participagao das 
transag()es comerciais no total de recursos gerados, como foram aplicados os 
novos recursos, etc. Enfim, a DOAR visa permffir a analise do aspecto 
financeiro da empresa, tanto no que diz respeito ao movimento de 
investimentos e financiamentos quanto relativamente a administragao da 
empresa sob o angulo de obter e aplicar compativelmente os recursos. 
(MATARAZZO, 1995, p. 51) 

De acordo com o FIPECAFI, as origens de recursos sao apresentadas pelos 

aumentos nas fontes de financiamento de Iongo prazo, au pelas transferencias dos 

investimentos de Iongo prazo para o curta prazo, e as mais comuns sao: 

a) das pr6prias opera goes ( ... ) 
b) dos acionistas ( ... ) 
c) de terceiros ( ... ) 
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As aplica~oes de recursos sao apresentadas pelos aumentos dos 
investimentos de Iongo prazo, ou pelas transferencias de fontes de 
financiamento de Iongo prazo para o curto prazo, e as mais comuns sao: 
a) lnversoes permanentes derivadas de: 

• Aquisi~ao de bens do Ativo lmobilizado; 
• Aquisi~ao de novos lnvestimentos permanentes em outras sociedades; 
• Aplica~ao de recursos no Ativo Diferido; 

b) Pagamento de emprestimos a Iongo prazo, ( ... ) 
c) Remuneragao de acionistas ( ... J.(FIPECAFI2003, p.383), 

A DOAR, segundo o FIPECAFI (2003, p.385), "e de muita utilidade, pais fomece 

dados importantes que nao constam nas demais demonstragoes financeiras; esta 

relacionada tanto com o Balango como com a Demonstragao do Resultado do 

Exercicio, sendo complementar a ambas, fomecendo as modificagoes na posigao 

financeira da empresa pelo fluxo de recursos." 

0 artigo 188 da Lei 6.404/76 define a estrutura que a DOAR deve ter. A figura a 

seguir demonstra a estrutura definida pela lei no artigo mencionado: 



Tabe/a 10 

DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS 
(Em m~hares de $) X2 X1 

ORIGENS DE RECURSOS: 
Das Opera~oes 

Lucro Uquido do ano 
Mais: Deprecia~oes e amortiza~oes 

Despesas financeiras de emprestimos e financiamentos a Iongo prazo 
Menos: Participa~ao nos resultados de controladas e coligadas pelo metodo da 

equivalencia patrimonial deduzida de dividendos recebidos de X em 
X2 eXemX1 
Lucro na aliena~ao de bens do imobilizado 

Total das opera~oes 

Dos Acionistas 
lntegralizagao do capital 

De T erceiros 
lngresso de emprestimos a Iongo prazo 
Aliena{:ao de itens do imobilizado (valor de venda) 
Resgate de investimentos temporarios a Iongo prazo 

Total das Origens 

APLICACOES DE RECURSOS: 
Aquisi~oes de bens do imobilizado (ao custo) 
Adir;:oes ao custo no ativo diferido 
Aplica~oes em investimentos permanentes em outras sociedades 
Aplica~oes em investimentos temporarios a Iongo prazo 
Transferencias para curto prazo de emprestimos, financiamentos e debentures 
a Iongo prazo 
Dividendos propostos 

Total das Aplicacoes 

ACRESCIMO (DECRESCIMO) NO CAPITAL CIRCULANTE LiOUIDO 
DEMONSTRACAO DO ACRESCIMO (DECRESCIMO) NO 

CAPITAL CIRCULANTE LfOUIDO 
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X2 X1 Varia~ao 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

Capital Circulante Uquido 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

Capital Circulante Uquido 
Fonte: FIPECAFI (2003, p.446) 

X1 XO Varia~ao 
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Nota-se na estrutura apresentada que, primeiro sao evidenciadas as origens dos 

recursos da empresa, que sao o lucro apurado na ORE, com os ajustes referentes ao 

nao desencaixe da depreciagao, amortizagao ou exaustao; em seguida, as possiveis 

realizac;oes de capital social e contribuic;oes para a reserva de capital; os recursos de 

terceiros provenientes de emprestimos a Iongo prazo ou recebimento antecipado de 

contas, previstas para o Iongo prazo tambem, assim como da alienac;ao de 

investimentos e outros direitos classificados no ativo imobilizado. 

Num segundo momenta, sao elencadas as aplicac;aes destes recursos, isto e, o 

destino dado aos mesmos ao Iongo do periodo em questao. As aplicac;oes podem 

ocorrer na forma de distribuic;ao de dividendos; aquisic;ao de direitos classificados no 

ativo imobilizado; aumento do ativo com elementos de Iongo prazo, como investimentos 

e contas a receber no periodo seguinte, ou no ativo diferido; bern como pode ocorrer a 

reduc;ao do passivo exigivel a Iongo prazo, como com a quitac;ao antecipada de urn 

emprestimo. 

A verificac;ao do efeito das transagoes do periodo sobre o Capital Circulante 

Uquido se da por meio da subtrac;ao do total das aplicac;oes de recursos do total das 

origens de recursos. Se o valor resultante for positivo significa urn aumento no CCL e se 

for negativo, resulta em diminuic;ao no CCL, ou seja, o valor resultante ira evidenciar o 

excesso ou a insuficiencias das origens de recursos em relagao as aplicagoes de 

recursos. A mutac;ao do CCL pode ser comprovada por meio da comparac;ao com os 

saldos inicial e final do passivo circulante e do ativo circulante durante o periodo 

analisado. 

Conforme esta em FIPECAFI (2003, p.383), "a forma legal de apresentac;ao da 

DOAR nao auxilia no entendimento da igualdade entre origens e aplicac;oes de 

recursos, pois finaliza com a explicac;ao da variac;ao do CCL, dando a impressao de que 

as origens sao superiores as aplicac;oes (quando a DOAR terminar com uma variac;ao 

positiva do CCL) ou de que as aplicac;oes sao superiores as origens (quando a DOAR 

terminar com uma variagao negativa do CCL)." 
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3.7.4. DFC x DOAR: diferen~as e semelhan~as, vantagens e desvantagens 

Num primeiro momenta, saber que a Lei n° 11.638/07 substituiu a DOAR pela 

DFC, faz pensar que a ultima e uma demonstrayao mais completa e por isso foi eleita 

como obrigat6ria. 0 fato e que as duas demonstra~oes sao semelhantes entre si, mas 

ao mesmo tempo muito diferentes. Nao se pode afirmar com certeza se uma tern urn 

poder maior de informa~ao em rela<;ao a outra, pois ate estudiosos no assunto, chegam 

a alegar que na realidade as duas se complementam. 

Para simplificar a compara~o serao abordadas as diferen~as, semelhan~as, 

vantagens e desvantagens em pequenos t6picos que seguem. 

a) Diferen~as 

A principal diferen98 entre DFC e DOAR, refere-se ao fato da DOAR ser 

elaborada com base no conceito de capital circulante liquido, dentro do regime de 

compet£mcia, apresentando, portanto, a disponibilidade de medio prazo enquanto que a 

Demonstragao do Fluxo de Caixa baseia-se no conceito de disponibilidade imediata, 

dentro do regime de caixa (recebimentos/pagamentos) puro. 

IUDiCIBUS e MARION (1999, p. 218) argumentam que a DOAR propicia a 

avaliagao da "folga financeira de curto prazo - excesso de ativos circulantes sobre 

passives circulantes, ou o inverse". Complementam esclarecendo que, a DFC evidencia 

todo o fluxo de dinheiro pelo caixa em urn dado periodo. 

Segundo SANTOS, SCHMIDT e FERNANDES (2006, p.81) "Nas normas 

intemacionais, de acordo como lAS 7, a principal finalidade da demonstragao do fluxo 

de caixa e a de fomecer uma informagao sobre os recebiveis e os pagamentos de caixa 

da entidade durante determinado periodo. Secundariamente, ela objetiva fomecer a 

compreensao das atividades de investimento e financiamento de uma entidade." 
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b) Semelhan~as 

Comparando-se a estrutura da DFC pelo metoda indireto com a estrutura da 

DOAR, toma-se evidente as semelham;as entre essas duas demonstra~oes, no que diz 

respeito aos ajustes efetuados ao Iuera liquido. 

Segundo o FIPECAFI (2003, p.403) "0 metoda de obten~ao indireta do caixa 

gerado pelas atividades operacionais e uma continua~o da sequencia utilizada na 

DOAR para se obter o capital circulante gerado pelas opera~oes. Por isso, a grande 

maioria das empresas de paises com DFC obrigat6ria prefere utilizar o metoda indireto, 

em razao do costume anteriormente adquirido ao elaborar a DOAR, alem de ser esse 

metoda bern mais facil de ser automatizado e informatizado." 

Entretanto, a semelhan~a entre as duas demonstra¢es esta somente na forma 

de apresenta~ao. 

c) Vantagens do Fluxo de Caixa 

Segundo SILVA, SANTOS e OGAWA a Demonstra~ao do Fluxo de Caixa 

apresenta as seguintes vantagens: 

a) Existe uma tendencia mundial em adotar o Fluxo de Caixa em Iugar da 
DOAR. A utiliza{:ao de uma linguagem comum e urn forte motivo para adotar 
esta demonstra{:ao; 
b) Maior facilidade de entendimento por visualizar melhor o fluxo dos recursos 
financeiros; 
c) Utiliza urn conceito mais concreto, critico em qualquer empresa e necessario 
no curto/curtissimo prazo; 
d) Alguns autores argumentam que o Fluxo de Caixa e importante j~ que e 
utilizado nas decisoes futuras de investimento. Como esta argumenta{:ao e 
comum na literatura, encontra-se listada aqui. Entretanto, o uso do Fluxo de 
Caixa para analise prospectiva e diferente, e nao deve ser confundido, com o 
seu uso na analise perspectiva; 
e) Necessario para prever problemas de insolvencia, e portanto avaliar o risco, 
o caixa e os dividendos futuros. (SILVA, SANTOS e OGAWA 1993, p.20). 

Conforme FIPECAFI, as informa~oes da DFC, principalmente quando analisadas 

em conjunto com as demais demonstra~oes financeiras, podem permitir que 

investidores, credores e outros usuarios avaliem: 
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1. A capacidade de a empresa gerar futuros fluxos liquidos positivos de caixa; 
2. A capacidade de a empresa honrar seus compromissos, pagar dividendos e 

retornar emprestimos obtidos; 
3. A liquidez, solvencia e flexibilidade financeira da empresa; 
4. A taxa de conversao de lucros em caixa; 
5. A performance operacional de diferentes empresas, por eliminar os efeitos 

de distintos tratamentos contabeis para as mesmas transa~oes e eventos; 
6. 0 grau de precisao das estimativas passadas de ffuxos futuros de caixa; 
7. Os efeitos, sobre a posi~ao financeira da empresa, das transa~oes de 

investimento e de financiamento, etc. (FIPECAFI 2003, p. 398), 

Ainda segundo FIPECAFI (2003, p. 408), "pesquisas empiricas ( ... ) concluiram 

que os fluxos de caixa passados das opera~oes permitem melhores previsoes dos 

fluxos futuros de caixa para periodos curtos, sendo superados pela ORE para periodos 

mais longos." 

Ressalta GITMAN (2006, p. 89) que "A demonstra~ao de fluxos de caixa permite 

ao administrador financeiro e a outros interessados fazer uma analise do fluxo de caixa 

da empresa. ( ... ), alem disso, a demonstra~ao pode ser usada para aferir o progresso 

alcan~ado em termos de metas projetadas, ou para identificar situa~oes de ineficiencia. 

Por exemplo, os aumentos de contas a receber ou estoques, resultando em saidas 

significativas de caixa, podem sinalizar problemas com politicas de credito ou 

estocagem, respectivamente." 

De acordo com BRAGA e ALMEIDA, a DFC, 

( ... ) evidencia as modifica~oes ocorridas no saldo de disponibilidades (caixa 
e equivalentes de caixa) da entidade em urn determilado periodo, atraves 
dos fluxos de recebimentos e pagamentos. Embora a DOAR seja 
considerada pelos especialistas como uma demonstra~ao mais rica em 
termos de informa~oes, os conceitos nela contidos, como por exemplo a 
variagao do capital circulante Hquido, nao sao facilmente compreendidos 
pelos usuarios das demonstra~oes financeiras. A DFC, ao contrario, por 
utilizar linguagem e conceitos simples, possui uma melhor comunicagao 
com a maioria dos leitores das demonstra~oes financeiras. (BRAGA e 
ALMEIDA 2008, p.11 ). 

d) Vantagens da Demonstra~io das Origens e Aplica~oes de Recursos 

Em FIPECAFI, encontra-se a seguinte afirma~ao em rela~ao a importancia da 

DOAR: 

Como se verifica pela natureza das informa~es que contem, a Demonstra~ao 
de Origens e Aplica~es de Recursos e de muita utilidade, pois fomece dados 
que nao constam nas demais demonstra~oes financeiras; esta relacionada 
tanto com o Balango como com a Demonstra~ao do Resultado do Exercicio, 
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sendo complementar a ambas, fomecendo as modifica~oes na posi~ao 
financeira da empresa pelo fluxo de recursos. Assim, e muito util no 
conhecimento e analise da empresa e de sua evolu~ao no tempo. ( ... ) essa 
demonstra~ao e tambem muito utilizada no acompanhamento de 
desenvolvimento de novos projetos, comparando seus valores realizados com 
os or~ados, nao so para fins intemos da administra~ao e de seus acionistas, 
como tambem pelos agentes financiadores do projeto. (FIPECAFI2003, p. 385), 

Ja SILVA, SANTOS e OGAWA resumem as vantagens da DOAR afirmando que 

a mesma e uma demonstrat;ao que: 

a) Fomece informa~oes que nao cons1am em outras demonstra~oes. Por este 
motivo, quando elaborada por urn usuario externo, a partir das informa~oes do 
Balan~o e da Demonstra~o do Resul1ado, nao e tao comple1a e informativa; 
b) Possibilita urn melhor conhecimento da politica de investimento e de 
financiamento da empresa, 
c) Ajuda a mostrar a compatibilidade entre a posi~ao financeira e a distribui~ao 
de lucros; 
d) Algumas obras ressaltam o seu poder preditivo; 
e) E uma demonstra~ao mais abrangente que o Fluxo de Caixa. Represen1a as 
muta~oes na posi~ao financeira como urn todo; 
f) Possui uma capacidade analitica maior que o fluxo de caixa, particularmente 
de Iongo prazo. (SILVA, SANTOS e OGAWA 1993, p.19). 

Em relac;ao a DFC, o FIPECAFI (2003, p. 383), menciona que "(. .. ) esta visa tao 

somente mostrar as entradas e as saidas de dinheiro, ao passo que a Demonstrat;ao 

das Origens e Aplica~es de Recursos e mais abrangente, nao s6 par ter as variar;oes 

em funt;ao do Capital Circulante Uquido, em vez de Caixa, mas tambem par 

representar uma demonstrac;ao das mutar;oes na posir;ao financeira em sua totalidade." 

e) Desvantagens do Fluxo de Caixa 

citam: 

Em relat;ao as desvantagens do Fluxo de Caixa, SILVA, SANTOS e OGAWA 

a} Ainda nao existe consenso sobre que conceito de caixa utilizar. Uns 
aconselham caixa e bancos; outros ja consideram tambem titulos de curto 
prazo. 0 conceito de equivalente foi proposto em diversas legisla~oes de outros 
paises; 
b) Apresenta urn volume menor de informa~ao que a DOAR; 
e) Nao elimina o problema da infla~ao, apesar de alguns autores acreditarem no 
contra rio; 
d) 0 fetiche pelo Fluxo de Caixa pode levar a processo de window dressing 
desta demonstragao. Apesar de cren~a contraria, o Fluxo de Caixa e tao 
manipulavel quanto qualquer outra informa~ao contabil; 
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e)Existe uma tendencia de utilizaifcio do fluxo indireto, apesar desta 
metodologia nao sera mais recomendada. {SILVA, SANTOS e OGAWA 1993, 
p.21). 

f) Desvantagens da DOAR 

De acordo com o FIPECAFI (2003, p.396), "A DOAR, ( ... ) atende bern as 

empresas comerciais e industriais e a maioria das de servi9os. Todavia, alguns tipos de 

sociedade, como as instituiyoes financeiras, nao tern no modelo legal a melhor 

representa9ao da modificayao em sua posiyao financeira e em seu capital de trabalho. 

( ... ) Nesses casas, uma DOAR que evidencia as modificayoes nos itens nao circulantes 

pode nao significar absolutamente nada ( ... )" 

SILVA, SANTOS e OGAWA, resumem de forma sucinta, mas bastante 

abrangente, as desvantagens da DOAR: 

a) A elabora~ao da DOAR depende do conceito de fundos utilizado. Como nao 
existe urn consenso, pode-se usar o caixa e seu equivalente, o ativo circulante, 
o ''working capital" ou todos os recursos financeiros, o que incluiria troca nao 
monetaria de ativos de Iongo prazo; 
b) Da forma como determinada pela lei societaria, a DOAR apresenta os 
seguintes problemas: 

b. 1). Nao atende a setores especlficos, como por exemplo, as 
institui~Oes financeiras, embora seja possrvel adapta-la ao conceito de 
fundos mais conveniente; 
b.2) Depende da conceitua~ao de Circulante. Conforme foi comentado 
anteriormente neste texto, este problema conceitual pode prejudicar sua 
capacidade analitica; 
b.3) Nao e essencialmente financeira pois considera somente os ativos 
monetarios; 
b.4) 0 resultado e afetado pelo metodo de avaliagao de ativos nao 
monetarios; 
b.S) Apresenta as modifica~oes intemas do CCL de forma residual; 
b.6) Alguns autores consideram sua denomina~ao imprecisa, sugerindo 
modifica~ao para Demonstraifcio da Modificaifcio na Posi~ao Financeira; 

c) 0 seu uso nao tern sido pesquisado de forma cientifica. Inclusive nos paises 
onde a pesquisa contabil encontra-se mais desenvolvida; 
d) Enquanto a Demonstra~ao do Resultado obteve, ao Iongo do tempo, uma 
forma consagrada, o mesmo nao ocorreu com a DOAR. lsto talvez mostre ser a 
DOAR urn demonstrativo que nao obteve aceita~ao maior entre os usuarios; 
e) A DOAR, em rela~ao ao Fluxo de Caixa, e uma demonstra~ao que apresenta 
dificuldade de entendimento aos usuarios, principalmente por trabalhar com o 
conceito abstrato de capital de giro liquido ou de folga financeira de curto prazo. 
{SILVA, SANTOS e OGAWA 1993, p.19). 
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3.8. PRINCIPAlS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO ESTUDO DAS 

CONVERGENCIAS 

Como todo e qualquer trabalho, sempre ha os pontos positives e negativos, as 

facilidades e dificuldades para a sua execuc;ao. A seguir, de forma bastante sintetizada 

alguns desses pontos. 

3.8.1. Vantagens do Estudo 

Podem ser consideradas como vantagens de se realizar o presente estudo as 

oportunidades que o mesmo proporcionou de: 

• Entender porque as praticas e normas contabeis diferem entre os paises; 

• Conhecer os principais 6rgaos contabeis reguladores do Brasil e do mundo e o 

que eles tern feito em prol da converglmcia; 

• Conhecer as principais alterac;oes trazidas pela Lei 11.638/07 e o seu impacto na 

contabilizac;ao dos fatos contabeis; 

• Conhecer a estrutura da nova demonstra«;ao exigida em Lei, a Demonstrac;ao do 

Fluxo de Caixa. 

• Constatar que apesar de ter o intuito de melhorar, a Lei tambem apresenta 

pontos de duvidosa interpreta«;ao; 

• Demonstrar que alem de elogios as mudanc;as receberam tambem algumas 

criticas. 

3.8.2. Desvantagens do Estudo 

Podem ser considerados como desvantagem de se realizar o presente estudo os 

seguintes itens: 

• Escassez de livros e materiais publicados a respeito do tema e da Lei no 

11.638/07 que tragam nao somente as alterac;oes, mas 

comentarios/interpretac;oes sabre elas; 
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• Falta de preparo tecnico no processo de interpretagao por parte dos 

profissionais da contabilidade. 

• Constante mudanga na legislagao, novos pronunciamentos, edigao de 

novas normas; 

• Dificuldade de relacionar as mudangas trazidas pela nova lei as empresas 

menores, pois ainda nao se tern nada nesse sentido. 

• Recuo do govemo em certos aspectos o que prejudicou o fortalecimento 

da lei pela falta de consistencia inicial. 



104 

4. CONSIDERACQES FINAlS 

0 presente estudo demonstrou porque as normas e praticas contabeis diferem 

entre os paises bern como quais foram os passos dados rumo a 
harmonizac;ao/convergencia contabil intemacional. Alem destes, elencou as principais 

mudanc;as trazidas pela Lei n° 11.638/2007 e por fim, apresentou a Demonstrac;ao do 

Fluxo de Caixa versus DOAR, suas caracteristicas, vantagens e desvantagens. 

Pode-se dizer em resumo que as causas das diferenc;as estao enraizadas nas 

diferentes caracteristicas e necessidades dos usuarios das demonstrac;oes e no nivel 

de educayao e sofisticac;ao desses usuarios; ao tipo de sistema de financiamento 

utilizado; tamanho, complexidade e nacionalidade da empresa. lmportante lembrar, que 

o sistema de educac;ao profissional dos contadores, o status e tamanho da profissao 

contabil tambem influenciam nas diferenc;as. Assim como os sistemas politicos, juridico 

e fiscal e, por fim, os hist6ricos, que envolvem invasoes e heranc;a colonial. 

Ante a tao conhecida "globalizayao" tomou-se quase que obrigat6rio o processo 

de harmonizac;ao intemacional da contabilidade. Dessa forma foram unidos esfon;os na 

convergencia a urn padrao unico de normas contabeis. Liderando esse processo, o 

IASB juntamente com outros 6rgaos intemacionalmente reconhecidos e importantes 

tais como, IFAC, ONU, OECD, Uniao Europeia e outros, dedicou-se {e dedica-se) ao 

estudo e desenvolvimento de urn unico conjunto de normas contabeis globais de alta 

qualidade, inteligiveis, transparentes e comparaveis, alem de promover o uso e 

aplicayao dessas normas. 0 Brasil tambem esta presente nesse processo e o seu 

primeiro grande passo rumo a convergencia foi a aprovayao da Lei n° 11.638/07 a qual 

causou e ainda causara grande impacto no cenario contabil brasileiro. 

Verificou-se que com a nova lei Lei n° 11.63812007 em vigor, o resultado 

esperado era de que as normas de contabilidade brasileiras estivessem mais pr6ximas 

das intemacionais. Porem, as criticas se fizeram presentes no que tange a 
interpretac;ao, inteligibilidade e lacunas deixadas pela lei. 

Quando foram elencadas as principais alterac;oes na redac;ao da nova Lei, a 

mesma demonstrou alguns "pontos falhos" como por exemplo: as novas exigencias da 
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lei as sociedades limitadas de grande porte implicam tambem na publicac;ao das 

demonstrac;oes financeiras? Se nao e explicitamente obrigat6ria sua publicac;ao, porque 

entao elaborar demonstratives de acordo com as melhores praticas contabeis 

intemacionais, submete-los a auditoria e engaveta-los? Em nao se cumprindo o que 

determina a Lei, os administradores poderao porventura ser responsabilizados pelos 

s6cios ou por terceiros interessados em razao da nao realizac;ao de auditoria das 

demonstrac;oes financeiras da sociedade e como consequencia a nao apresentac;ao de 

balanc;o auditado? Essas e outras questoes permanecem em aberto. 

Alem disso, constatou-se que, sendo not6rio o fato de as empresas denominadas 

de sociedades anOnimas e as limitadas de grande porte serem uma minoria face ao 

universe de empresas que existem no Brasil, as aHerac;oes propostas nao afetarao a 

todas as empresas como se faz querer pensar. Para as micro-empresas e as de 

pequeno porte, infelizmente, a convergencia as normas intemacionais, ou seja, o 

processo de transic;ao, adaptac;oes, mudanyas de criterios, etc., sera praticamente urn 

even to assistido "de fora", uma vez que pouco ou nada afetara sua rotina contabil. Para 

aqueles contadores habituados ao mero cumprimento da legislayao fiscal, as aHerac;oes 

na lei societaria causarao talvez alguma ou quem sabe nenhuma mudanc;a 

significativa. 

0 trabalho que teve como foco as alterac;oes da lei com enfase na substituic;ao 

da DOAR pela DFC possibilitou a verificac;ao de que ambas as demonstrac;oes 

possuem vantagens e desvantagens em relac;ao ao seu uso no processo de gestao 

empresarial, enquanto relat6rios contabeis - financeiros. 0 estudo demonstrou que 

estas demonstrac;oes se complementam, vista que o que e apontado como negative em 

uma, e indicado como positive na outra. lsto posto, permite-se afirmar que a analise 

conjunta da DOAR, da DFC e das demais demonstrac;oes contabeis, possibilita avaliar 

e agir de forma mais fundamentada e completa sabre as organizac;oes, principalmente 

no que diz respeito a otimizac;ao de seus recursos econOmico- financeiros. 

A DFC, como foi vista, quando usada em conjunto com os demais relat6rios 

contabeis, proporciona informac;oes que permite avaliar as mudanc;as nos ativos 

liquidos de uma entidade, sua estrutura financeira e sua capacidade para alterar os 
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valores e prazos dos fluxos de caixa. Assim sendo, conclui-se que apesar da DOAR ser 

uma demonstragao mais completa quanta ao volume de informagoes, apresenta 

estrutura e conceitos de dificil entendimento a nao contabilistas, enquanto a DFC 

atende de melhor maneira o publico interessado nas informagoes contabeis das 

empresas. 

Enfim, de modo geral, o presente estudo permitiu afirmar que: 

As praticas contabeis estao relacionadas com o local onde se desenvolvem, e se 

isso ocorre, e porque de certa forma elas sao adequadas ao mesmo, ou seja, mesmo 

havendo diversas razoes para a convergancia contabil, nao da para abandonar de 

imediato as normas nacionais vigentes e substitui-las por padroes intemacionais; 

No Brasil, assim como em outros paises, o conjunto de normas e praticas e 

bastante peculiar e isso toma dificil a uniformizagao imediata com as normas 

intemacionais, ficando evidente que a convergencia nao e urn processo tao simples 

assim. Varios sao os desafios, dentre eles, podem-se citar tres como significantes: 

• A falta ate entao, de centralizagao formal de emissores de normas 

contabeis, ja que tanto BACEN, CFC, CVM, entre outros, poderiam emitir 

as suas "pr6prias normas", (com a criagao do CPC esse problema foi de 

certa forma amenizado); 

• 0 fato das normas intemacionais serem em idioma estrangeiro e, 

• Por pequenas e medias empresas serem predominantes no cenario 

brasileiro. 

Apesar de complementarem-se, a DFC tende a ser uma demonstragao 

"superior", rna is utilizada e presente na rotina do gestor empresarial do que a DOAR. 

Conclui-se, dessa forma, que considerando as alteragoes na lei societaria, em 

con junto com as mudangas s6cio-econ0micas (as quais as organizagoes vern 

enfrentando ), cabe ao profissional de Contabilidade evoluir continuamente. Compete ao 

contador, avaliar se as demonstragoes contabeis geradas pela Contabilidade suprem a 

necessidade informacional dos usuaries, tanto intemos quanta extemos e, se refletem 

da melhor forma a situagao da entidade. Para isso, deve aplicar as melhores praticas 

contabeis visando a excelencia na informagao. E de responsabilidade do contador, 
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portanto, ser o principal agente de mudanga rumo a conversao as normas 

intemacionais de contabilidade .. 

Finalmente, e importante afirmar que o estudo referente a 
harmonizagao/convergencia contabil intemacional e alteragoes na lei societaria 

brasileira, nao se esgota neste trabalho. Pelo contrario: abre-se espago para urn maior 

aprofundamento do tema e conseqOente atualizagao visto que as alteragoes sao 

constantes e permanentes no que tange a legislagao. 
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6. ANEXOS 
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6.1. ANEXO - I - Normas Brasileiras de Contabilidade 

A seguir as Normas Brasileiras de Contabilidade de acordo com a Resoluc;ao 

980/03 que da nova redac;ao a Resoluc;ao 751/93: 

Art. 6° A estrutura das Normas Profissionais e a seguinte: 

NBC P 1 - Norrnas Profissionais de Auditor lndependente 
1.1 - Competencia Tecnico-Profissional 
1 .2 - lndependencia 
1 .3 - Responsabilidade na Execu~ao dos Trabalhos 
1 .4 - Honoriuios Profissionais 
1 .5 - Guarda da Documenta~ao 
1.6 - Sigilo 
1 .7 - Utiliza~ao de Trabalho do Auditor lnterno 
1 .8 - Utilizar;ao de Trabalho de Especialistas 
1 .9 - Manuten~ao dos Uderes de Equipe de Auditoria 

NBC P 2- Norrnas Profissionais de Perito Contabil 
2.1 - Competencia Profissional 
2.2 -lndependencia 
2.3 -lmpedimento e Suspeigao 
2.4- Honorarios 
2.5- Sigilo 
2.6 - Responsabilidade e Zelo 
2.7- Responsabilidade sobre Trabalho de Terceiros 

NBC P 3- Normas Profissionais do Auditor lntemo 

NBC P 4- Normas para a Educagao Profissional Continuada 

NBC P 5- Normas para o Exame de Qualificagao Tecnica 

Art. 7° A estrutura das Normas Tecnicas e a que segue: 

NBC T 1- Das Caracteristicas da lnformagao Contabil 

NBC T 2 - Da Escrituragao Contabil 
2.1 - Das Formalidades da Escrituragao Contabil 
2.2- Da Documenta~ao Contabil 

2.3- Da Temporalidade dos Documentos 
2.4- Da Retificagao de Langamentos 
2.5- Das Contas de Cornpensa~ao 
2.6- Da Escritura~ao Contabil das Filiais 
2.7- Do Balancete 

2.8- Das Forrnalidades da Escrituragao Contabil em Forma Eletronica 

NBC T 3- Conceito, Conteudo, Estrutura e Nomenclatura das Demonstrag()es Contabeis 
3.1 - Das Disposig()es Gerais 
3.2 - Do Balan~o Patrimonial 



3.3- Da Demonstra~ao do Resultado 
3.4- Da Demonstra~ao de Lucros ou Prejuizos Acumulados 
3.5- Da Demonstra~ao das Muta~oes do Patrimonio Uquido 
3.6 - Da Demonstra~ao das Origens e Aplica~oes de Recursos 
3.7- Demonstra~ao do Valor Adicionado 
3.8 - Demonstra~ao do Fluxo de Caixa 
3.9 - Demonstra~ao por Segmentos 

Os itens 3.7, 3.8 e 3.9 foram incluidos pe/a Resoluqao CFC n° 1.028, de 15 de abril de 2005. 

NBC T 4 - Da Avalia~ao Patrimonial 

NBC T 5- Da Atualiza~ao Monetaria 

NBC T 6- Da Divulga~ao das Demonstra~es Contabeis 

NBC T 7- Conversao da Moeda Estrangeira nas Demonstra~oes Contabeis 

NBC T 8 - Das Demonstra~oes Contabeis Consolidadas 

NBC T 9- Da Fusao,lncorporaqao, Cisao, Transforma~ao e Liquidaqao de Entidades 

NBC T 1 0 - Dos Aspectos Contabeis Especificos em Entidades Diversas 
1 0.1 - Empreendimentos de Execu~ao em Longo Prazo 
1 0.2 - Arrendamento Mercantil 
10.3- Cons6rcios de Vendas 
10.4- Funda~oes 
10.5- Entidades lmobiliarias 
10.6- Entidades Hoteleiras 
10.7- Entidades Hospitalares 
10.8- Entidades Cooperativas 
10.9- Entidades Financeiras 
10.10- Entidades de Seguros Privados 
1 0.11 - Entidades Concessionarias do Servi~o Publico 
1 0.12 - Entidades Cooperativas de Credito 
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1 0.13 - Dos Aspectos Contabeis Especfficos em Entidades Desportivas Profissionais 
1 0.14 - Entidades Rurais 
1 0.15 - Entidades em Conta de Participa~ao 
10.16- Entidades que Recebem Subven~oes, Contribui~oes, Auxnios e Doa~oes 
1 0.17 - Entidades Abertas de Previdencia Complementar 
1 0.18 - Entidades Sindicais e Associa~es de Cia sse 
1 0.19 - Entidades sem Finalidade de Lucros 
1 0.20 - Cons6rcio de Empresas 
10.21 - Entidades Cooperativas Operadoras de Pianos de Assistencia a Saude 
10.22- Entidades Fechadas de Previdencia Complementar 

NBC T 11 - Normas de Auditoria lndependente das Demonstra~oes Contabeis 
11 .1 - Conceituaqao e Objetivos da Auditoria lndependente 
11 .2 - Procedimentos de Auditoria 
11 .3 - Papeis de Trabalho e Documentaqao da Auditoria 
11 .4 - Planejamento da Auditoria 
11 .5 - Fraude e Erro 
11 .6 - Relevancia na Auditoria 
11.7 - Riscos da Auditoria 



11 .8 - Supervisao e Controle de Qualidade 
11 .9 - Avalia~ao do Sistema Contabil e do Controle lnterno 
11 .1 0 - Continuidade Normal das Atividades da Entidade 
11 .11 - Amostragem 
11.12 - Processamento Eletronico de Dados 
11 .13 - Estimativas Contabeis 
11.14 - Transa~oes com Partes Relacionadas 
11 .15 - Contingencias 
11.16 - Transa~oes e Eventos Subsequentes 
11.17 -Carta de Responsabilidade da Administragao 

11 .18 - Parecer dos Auditores lndependentes 

NBC T 12- Auditoria lnterna 

NBC T 13 - Da Peri cia Contabil 
13.1 - Conceituagao e Objetivos 
13.2- Planejamento 
13.3- Procedimentos e Execugao 
13.4- Diligencias 
13.5- Papeis de Trabalho 
13.6- Laudo Pericial Contabil 
13.7- Parecer Pericial Contabil 

NBC T 14 - Revisao Extema de Qualidade pelos Pares 

NBC T 15 - lnformagoes de Natureza Social e Ambiental 

NBC T 16-Aspectos Contabeis Especlficos da Gestao Govemamental 
16.1 - Conceitua~ao e Objetivos 
16.2- Patrimonio e Sistemas Contabeis 
16.3- Planejamento e seus lnstrumentos 
16.4- Transagoes Govemamentais 
16.5- Registro Contabil 
16.6- Demonstra~oes Contabeis 
16.7 - Consolida~ao das Demonstragoes Contabeis 
16.8- Controle lnterno 
16.9- Reavalia~ao e Deprecia~ao dos Bens Publicos 

A NBC T 16 e seus subitens foram alterados pela Resolw;ao CFC n° 1.028, de 15 de abril de 2005. 

NBC T 17- Partes Relacionadas 

NBC T 18 - Assinatura Digital 

113 

(NBC T 18 -excluida pela retificafao do M 2° da Resolufao CFC n° 1.020, de 18 de fevereiro de 2005.) 

NBC T 19- Aspectos Contabeis Especificos 
19.1 -lmobilizado 
19.2-Tributos sobre Lucros 
19.3- Pianos de Beneffcios e Encargos de Aposentadoria a Empregados 
19.4 - lncentivos Fiscais, Subven~oes, Contribui~oes, Auxilios e Doa~oes 

Governamentais 
19.5- Deprecia~ao, Amortiza~ao e Exaustao 
19.6- Reavalia~ao de Ativos 
19.7- Provisoes, Passivos, Contingencias Passivas e Contingencias Ativas 
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Nova redaqao dada pe/a Resoluqao CFC n° 1.028, de 15 de abril de 2005. 

19.8 -lntangiveis 
19.9- Explora~o de Recursos Minerais 
19.1 0- Redu~ao no Valor Recuperavel de Ativos 
19.11- Mudan~as nas Praticas Contabeis, nas Estimativas e Corre~ao de Erros 
19.12 - Eventos SubseqOentes a Data das Demonstra~es Contabeis 

Os subitens 19.8, 19.9, 19.10, 19.11 e 19.12 foram inclufdos pela Resoluqao CFC n° 1.028, de 15 de 
abril de 2005. 

NBC T 20 - Contabilidade de Custos 
( ... ) (CFC -www.cfc.org.br) 




