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1. INTRODUCAO 

Com o advento das novas normas de contabilidade no Brasil, trazidas 

inicialmente pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e pelos pronunciamentos tecnicos 

emitidos pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC), com o objetivo de dar 

inicio ao processo de convergencia as Normas lnternacionais (!FRS), estamos 

iniciando uma fase nova para contabilidade brasileira e internacional. 

A convergencia as normas internacionais surge com a promessa de 

demonstra<;6es financeiras mais transparentes, valoriza<;ao da profissao contabil e 

internacionaliza<;ao das informa<;6es. 

Tendo em vista todas as mudan<;as que come<;am a ser introduzidas nos 

procedimentos contabeis, os profissionais da area, bern como os gestores das 

empresas, devem estar atentos e muito bern informados acerca das novas praticas 

contabeis a serem utilizadas no sentido de corrigir possiveis falhas ou interpreta<;6es 

incorretas dos pronunciamentos tecnicos, conferindo credibilidade as 

demonstra<;6es. 

Urn grande obstaculo a ser enfrentado pelos profissionais e a forte influencia 

da legisla<;ao fiscal nos processes contabeis brasileiros. A contabilidade atual no 

Brasil e extremamente voltada para o atendimento das leis fiscais e recolhimento de 

tributes, ao contrario do foco apresentado pelas normas internacionais que 

privilegiam a transparencia das demonstra<;6es financeiras. 

Ao contrario de outras economias mundiais, o Brasil se adequa num nivel pre

adolescente no que tange a maturidade do seu mercado de capitais. A contabilidade 

voltada aos usuaries externos, mais precisamente, aos investidores, objetiva urn 

publico ainda precoce no Brasil. 0 perfil do investidor brasileiro, comparado ao de 

outros paises em desenvolvimento, volta-se ao conservadorismo, ou seja, o 

investimento em a<;6es ou as aplica<;6es de risco ainda nao se apresentam como os 

preferidos. A sabra do or<;amento familiar brasileiro quase sempre se destina a 

poupan<;a. Nesse aspecto, quais seriam realmente os beneficios desta 

harmoniza<;ao contabil internacional senao urn maior incentive aos poupadores a 
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descobrirem urn investimento alternativo que por meio de dados seguros possa se 

tornar muito rentavel. No entanto, uma discordancia entre normas contabeis e 

legisla<;ao fiscal pode dificultar urn pouco as coisas. 

Os profissionais contabilistas convivem agora com uma nova rotina: atender a 

legisla<;ao fiscal ao mesmo tempo em que aplicam os Pronunciamentos Contabeis 

sem uma metodologia pre-estabelecida, ou seja, adotando uma maneira propria 

para controlar dados e informa<;oes. A contabilidade de acordo com os Principios 

Contabeis ja esta sendo colocada em pratica, no entanto sao necessarios varios 

ajustes para adequa-las a legisla<;ao fiscal. 

Alem disso, o processo de adequa<;ao internacional exigira atualiza<;ao 

constante, uma vez que, introduz formas novas de contabiliza<;ao, mais evoluidas, 

exigindo dos profissionais envolvidos conhecimento e capacidade de interpreta<;ao e 

julgamento. Por representarem diretrizes a serem seguidas, as normas 

internacionais fazem com que a analise das informa<;oes seja fundamental. 

Portanto, auditores e gestores contam com uma nova gama de controles 

internos considerados "pioneiros" para implantarem e avaliarem. As informa<;oes 

deverao ser interpretadas e vistas de uma forma nova e muitas metodologias 

deverao ser adaptadas, pais as empresas brasileiras estao acostumadas a forte 

influencia da legisla<;ao fiscal. Com a obrigatoriedade de ado<;ao das normas 

internacionais, temos uma nova tentativa de independencia da contabilidade, sem as 

amarras do Fisco, obrigando as empresas a se adaptarem a nova realidade e 

adotarem uma nova linha de raciocinio contabil. 

Em meio a este contexto, quais sao as principais mudan<;as nas rotinas e 

praticas contabeis, trazidas pelo processo de convergencia as normas internacionais 

de contabilidade, de uma empresa brasileira de grande porte? 
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1.1. JUSTIFICATIVA 

A partir das alterac;oes trazidas pela Nova Lei das Sociedades Anonimas 

(11.638/07), a qual objetiva a implementac;ao das normas internacionais de 

contabilidade (IFRS), uma das maiores preocupac;oes das empresas residia nos 

efeitos tributaries gerados pelo novo padrao de contabilidade e quais seriam os 

impactos diretos nas suas demonstrac;oes financeiras, influenciando investidores e 

acionistas. 

A nova redac;ao dada ao art.177, §7° da propria Lei 11.638/07 estabeleceu a 

segregac;ao das informac;oes contabeis, de urn lado para fins societarios, de outro 

para fins tributaries. No entanto esse dispositive nao agradou a Receita Federal do 

Brasil, sendo revogado urn ano depois e praticamente substituido pela posterior 

instituic;ao do RTT (Regime Tributario de Transic;ao), que passa a ser obrigat6rio a 

todas as empresas a partir de 201 0. 

De acordo com o jornalista financeiro Robert Bucet no artigo "Spothlight on 

Brazil's plans to adopt IFRS's", o processo de convergencia gradual dos principios 

contabeis brasileiros com as normas internacionais com (IFRS) teve inicio em 2006, 

para os intermediaries financeiros, sob a supervisao do Banco Central que em 2008 

estendeu-se para as organizac;oes publicas. Em janeiro deste ano foi assinado o 

memoranda entre o Brasil e o IASB (International Accounting Standards Board) 

estabelecendo o final do a no de 2010 como data limite para a convergencia total. 

Portanto, este estudo justifica-se por apresentar as principais adaptac;oes feitas 

pelas as empresas brasileiras para que se adequem as normas internacionais, 

demonstrando, tambem, as maiores dificuldades encontradas nesse processo e 

como os profissionais estao administrando todas essas mudanc;as e incertezas. 

Sendo assim, com a proximidade do estabelecimento da obrigatoriedade da 

adoc;ao das normas internacionais pelas empresas brasileiras, com a escassez dos 

estudos acerca do assunto e com as possiveis dificuldades de implantac;ao e 

interpretac;ao das normas internacionais por parte dos profissionais da area contabil, 

este estudo apresenta grande relevancia, uma vez que trata de urn assunto 

extremamente atual e de grande importancia para o futuro das praticas contabeis no 

Brasil. 
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Alem disso, a neutralidade tributaria oferecida pelo RTT (Regime Tributario de 

Transi9ao) traz consigo uma grande dificuldade aos profissionais da area contabil e 

financeira das empresas, uma vez que a adovao das Normas lnternacionais de 

Contabilidade altera nao s6 as demonstravoes contabeis, mas tambem a forma de 

contabilizavao. 
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2. OBJETIVO PRINCIPAL 

0 principal objetivo deste trabalho e levantar quais sao as principais 

mudan9as nas praticas e controles contabeis de uma empresa de grande porte de 

Curitiba decorrentes do processo de convergencia as normas internacionais de 

contabilidade. 

2.1 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

a) Apresentar as principais mudan9as que estao ocorrendo na contabilidade 

brasileira em decorrencia do processo de convergencia as normas 

internacionais de contabilidade; 

b) Demonstrar como o process a de convergencia as norm as internacionais, par 

meio da ado9ao dos pronunciamentos tecnicos do Comite de 

Pronunciamentos Contabeis, afeta as praticas contabeis e demais retinas 

pertinentes de uma empresa brasileira de grande porte. 
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3. METODOLOGIA 

Em meio as diversas mudanc;as trazidas pelas Leis n° 11.638/07 e 11.941/09, 

as empresas, mais do que nunca, precisam adaptar-se as normas internacionais de 

contabilidade e apresentar aos usuaries das informac;oes contabeis uma 

contabilidade de qualidade e cada vez mais desvinculada da legislac;ao fiscal. 

0 presente estudo sera desenvolvido por meio da aplicac;ao de questionarios, 

que serao respondidos por profissionais do setor contabil e fiscal de uma empresa 

de grande porte de Curitiba. Esses profissionais deverao estar direta ou 

indiretamente envolvidos com o processo de convergencia as normas internacionais. 

Por ultimo, sera realizada uma entrevista com o gerente de controladoria e o auditor 

interne da empresa, a tim de obter maiores esclarecimentos sobre as respostas 

obtidas nos questionarios e novas informac;5es acerca do processo de convergencia 

na empresa objeto de estudo. 

0 objetivo dos questionarios e da entrevista sera avaliar as principais 

alterac;oes e adaptac;oes ocorridas, na empresa escolhida para estudo, como 

consequencia da adoc;ao das normas internacionais. 

Por meio dos questionarios, serao levantadas, tambem, quais foram as 

principais dificuldades inerentes ao processo de convergencia, e quais foram as 

soluc;5es encontradas pela empresa para superar essas dificuldades e prevenir 

possiveis erros de interpretac;ao e aplicac;ao das novas normas. 

Ao final do estudo serao apresentados os resultados obtidos, na forma de 

uma avaliac;ao geral da empresa, com o intuito de demonstrar a visao da 

organizac;ao sobre processo de convergencia. 
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4. REFERENCIAL TEORICO 

4.1 A NOVA LEI DAS SOCIEDADES POR A<;OES E A CONT ABILIDADE 
INTERNACIONAL 

Na visao de Marion (2009, pg.160) um primeiro molde de Lei das Sociedades 

An6nimas, mais proximo dos moldes europeus, evidenciado no Decreto Lei no 

2.627/40, dava mais enfase aos donos da empresa, deixando de lado a 

preocupayao com a transparencia e clareza das informa96es. Segundo ele, com o 

advento da Lei 6.404/76, ja mais proximo do modele norte-americano, muitos 

avan9os foram observados, em destaque a enfase dada ao acionista brasileiro, ou 

seja, ao Mercado de Capitais do Brasil. 

Ainda, de acordo com Marion (2009, pg.161), com a chegada da Lei 

11.638/07 e em seguida a Lei 11.941/09, pode ser observada a enfase num modele 

internacional de lei societaria. As perspectivas para a profissao contabil, no contexte 

destas leis, num mundo globalizado, levam a um reposicionamento das praticas e 

comportamentos tradicionais dos profissionais de contabilidade. Na ideia do autor, 

podemos observar uma forte tendencia de convergencia com os padroes 

lnternacionais de Contabilidade, chamado de "International Financial Reporting 

Standards" (IFRS) e das "lnternacional Accounting Standards" (lAS). 

0 art.177, § 5°, da Lei no 11.638/07 diz que a CVM devera expedir normas 

conforme padroes internacionais de contabilidade. Esta Lei (art.10) delibera tambem 

que a CVM, o Banco Central e demais orgaos e agendas reguladoras poderao 

celebrar convenio com entidade que tenha por objeto o estudo e a divulga9ao de 

principios, normas e padroes de contabilidade e auditoria, proporcionando 

pronunciamentos e demais orienta96es tecnicas emitidas. Este artigo veio 

institucionalizar o Comite de Pronunciamentos Contabeis criado pelo Conselho 

Federal de Contabilidade em 7-10-2005. 

Marion (2009, pg.161) explica que o CPC tern como objetivo acelerar os 

pronunciamentos visando a convergencia as Normas lnternacionais de 

Contabilidade para as primeiras divulga96es de Demonstra96es Financeiras 
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consolidadas de Cias. Abertas e lnstitui<;6es Financeiras, a partir de 2010, conforme 

determina<;ao da CVM e Bacen (Banco Central). Algumas mudan<;as na Lei 

11.638/07 visando a convergencia para os moldes internacionais podem ser 

observadas no reconhecimento do "Fair Value" (Valor Justo) que e observado nas 

praticas contabeis internacionais como sendo a avalia<;ao, em certas circunstancias, 

de Ativos e Passives a valor de mercado. Seria o valor que um Ativo ou Passive 

pode ser comprado ou vendido em uma transa<;ao corrente. 

Na analise de Marion (2009, pg.161), a Lei 11.638/07 determinava (art.183) a 

avalia<;ao pelo valor de mercado (quando se tratar de aplica<;6es destinadas a 

negocia<;6es ou disponiveis para venda) de instrumentos financeiros, inclusive 

derivatives. A Lei no 11.941/09 substitui "Valor de Mercado" por "Valor Justo". 0 "Fair 

Value" (Valor Justo) ja e bastante praticado na realidade contabil americana. Ele e 

considerado um instrumento de transparencia, pois reflete de imediato (nos 

relat6rios) as decis6es dos gestores. E como se fosse uma fotografia de um 

memento, mostrando a realidade "nua e crua". Outro exemplo, segundo o autor, e 

observado na Redu<;ao ao Valor Recuperavel de Ativos (Impairment Test, conhecido 

como teste de recuperabilidade). Avalia-se novamente o bem intangivel e tangivel 

para determinar o valor justo. Este procedimento determina o valor recuperavel de 

ativos de longa dura<;ao. A ideia e que um ativo permanente nao pode estar 

evidenciado num montante superior ao seu valor recuperavel. Assim, a empresa 

devera efetuar, periodicamente, a analise dos itens que comp6em o permanente 

(lmobilizado e lntangivel). 

4.2. REGIME TRIBUTARIO TRANSITORIO (RTT) 

De acordo com Oliveira (2009, pg.243) o RTT (Regime Tributario Transit6rio) 

instituido pela Medida Provis6ria 449/2008, mais tarde convertida na Lei 

11.941/2009 visa neutralizar, por meio de ajustes tributaries, os novos metodos e 

criterios contabeis introduzidos na Lei das S/A. A Receita Federal do Brasil 

determinou, por meio da lnstru<;ao Normativa 949/2009, que tais ajustes devem ser 

registrados por meio do Controle Fiscal Contabil de Transi<;ao (FCont). A vigencia do 

RTT sera ate a entrada em vigor de uma nova Lei que discipline os efeitos tributaries 
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dos novos metodos e criterios contabeis, mantendo a neutralidade tributaria, o que 

estaria de acordo com o Prindpio da Seguranc;a Jurfdica. Ainda segundo Oliveira 

(2009, pg.243), este regime se mostrou optativo para os anos calendarios 2008-

2009, sendo utilizado ate mesmo como ferramenta de planejamento tributario. Ja a 

partir do a no calendario de 2010 este Regime sera obrigat6rio. 

De acordo com a Lei 11.941/09 a pessoa jurfdica sujeita ao RTT devera 

realizar os seguintes procedimentos: 

a) Utilizar os metodos e criterios definidos pela Lei 6.404/76 para apurar o 

resultado do exerdcio antes do lmposto de Renda, deduzido das 

participac;oes, com a adoc;ao dos metodos e criterios introduzidos pelas 

Leis 11.638/2007 e Lei 11.941/2009 e das determinac;oes constantes 

das normas expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios, ou seja, 

a contabilidade societaria com as devidas alterac;oes existentes 

atualmente; 

b) Realizar ajustes especfficos ao lucro lfquido do periodo apurado. 

~3.CONTROLESINTERNOS 

De acordo com Almeida (2003, pg.36) a empresa e responsavel pela 

implantac;ao de sistemas de controle interno de modo a permitir que as 

demonstra<:;6es contabeis ou financeiras reflitam sua posic;ao patrimonial e 

financeira, o resultado de suas operac;oes, as mutac;oes de seu patrim6nio lfquido e 

as origens e aplicac;oes de seus recursos. As demonstrac;oes financeiras elaboradas 

pela empresa sao de sua inteira responsabilidade, mesmo no caso em que o auditor 

as tenha preparado totalmente ou em parte. 

Segundo Attie (1998, pg.47) como regra geral, o auditor considera, para 

determinar a abrangencia dos testes de auditoria, a credibilidade dos controles 

mantidos pela empresa. Caso esteja executando um trabalho de controle interno em 

conjunto com as demonstrac;oes financeiras, e os referidos controles sejam julgados 

adequados, o auditor deve levar a efeito um teste de procedimentos minucioso e 

limitar o teste de saldos substantive correlato as demonstrac;oes financeiras. Caso 
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se deposite pouca confianc;a, por serem insatisfat6rios, pode-se diminuir o teste de 

procedimentos ou, por vezes nem os realizar, porem ampliar substancialmente o 

teste de saldos substantive correlate as demonstrac;5es financeiras. 

Ainda para Attie (1998, pg.47), o controle interne e essencial para efeito de 

todo o trabalho de auditoria e assim, a exist€mcia de urn satisfat6rio sistema de 

controle interne reduz a possibilidade de erros e irregularidades. Essa indicac;ao esta 

incorporada nas normas de auditoria e reforc;a a importancia do estudo e da 

avaliac;ao do sistema de controle das empresas, pelo auditor, como a base para a 

determinac;ao da natureza, extensao e oportunidade dos exames de auditoria a 

serem aplicados. Note-se que a suposic;ao e que a probabilidade de erros e 

irregularidades e reduzida, nao eliminada. Como consequencia, o auditor necessita 

de evidencias adicionais, alem das obtidas pelo conhecimento, de urn born sistema 

de controles internes como base imprescindivel para a seguranc;a de validade das 

afirmac;6es constantes sobre o objeto em estudo. Dado esse fato, procedimentos de 

auditoria podem ser restringidos, mas nunca eliminados pela confianc;a que se tenha 

no sistema de controles internes. Em adic;ao, por causa da possibilidade de conluio, 

e de administradores que passam por cima de controles, o efeito de um forte 

sistema de controles internes quanto a possibilidade de erros e provavelmente maior 

do que seus efeitos quanto a probabilidade de irregularidades. 

Attie (1998, pg.47) tambem cita que o sistema contabil e de controles internes 

compreende o plano de organizac;ao e o conjunto integrado de metodos e 

procedimentos adotados pela entidade na protec;ao do seu patrimonio, promoc;ao da 

confiabilidade e tempestividade dos seus registros e demonstrac;5es contabeis, e da 

sua eficacia operacional. 0 auditor deve efetuar o estudo e a avaliac;ao do sistema 

contabil e de controles internes da entidade, como base para determinar a natureza, 

oportunidade e extensao da aplicac;ao dos procedimentos de auditoria. 0 sistema 

contabil e de controles internes e de responsabilidade da administrac;ao da entidade, 

porem o auditor deve efetuar sugest6es objetivas para seu aprimoramento, 

decorrentes de constatac;5es feitas no decorrer do seu trabalho. 

Ao analisarmos os controles internes das empresas devemos nos atrelar 

tambem as praticas comuns de controladoria. Neste sentido, Souza (2009, pg.45) 

explica que quando se fala em controladoria, esta se falando em grandes 
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corpora<;5es. Nas empresas de grande porte, pode ser isolada em um 

departamento, garantindo quase sempre a perfeita realiza<;ao do processo decisao

informa<;ao-controle, acompanhando e controlando as atividades da empresa. Se for 

analisada como uma fun<;ao de staff poden!l tambem ser utilizada pelas pequenas e 

medias empresas. Sugere o autor, uma terceiriza<;ao de servi<;os, neste caso, pois a 

pequena e media empresa, considerando o custo-beneficio, nao estariam 

preparadas para arcar com tal custo interno permanente. 

De acordo com Attie (1998, pg.48), para avaliar controles internes, um dos 

fatores que devem ser levados em conta pelo auditor e a Subjetividade lnerente. A 

empresa pode possuir manuais de procedimentos que vislumbrem e disciplinem a 

obediencia a situa<;5es repetitivas para efeito de trabalho, e cuja obediencia nao 

requer grande uso de julgamento ou experiencia por parte do funcionario que a 

realiza. Podem existir tambem situa<;5es que requerem nao s6 o julgamento, mas 

adicionalmente experiencia, competencia e instru<;ao especifica por parte do 

funcionario que a realiza, dada a complexidade da fun<;ao. Fatos repetitivos e 

rotineiros implicam que pessoas com pouca dose de julgamento e experiencia 

possam analisa-los e realiza-los sem depender de instrumentos de dificil raciocinio, 

conquanto outros fatos mais complexes dependem de argucia e conhecimento 

aprofundados da pessoa que os analise ou realiza. 

4.4. CONTABILIDADE SOCIETARIAX CONTABILIDADE FISCAL 

A contabilidade brasileira sempre foi fortemente influenciada e limitada pela 

legisla<;ao fiscal. Por muitos anos, a contabilidade esteve amarrada as normas 

fiscais, impedindo a plena ado<;ao dos principios fundamentais de contabilidade. 

Porem, nos ultimos anos esse quadro tem mudado constantemente . 

Segundo ludicibus et a/. (2010, p. 2) com a cria<;ao em 1976 da Lei das 

Sociedades por A<;5es, houve a primeira grande tentativa de desvincula<;ao da 

contabilidade com legisla<;ao fiscal. Essa Lei determina, no seu art. 177, que a 

escritura<;ao deve ser feita conforme os preceitos da Lei das Sociedades por A<;5es 

e os Principios da Contabilidade. Para atendimento de qualquer outro tipo de 

exigencias e ate mesmo a legisla<;ao tributaria, devem ser feitos controles auxiliares 
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a parte. Surge, assim, o Livro de Apurac;ao do Lucro Real (LALUR) no intuito de 

separar efetivamente a contabilidade fiscal da societaria. 

No entanto, na pratica nao foi bem isso o que ocorreu, pois, de acordo com 

ludicibus et a/.(201 0, p. 2) a Receita Federal acabou inviabilizando a efetiva 

aplicac;ao dos preceitos constantes na Lei das Sociedades por Ac;oes. A legislac;ao 

do Impasto de Renda ainda regia grande parte das praticas contabeis no Brasil, pois 

havia grande preocupac;ao com o nao descumprimento dos criterios fiscais, o que 

impedia o avanc;o das normas internacionais e a correta contabilizac;ao conforme os 

criterios contabeis adequados. 

Para ludicibus et at. (2010, p. 14) nao havia uma influencia direta da 

legislac;ao fiscal que obrigava as empresas a nao adotar os criterios contabeis de 

melhor qualidade, mas havia uma influencia indireta que levava as empresas a 

abandoarem as melhores praticas para nao ter que atrasar seus impastos. 

Apenas a partir de 2007 a situac;ao comec;ou a mudar efetivamente com a 

emissao dos pronunciamentos tecnicos pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis 

(CPC) em total conformidade com as normas internacionais de contabilidade. 

4.5. PROCESSO DE CONVERGENCIA 

De acordo com FIPECAFI e Ernst & Young (2009), a Comissao Europeia 

decidiu, em 2001, adotar as normas internacionais de contabilidade (lAS) emitidas 

ate entao pelo International Accounting Standards Committee (IASC) como base 

para a preparac;ao das demonstrac;oes financeiras das empresas abertas da 

Comunidade Europeia. Essa decisao coincidiu com a reestruturac;ao do IASC e a 

criac;ao do International Accounting Standards Board (IASB) . 

Desde entao, o IASB passou a emitir e revisar as normas internacionais, 

formando um conjunto de normas cujo intuito e de proporcionar diretrizes as 

empresas europeias abertas de como formular e divulgar suas demonstrac;oes 

financeiras. 

Ainda segundo FIPECAFI e Ernst & Young (2009), o ano de 2005 foi 

estabelecido pela comunidade europeia para ser o ano de adoc;ao integral pela 
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primeira vez das Normas lnternacionais de Relat6rios Financeiros - IFRS 

(usualmente denominadas Normas lnternacionais de Contabilidade - lAS). Assim, 

rapidamente a comunidade europeia e internacional vern adotando as normas 

emitidas pelo IASB, sendo que atualmente mais de 100 paises ja exigem ou 

permitem a adoc;ao das normas internacionais em suas empresas locais. 

No Brasil, com a criac;ao do Comite de Pronunciamentos Contabeis - CPC, 

atraves da Resolugao do CFC - Conselho Federal de Contabilidade n° 1055/2005 e 

promulgac;ao das leis 11.638/2007 e 11.941/2009, torna-se concreto o processo de 

convergencia as normas internacionais de contabilidade. Uma prova disso e o fato 

de que o CPC, desde 2007, passou a emitir pronunciamentos contabeis em 

consonancia com as normas internacionais de contabilidade, ou seja, as empresas 

brasileiras ao seguirem os pronunciamentos emitidos pelo CPC ja estarao adotando, 

por consequencia, as normas internacionais de contabilidade. 

4.6. COMITE DE PRONUNCIAMENTOS CONTABEIS- CPC 

De acordo com ludicibus et a/.(2010, p. 14), se porum lado a criagao da Lei 

das Sociedades por Ag6es foi a maior alavanca para a melhoria da contabilidade no 

Brasil, com o decorrer do tempo acabou impedindo a evolugao das Normas 

lnternacionais de Contabilidade. A situac;ao tornou-se mais grave quando a citada 

Lei nao produziu os efeitos esperados e a separac;ao concreta da contabilidade 

societaria e fiscal. 

Alem disso, ainda de acordo ludicibus et a/.(2010, p. 14), temos, no Brasil, a 

Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) com poderes legais para introduzir novos 

padroes de contabilidade e o Banco Central, alem das agendas reguladoras, 

fiscalizadoras e as associac;oes de profissionais que, mesmo sem autorizac;ao legal 

• expressa, estavam emitindo normas nessa area. 0 problema era que muitas dessas 

normas eram conflitantes entre si, o que ainda vern ocorrendo, pois o Banco Central 

nao esta em total acordo com o CPC. 

Portanto, alem das diversas normas existentes, que muitas vezes sao 

conflitantes e foram emitidas, como ja dito anteriormente, sem autorizagao legal, ha 

tambem o fato de os aspectos fiscais produzirem altos custos para as empresas, 
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uma vez que nossas praticas contabeis estavam cada vez mais distantes das 

praticas da maioria dos outros paises. De acordo com ludicibus et a/. (201 0, p. 15), 

havia uma enorme necessidade de unificac;ao e melhoria da normatizac;ao contabil 

brasileira, suportada legalmente, e o encaminhamento rumo a uma contabilidade 

t:mica mundial, que se dara atraves da convergencia as Normas lnternacionais de 

Contabilidade emitidas pelo IASB - International Accounting Standards Boards ja 

adotadas por completo pela Uniao Europeia e para quais muitos paises estao 

caminhando. 

Ainda segundo ludicibus eta/. (2010, p. 15), "Nao que essas normas sejam a 

unica verdade, nao que nao tenham falhas, nao que precisem simplesmente aceita

las sem qualquer critica. Mas porque sao, no seu conjunto, efetivamente mais 

evoluidas do que as nossas." Para os autores, e preciso que o Brasil force sua 

participac;ao na gerac;ao dessas normas no intuito de influenciarmos no processo de 

continua melhoria para que nao haja mais divergencias para os mesmo fatos e 

transac;oes. 

0 maior passo dado no sentido de unificac;ao das normas contabeis e 

convergencias aos padroes internacionais foi a criac;ao em 2005 do Comite de 

Pronunciamentos Contabeis, atraves da Resoluc;ao do Conselho Federal de 

Contabilidade n° 1055/2005, tendo como objetivo "o estudo, o preparo e a emissao 

de Pronunciamentos Tecnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgac;ao 

de informac;oes dessa natureza, para permitir a emissao de normas pela entidade 

reguladora brasileira, visando a centralizac;ao e uniformizac;ao do seu processo de 

produc;ao, levando sempre em conta a convergencia da contabilidade brasileira aos 

pad roes internacionais ". 

Conforme o proprio CPC o seu surgimento deu-se em virtude das 

necessidades de: 

- Convergencia internacional das normas contabeis, (reduc;ao de custo com a 

elaborac;ao de relat6rios contabeis, reduc;ao de riscos e custos nas analises e 

decisoes, reduc;ao de custo de capital); 

- Centralizac;ao na emissao de normas contabeis (no Brasil diversas entidades o 

fazem); 
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- Representa<;ao e processo democraticos na produ<;ao dessas informa<;6es 

(produtores da informa<;ao contabil, auditor, usuario, intermediario, academia, 

governo). 

De acordo com Alfried Ploger, coordenador de rela<;6es institucionais do CPC, 

a cria<;ao do Comite foi fruto de analises cuidadosas e profundas desenvolvidas 

pelas melhores inteligencias das areas academicas, governamental e da iniciativa 

privada. 0 CPC representa os importantes avan<;os no processo de evolu<;ao e 

moderniza<;ao das normas contabeis brasileiras. 

Sua cria<;ao, ainda segundo Ploger, e resultado da abertura da economia 

brasileira para o exterior. As empresas brasileiras passaram a ter contato direto com 

diversas economias muito mais avan<;adas. Assim, ficou clara que as diversidades 

entre as praticas contabeis de diferentes economias geravam um custo extra e 

maiores dificuldades para a troca de informa<;6es. Havia, portanto, a necessidade de 

harmoniza<;ao das normas contabeis. 

elas: 

Ainda segundo o diretor de rela<;5es institucionais: 

.. 

Destinado a buscar solu<;5es para as quest5es que se 

apresentarem, com ampla e indiscriminada consulta a quem 

possa ser afetado, o Comite inova no trato de quest5es 

regulamentares a medida que reune representantes de entidades 

da area privada, do mundo academico e do setor governamental, 

sentados a mesma mesa e imbuidos de um unico criteria, que e a 

busca da modernidade. 

0 CPC atualmente e composto por seis entidades nao governamentais, sao 

• Conselho Federal de Contabilidade - CFC; 

• Associa<;ao dos Analistas e Profissionais de lnvestimento do Mercado de 

Capita is - APIMEC NACIONAL; 

• Associa<;ao Brasileira das Companhias Abertas - ABRASCA; 

• Bolsa de Mercadorias, Valores e Futuros- BM&FBOVESPA; 
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• Funda<;ao Institute de Pesquisas Contabeis, Atuariais e Financeiras -

FIPECAFI; 

• Institute dos Auditores lndependentes do Brasil- IBRACON; 

Sao caracteristicas do CPC: 

• Total autonomia das entidades representadas, deliberando por 2/3 de seus 

membros; 

• 0 CFC fornece a estrutura necessaria; 

• Seis entidades formam o CPC, porem outras poderao vir a integrar o Comite 

futuramente. A t:mica restri<;ao e a necessidade de a maioria das pessoas 

fisicas serem contadores habilitados e registrados; 

• A Comissao de Valores Mobiliarios - CVM, o Banco Central, a 

Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP e a Secretaria da Receita 

Federal sao membros permanentemente convidados a participar das reunioes 

do CPC; 

• Possui dois membros por entidade, a maioria contadores que nao recebem 

qualquer remunera<;ao; 

0 CPC possui, ainda, quatro Coordenadorias: 

• De Opera<;oes; 

• De Rela<;oes lnstrucionais; 

• De Rela<;oes lnternacionais; 

• Tecnica. 

Segundo ludicibus et a/.(2010, p. 15), o processo acordado no Brasil e de o 

CPC, primeiramente, emitir o seu Pronunciamento Tecnico, ap6s discussao com as 

entidades envolvidas e audiencia publica, depois tem-se o 6rgao publico ou mesmo 

privado emitindo sua propria resolu<;ao acatando e determinando o seguimento 

desse pronunciamento do CPC. Assim, o pronunciamento e transformado em norma 

a ser seguida pelos demais subordinados a tais 6rgaos. 
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Ainda de acordo com os autores: "Estamos, pois, numa fase, quase que de 

civilidade ate, no Brasil, que precisamos apoiar, incentivar e com ele colaborar". 

4.7. PRODUTOS DO CPC 

Sao produtos do CPC os Pronunciamentos Tecnicos, Orienta96es e 

lnterpreta96es. 

4.7.1. Pronunciamentos Tecnicos 

Os Pronunciamentos emitidos pelo CPC entre 2007 e 2009 sao: 

• CPC "00" - "Pronunciamento Conceitual Basico - Estrutura Conceitual para a 

Elabora9ao e Apresenta9ao das Demonstra96es Contabeis ("Framework" -

lAS B); 

• CPC 01 - "Redu9ao ao Valor Recuperavel de Ativos (lAS 36); 

• CPC 02 - "Efeitos das mudan9as nas taxas de cambia e conversao de 

demonstra96es contabeis" (lAS 21 ); 

• CPC 03- "Demonstra9ao dos Fluxos de Caixas" (lAS 7); 

• CPC 04 "Ativa lntangivel" (lAS 38); 

• CPC 05- "Divulga9ao sobre Partes Relacionadas" (lAS 24); 

• CPC 06- "Opera96es de Arrendamento Mercantil" (lAS 17); 

• CPC 07- "Subven9ao e Assistencia Governamentais" (lAS 20); 

• CPC 08 - "Custos de Transa9ao e Premios na Emissao de Titulos e Valores 

Mobiliarios" (lAS 39- parte); 

• CPC 09- "Demonstra9ao do Valor Adicionado" (BR); 

• CPC 10- Pagamento Baseado em A96es (IFRS 2); 
e 

• CPC 11 - "Contratos de Seguros" (IFRS 4); 

• CPC 12 - "Ajuste a Valor Presente" (BR); 

• CPC 13- "Ado9ao lnicial da Lei n° 11.638/07 e da MP 449/08" (BR); 

• CPC 14 - "lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensura9ao e 

Evidencia9ao"- fase I. {lAS 39, lAS 32 e IFRS 7- partes); 

• CPC 15- "Combina9ao de Neg6cios" (IFRS 3); 
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• CPC 16- "Estoques" (lAS 2); 

• CPC 17- "Contratos de Construyao" (lAS 11 ); 

• CPC 18- "lnvestimento em Coligada e em Controlada" (lAS 28); 

• CPC 19- "lnvestimento em Empreendimento Controlado em Conjunto" (lAS 

31 ); 

• CPC 20- "Custos de Emprestimos" (lAS 23); 

• CPC 21 - "Demonstrayao lntermediaria" (lAS 34); 

• CPC 22- "lnformayoes por Segmento" (IFRS 8); 

• CPC 23 - "Politicas Contabeis, Mudan9a de Estimativa e Retificactao de Erro" 

(lAS 8); 

• CPC 24- "Evento Subsequente" (lAS 10); 

• CPC 25 - "Provisoes, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes" (lAS 37); 

• CPC 26 - "Apresenta9ao das Demonstract5es Contabeis" (lAS 1 ); 

• CPC 27- "Ativo lmobilizado" (lAS 16); 

• CPC 28- "Propriedade para lnvestimento" (lAS 40); 

• CPC 29 - "Ativo Biol6gico e Produto Agricola" (lAS 41 ); 

• CPC 30- "Receitas" (lAS 18); 

• CPC 31 - "Ativo Nao Circulante Mantido para Venda e Operactao 

Descontinuada" (IFRS 5); 

• CPC 32- "Tributos sobre o Lucro" (lAS 12); 

• CPC 33- "Beneficios a Empregados" (lAS 19); 

• CPC 35 - "Demonstract5es Separadas" (lAS 27); 

• CPC 36 - "Demonstract5es Consolidadas" (lAS 27); 

• CPC 37 - "Ado9ao lnicial das Normas lnternacionais de Contabilidade" (IFRS 

1 ); 

• CPC 38 - "lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensura9ao" (lAS 

39); Q 

• CPC 39- "lnstrumentos Financeiros: Apresenta9ao" (lAS 32); 

• CPC 40 - "lnstrumentos Financeiros: Evidenciactao" (!FRS 7); 

• CPC 43- "Adoyao lnicial dos Pronunciamentos Tecnicos CPC 15 a 40" (BR). 

• Pronunciamento Tecnico PME - "Contabilidade para Pequenas e Medias 

Empresas" 
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4.7.2. lnterpretac;oes Tecnicas 

Sao interpretac;oes tecnicas emitidas pelo CPC: 

• ICPC 01 - "Contratos de Concessao" (IFRIC 12); 

• ICPC 02- "Contrato de Construc;ao lmobiliaria" (IFRIC 15); 

• ICPC 03 - "Aspectos Complementares das Operac;oes de Arrendamento 

Mercantil" (IFRC 4, SIC 15 e SIC 17); 

• ICPC 04 - "Aicance do Pronunciamento Tecnico CPC 10 - Pagamento 

Baseado em Ac;oes" (IFRIC 8); 

• ICPC 05 - "Pronunciamento Tecnico CPC 10 - Pagamento Baseado em 

Ac;oes- Transac;oes de Ac;oes do Grupe e em Tesouraria" (IFRIC 11 ); 

• ICPC 06 - "Hedge de lnvestimento Liquido em Operac;ao no Exterior" (IFRIC 

16); 

• ICPC 07- "Distribuic;ao de Lucros In Natura" (IFRIC 17); 

• ICPC 08- "Contabilizac;ao da Proposta de·Pagamento de Dividendos" (BR); 

• ICPC 09 - "Demonstrac;oes Contabeis lndividuais, Demonstrac;oes 

Separadas, Demonstrac;oes Consolidadas e Aplicac;ao do Metodo de 

Equivalencia Patrimonial" (BR); 

• ICPC 10 - "lnterpretac;ao Sobre a Aplicac;ao lnicial ao Ativo lmobilizado e a 
Propriedade para lnvestimento dos Pronunciamentos Tecnicos CPC's 27, 28, 

37 e 43" (BR e I FRS 1 ); 

• ICPC 11 - "Recebimento em Transferencia de Ativos de Clientes" (IFRIC 18); 

• ICPC 12 - "Mudanc;as em Passives por Desativac;ao, Restaurac;ao e Outros 

Passives Similares" (IFRIC 1); 

4. 7 .3. Orientac;oes 

Sao orientac;oes emitidas pelo CPC: 

• OCPC 01 - "Entidades de lncorporac;ao lmobiliaria" (BR); 

• OCPC 02 - "Esclarecimentos sobre as Demonstrac;oes Contabeis de 2008" 

(BR); 
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• OCPC 03 - "lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensurayao e 

Evidenciavao" Antigo CPC 14. 

4. 7 .4. Documentos nao emitidos pelo CPC 

Sao documentos nao emitidos pelo CPC: 

• CPC 34- "Exploravao e Avalia9ao de Recurso Mineral" (I FRS 6); 

• CPC 41 - "Resultado por a9ao" (lAS 33); 

• CPC 42 - "Contabilidade e Evidenciayao em Economia Hiperinflacionaria" 

(lAS 29). 

4.8. PRONUNCIAMENTO ESPECIAL: CPC PME 

De acordo com ludicibus et a/.(2010, p. 25), o IASB emitiu no segundo 

semestre de 2009, urn documento para ser aplicado as Pequenas e Medias 

Empresas (PME's). 0 CPC, ao final do mesmo semestre emitiu seu Pronunciamento 

relative ao tal documento, aprovado pela CFC atraves da Resolu<fao n° 1.255\09, 

conhecido como CPC PME. 

Ainda segundo ludicibus et a/.(201 0, p. 25) com uma linguagem mais 

acessivel e resumida que os IFRS's, o CPC PME apresenta algumas simplificay6es, 

como por exemplo, o fato de nao tratar de informay6es por segmento, lucre por a9ao 

e relat6rio da administrayao, por considerar esses documentos nao necessaries as 

PME's. 

Conforme o proprio IASB e o CFC, pequenas e medias empresas sao aquelas 

que nao possuem a obriga9ao publica de presta9ao de contas e elaboram as 

demonstrav6es contabe,js, nao s6 para fins internes de gestae, mas tambem para 

usuaries externos e para finalidades gerais. Como e o caso de s6cios que nao estao 

envolvidos na administrayao do neg6cio, credores existentes e potenciais, e 

agencias de avaliavao de credito. Ressalta-se que muitas sociedades brasileiras 

estao enquadradas nessa condiyao, bern como as limitadas e as demais sociedades 

que captam recursos junto ao publico. 
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De acordo com ludicibus et a/.(201 0, p. 26), no Brasil as sociedades por 

a<;5es fechadas, mesmo que obrigadas a publica<;ao de suas demonstra<;5es 

contabeis, e as sociedades limitadas e demais sociedades comerciais sao tidas 

como pequenas e medias empresas, para fins de enquadramento no CPC PME, 

desde que nao enquadradas pela Lei n° 11.638\07 como sociedades de grande 

porte. 

Para os autores, com a ado<;ao do Pronunciamento especial para PME's fica 

muito facilitado o estudo e a analise por parte dos profissionais da contabilidade em 

rela<;ao as normas internacionais, pois, basta conhecer esse Pronunciamento 

especificamente. Porem, em algumas situa<;5es, alguns assuntos podem exigir o 

conhecimento dos Pronunciamentos Tecnicos propriamente ditos, como por 

exemplo, as pequenas e medias empresas que aplicam em derivatives ou em outros 

instrumentos financeiros complexes, pois, de acordo com os autores, o item 

instrumento financeiro e o mais complexo assunto das normas internacionais. 

4.9. NORM AS INTERNACIONAIS DE CONT ABILIDADE 

De acordo com ludicibus et a/.(201 0, p. 21 ), as normas internacionais de 

contabilidade sao emitidas pelo IASB e implantadas no Brasil pelo CPC e pelos 

demais 6rgaos reguladores, como a CVM e o CFC. 

As normas internacionais possuem caracteristicas especificas, sendo as 

principais: 

• Sao baseadas em principios e nao apenas em regras: sao mais 

voltadas para a orienta<;ao, apresentando os principios basicos que 

devem ser seguidos, obrigando os profissionais e usuaries da 

informa<;5es contabeis a praticar mais o julgamento e a analise, .. 
aumentando a qualidade das informa<;5es; 

• Prevalencia da essencia sobre a forma: privilegiam a relevancia 

economica do evento, o seu conteudo e fidedignidade e nao apenas 

sua forma legal. Assim, a contabiliza<;ao de urn evento deve refletir 

bern sua realidade, seguindo a essencia e nao a forma. Porem 
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ludicibus et a/.(201 0, p. 22), lembra que essencia sobre a forma nao 

significa arbitrariedade a qualquer gosto, pois e necessaria muita 

cautela e bom senso, e que se registre claramente os motives pelos 

quais se chegou a conclusao de que a essencia nao esta bem 

registrada formalmente; 

• Os conceitos de controle, obten~ao de beneficios e incorrencia em 

riscos sao mais importantes do que a propriedade juridica para o 

registro dos ativos, passivos, receitas e despesas: consequencia 

inerente a prevalencia da essencia sobre a forma. Um exemplo bem 

conhecido no Brasil e o desconto de duplicatas. 

• A contabilidade passa a ser de toda a empresa, nao s6 do 

contador: toda a empresa passa a participar e ser responsavel pela 

contabilidade e nao apenas o contador. Um exemplo de participa<;ao 

da empresa na contabiliza<;ao dos atos e fatos e o calculo da 

deprecia<;ao do imobilizado. Antes, na maioria das vezes, apenas o 

contador tinha conhecimento sobre esse mecanisme. Hoje, porem, 

como e precise conhecimento da vida util econ6mica do bem e o valor 

residual estimado, o calculo da deprecia<;ao necessitara de 

informa<;5es de diversas areas da empresa: engenharia, areas 

externas, etc. 

4.10. DIFERENCAS ENTRE OS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO CPC E PELO 
IASB 

Segundo ludicibus et af.(2010, p. 20), os Pronunciamentos, lnterpreta<;5es e 

Orienta<;5es emitidos pelo CPC, sao, basicamente, tradu<;5es das normas 

internacionais. Em raras situa<;5es, uma alternativa dada pela norma internacional 

nao e reconhecida aqui, normalmente por problemas legais, como por exemplo, a 

impossibilidade de ado<;ao da reavalia<;ao, ou no caso da demonstra<;ao do 

resultado abrangente, o IASB permite que seja divulgada uma unica demonstra<;ao, 

25 



juntando a do resultado com a dos outros resultados abrangentes, porem por forc;a 

da nossa Lei, o CPC aceitou apenas a alternativa de exibic;ao em duas alternativas. 

0 IASB tambem aceita que os investimentos em Joint Ventures nao sejam 

consolidados proporcionalmente, no Brasil o CPC determinou a continuac;ao 

obrigat6ria da consolidac;ao proporcional. 

No entanto, segundo os autores, nao existe uma determinac;ao do CPC que 

nao esteja baseada nas normas internacionais, com a (mica excec;ao de que as 

normas do IASB nao reconhecem o balanc;o individual com investimento em 

controlada, obrigando a sua substituic;ao pelo consolidado, mas, no Brasil, somos 

obrigados, por forc;a de Lei, a ter esse balanc;o individual. 0 que nao caracteriza um 

conflito, mas uma demonstrac;ao nao referenciada pelo IASB. E valido lembrar que a 

Demonstrac;ao do Valor Adicionado e obrigat6ria, aqui no Brasil, para companhias 

abertas e demais sociedades, mesmo nao sendo especificamente prevista nas 

normas internacionais. 
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5. APLICA<;AO E ANALISE DOS QUESTIONARIOS 

Em decorrencia das diversas alteragoes nas praticas contabeis de grande 

parte das empresas brasileiras devido a introdugao das normas internacionais de 

contabilidade, por meio dos pronunciamentos emitidos pelo Comite de 

Pronunciamentos Contabeis - CPC, e a fim de cumprir os objetivos do presente 

trabalho foi selecionada uma empresa de grande porte com sede na cidade de 

Curitiba e que a partir do ano de 2010 passou a apresentar suas demonstragoes 

financeiras conforme o padrao internacional, para que fossem aplicados tres 

questionarios e realizada uma entrevista acerca do processo de convergencia as 

normas internacionais de contabilidade e das principais mudangas decorrentes 

desse processo. 

0 primeiro questionario teve como objetivo obter uma visao geral da empresa. 

Nele foram colhidas informagoes como numero de funcionarios, porte, setor de 

atuagao e forma de constituigao. Atraves desse questionario pode-se verificar o nivel 

de alteragoes ocorridas na empresa em decorrencia da convergencia as novas 

normas e o grau de envolvimento dos funcionarios nesse processo. 

Ja o segundo e o terceiro questionario, de conteudo mais especifico, foram 

direcionados para os setores contabil e fiscal, respectivamente, da empresa. Neles 

foram colhidas informagoes como: visao geral de cada setor acerca do processo de 

adaptagao as novas normas contabeis e o nivel de mudangas necessarias para que 

a convergencia ocorresse. 

Por fim, foi realizada uma entrevista com o gerente de controladoria da 

empresa, na qual foram obtidas informagoes mais detalhadas com relagao as 

principais mudangas ocorridas na organizagao, as principais dificuldades 

encontradas e as rotinas e procedimeritos introduzidos para que a total convergencia 

as normas internacionais ocorresse. 

A seguir serao apresentadas as principais informagoes obtidas atraves dos 

questionarios aplicados e da entrevista realizada, bern como a analise das respostas 

colhidas de funcionarios da empresa objeto de estudo e que estavam envolvidos, de 

alguma forma, no processo de convergencia as novas normas contabeis. 
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5.1. ANALISE DO QUESTIONARIO I -ANALISE PREVIA DA EMPRESA 

0 questionario I foi respondido pelo gerente de controladoria da empresa com 

mais de tres anos de atuac;ao na mesma. De acordo com as respostas obtidas a 

empresa constitui uma sociedade an6nima de capital fechado, que atua no setor 

industrial no ramo de "cabos de fibra 6ptica", possui de 100 a 500 funcionarios, e foi 

optante pelo regime de tributac;ao do lucro real nos a nos de 2009 e 2010, sobre os 

quais os questionarios aplicados foram embasados. 

Conforme o gerente de controladoria, as demonstrac;oes financeiras da 

empresa estao integralmente adequadas as normas internacionais desde o ano de 

2010, prazo maximo para muitas empresas brasileiras adaptarem suas 

demonstrac;oes ao padrao internacional. Ainda segundo ele, nao houve muitos 

gastos adicionais para que a convergencia fosse realizada, ou seja, nao houve 

novas contratac;oes, tanto de funcionarios quanto de terceiros, porem foram 

necessaries investimentos em treinamento dos funcionarios, para aprofundamento 

acerca das novas exigencias. 

Conforme o gerente de controladoria, foram encontradas algumas 

dificuldades durante a convergencia, principalmente com relac;ao a correta 

interpretac;ao dos pronunciamentos tecnicos, pois por se tratarem de traduc;oes das 

normas internacionais, nao possuem uma linguagem clara, gerando duvidas na 

forma de aplicac;ao. Ainda de acordo com o gerente, alguns controles internes 

tiveram de ser modificados em decorrencia das novas normas e praticamente toda a 

empresa foi, de alguma forma, envolvida no processo de convergencia, porem, nem 

todos os envolvidos tern plena ciencia dos CPC's exigidos e das mudanc;as 

necessarias. 

Assim, podemos verificar que ocorreram poucas, porem significativas, 

alterac;oes nas praticas e rotinas contabeis e nao contabeis da empresa e houve urn 

alto grau de envolvimento e comprometimento de todos os setores da empresa 

nesse novo processo introduzido e que a mesma ja se encontra num nivel avanc;ado 

de convergencia, apresentando demonstra<;oes em total consonancia com as 

normas internacionais no ano de 2010, o que e bastante plausivel por se tratar de 
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uma sociedade anonima de grande porte e, portanto, obrigada a publicar seus 

demonstratives financeiros. 

5.2. ANALISE DOS QUESTIONARIOS II E Ill -ANALISE DOS SETORES 
CONTABIL E FISCAL 

0 questionario II tambem foi respondido pelo gerente de controladoria da 

empresa, ja o questionario Ill foi respondido pelo chefe do departamento 

fiscal/tributario, com 19 anos de atua<;ao na organiza<;ao. 

De acordo com as respostas obtidas, a principal diferen<;a entre os dois 

setores, contabil e fiscal, foi o grau de participa<;ao no processo de convergencia. 

Enquanto o setor contabil participou de forma integral no processo, o setor fiscal 

quase nao foi envolvido, ou mesmo afetado, pela aplica<;ao das normas 

internacionais. lsso decorre do fato de que no Brasil a contabilidade societaria 

sempre foi segregada da contabilidade tributaria, obrigando as empresas a 

manterem urn controle auxiliar para atendimento das exigencias fiscais. Uma prova 

disso e a existencia do LALUR - Livro de Apura<;ao do Lucro Real, no qual sao feitos 

ajustes para que a empresa demonstre e tribute seu resultado de acordo com a 

legisla<;ao fiscal. 

Assim, a contabilidade brasileira sempre esteve limitada pela legisla<;ao 

tributaria e, como consequencia, muitas empresas acabavam privilegiando as 

normas fiscais para nao terem problemas com o Fisco, e abandonando os principios 

contabeis. 

Com o avan<;o das normas internacionais e a padroniza<;5es das 

demonstra<;5es financeiras, a Receita Federal, com o intuito de manter a 

desvincula<;ao entre contabilidade societaria e contabilidade fiscal, ou seja, a 

neutralidade tributaria, criou o Regime Tributario Transit6rio, por meio do qual as 

empresas brasileiras deverao fazer ajustes decorrentes das diferen<;as entre o 

resultado obtido por meio da escritura<;ao contabil, de acordo com as Leis n° 

11.638/07 e 11.941/09 (que introduzem as normas internacionais de contabilidade), 

e o resultado obtido de acordo com a legisla<;ao tributaria. Tais ajustes devem, 

ainda, ser registrados por meio do Controle Fiscal Contabil de Transi<;ao (FCont). 
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Portanto, e de se esperar a baixa participac;ao do setor fiscal no processo de 

convergencia, uma vez que nao houve alterac;oes na legislac;ao fiscal brasileira em 

decorrencia das normas internacionais, mantendo o setor suas rotinas habituais na 

apurac;ao de impastos e nao apresentando grandes adaptac;oes as novas normas, 

que afetam principalmente o setor contabil da empresa. A principal novidade para o 

setor foi a introduc;ao do regime de transic;ao - RTT, opcional no ano de 2009 e 

obrigat6rio a partir do a no de 2010, para o qual a empresa optou nos dois anos 

mencionados, e consequente necessidade de preenchimento do FCONT. 

Sendo assim, uma das poucas exigencias inerentes ao setor fiscal foram os 

ajustes no reconhecimento de receitas, custos e despesas para fins de apurac;ao do 

resultado tributavel da organizac;ao, e, por se tratar de uma rotina nova, o setor 

encontrou algumas dificuldades no preenchimento do FCONT, mas nada muito 

significative. Portanto, pudemos concluir que as normas internacionais pouco 

afetaram o setor, e todas as exigencias foram cumpridas. 

Ja o setor contabil foi o mais afetado pelas mudanc;as ocorridas, pois segundo 

as respostas colhidas do gerente de controladoria, a participac;ao do setor foi integral 

no processo de convergencia as normas internacionais, o que exigiu capacitac;ao 

dos funcionarios diretamente envolvidos. 

Ainda segundo o gerente de controladoria foram encontradas, como ja dito 

anteriormente, algumas dificuldades de interpretac;ao e por consequencia na 

aplicac;ao das normas internacionais. De acordo com ele, a linguagem utilizada nos 

pronunciamentos tecnicos nao e clara, e deixa, por consequencia, certa margem de 

incerteza quanto ao seu conteudo. Com isso, houve a necessidade do auxilio e 

participac;ao de auditoria externa no sentido de apontar possiveis falhas de 

entendimento, conferindo a devida certeza quanto a aplicac;ao dos pronunciamentos. 

Como ja mencionado anteriormente, uma das principais caracteristicas das 

normas internacionais e o fato de que a contabilidade passar a ser de toda a 

empresa e nao s6 do contador. Com a empresa objeto de estudo nao foi diferente, 

pois, com o advento das normas internacionais, diversos departamentos e setores 

da organizac;ao tiveram participac;ao nos processes contabeis, uma vez que sao 

responsaveis pelo fornecimento de informac;oes essenciais para a correta realizac;ao 

de determinadas praticas contabeis. Um exemplo disso e o calculo do valor 
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recuperavel dos ativos da empresa, como veremos a seguir, na analise das 

respostas obtidas por meio da entrevista realizada na empresa. 

Ainda de acordo com o respondente do questionario, as normas 

internacionais valorizaram o setor, ao mesmo tempo que dificultaram seus trabalhos, 

o que e bastante coerente uma vez que as normas internacionais ainda representam 

uma novidade para grande parte das empresas, e, portanto, exigem urn 

aprofundamento maior de conhecimentos contabeis, o que demanda tempo, 

analises mais detalhadas, capacidade de interpreta<;ao e julgamento mais apurados 

e atualiza<;ao constante por parte do profissionais envolvidos. 

5.3. ANALISE DA ENTREVISTA 

A entrevista foi realizada na sede da empresa no dia 07 de Junho de 2011 e o 

entrevistado foi o controller da empresa. 0 objetivo da entrevista foi obter maior 

detalhamento com rela<;ao ao processo de convergencia as normas contabeis 

internacionais na empresa. 

Segundo o entrevistado, os CPC's e ICPC's aplicados pela empresa no 

exercicio de 2010 foram: 

• CPC 02 - "Efeitos das mudan<;as nas taxas de cambio e conversao de 

demonstra<;5es contabeis" (lAS 21 ); 

• CPC 03 - "Demonstra<;ao dos Fluxes de Caixas" (lAS 7); 

• CPC 05- "Divulga<;ao sobre Partes Relacionadas" (lAS 24); 

• CPC 06- "Opera<;5es de Arrendamento Mercantil" (lAS 17); 

• CPC 12- "Ajuste a Valor Presente" (BR); 

• CPC 15- "Combina<;ao de Neg6cios" (IFRS 3); 

• CPC 16- "Estoques" (lAS 2); • 

• CPC 18- "lnvestimento em Coligada e em Controlada" (lAS 28); 

• CPC 20- "Custos de Emprestimos" (lAS 23); 

• CPC 23 - "Politicas Contabeis, Mudan<;a de Estimativa e Retifica<;ao de Erro" 

(lAS 8); 

• CPC 25 - "Provisoes, Passives Contingentes e Ativos Contingentes" (lAS 37); 
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• CPC 26- "Apresenta<;ao das Demonstra<;cSes Contabeis" (lAS 1 ); 

• CPC 27- "Ativo lmobilizado" (lAS 16); 

• CPC 32- "Tributes sobre o Lucre" (lAS 12); 

• CPC 36- "Demonstra<;cSes Consolidadas" (lAS 27); 

• CPC 37- "Ado<;ao lnicial das Normas lnternacionais de Contabilidade" (IFRS 

1 ); 

• CPC 38 - "lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensura<;ao" (lAS 

39); 

• CPC 40- "lnstrumentos Financeiros: Evidencia<;ao" (IFRS 7); 

• ICPC 08- "Contabiliza<;ao da Proposta de Pagamento de Dividendos" (BR); 

Ainda segundo o entrevistado, o criteria utilizado para a sele<;ao dos CPC's 

implementados foi a aplicabilidade ao neg6cio e as atividades da empresa. Os 

criterios de "relevancia" e "custo-beneficio" tambem foram mencionados, 

despertando a impressao de que os Pronunciamentos deixam margem para 

diferentes interpreta<;cSes. Segundo ele, os departamentos afetados pela 

convergencia as normas internacionais foram: 

• Controladoria (Contabilidade, Custos, Ativo Fixo e Fiscal); 

• Financeiro (Contas a Pagar e Contas a Receber); 

• Tesouraria; 

• Engenharia de Fabrica (Impairment do Ativo lmobilizado); 

• Juridico (Ativos e Passives Contingentes ). 

De acordo com o controller, a convergencia as normas internacionais 

provocou profundas mudan<;as na empresa, uma vez que a contabilidade passa a 

ter uma nova fun<;ao, ou seja, a contabilidade deixa .de ser apenas um simples 

registro de transa<;cSes, e passa a ter o papel fundamental de gerar informa<;cSes 

seguras e transparentes para seus usuaries, exigindo, por consequencia, 

capacidade de analise critica, e antecipando possiveis problemas que poderao 

afetar negativamente as Demonstra<;cSes Financeiras da empresa. 

Para o entrevistado, as novas normas exigem que os profissionais da 

contabilidade atualizem-se constantemente para a assimila<;ao de novos 
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conhecimentos, atuando tambem como disseminadores das novas praticas para 

todas as demais areas afetadas pela convergencia dentro da organiza<;ao, gerando 

assim um maior fluxo de informa<;oes entre as diversas areas que constituem a 

empresa. Assim, como ja dito anteriormente, toda a organiza<;ao passa a ser 

responsavel pela contabilidade, nao s6 o setor contabil. 

De acordo com o entrevistado, o unico controle interno ja existente na 

organiza<;ao e que precisou ser modificado foi o do Ativo lmobilizado, no entanto, de 

acordo com os criterios de "relevancia" e "custo-beneficio", optou-se por nao 

desmembrar alguns setores para controlar ajustes que para o real resultado da 

empresa seriam irrelevantes, neste contexto, mesmo assim, alguns controles 

internos foram criados, sao eles: 

• Elabora<;ao do Fluxo de Caixa no modelo das Demonstra<;oes Financeiras a 

cada final de trimestre; 

• Fechamentos trimestrais mais criteriosos e abrangentes; 

• Avalia<;oes peri6dicas das opera<;oes financeiras de Hedge; 

• Revisao anual das vidas uteis. 

Com rela<;ao a segrega<;ao da contabilidade com vistas as normas 

internacionais da contabilidade voltada ao atendimento das exigencias fiscais, o 

controller informou que nao houve nenhuma modifica<;ao nesse sentido, voltando ao 

criteria de "relevancia" e "custo-beneficio". 0 modelo permaneceu o mesmo, ou seja, 

existe um Departamento Fiscal que trata de todos os processes fiscais e tributaries e 

um Departamento de Contabilidade, que atua nos processes de custos, ativo fixo e 

opera<;oes contabeis em geral, inclusive com a responsabilidade de elabora<;ao das 

Demonstra<;oes Financeiras. Nao houve a cria<;ao de um controle para Contabilidade 

Societaria. 

0 entrevistado informou, ainda, que o CPC que exigiu mais trabalho para ser 

implantado foi o CPC 27, que se refere ao Ativo lmobilizado, o que norteou a 

escolha pelo foco da entrevista. De acordo como contro//erexigiu-se a intera<;ao de 

setores como o de Engenharia para a determina<;ao do valor recuperavel de ativos. 

Nao houve necessidade de terceiriza<;ao de servi<;os para um estudo criterioso. Este 

estudo, por parte dos engenheiros, que avaliaram Maquinas e Equipamentos 

lndustriais, bern como outros ativos operacionais, demonstrou que a deprecia<;ao 

utilizada de acordo com o atual regulamento de Impasto de Renda, afetava de 

maneira significativa o resultado da empresa. A utiliza<;ao do CPC "Redu<;ao ao 
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Valor Recuperavel de Ativos" aumentou o lucro operacional da empresa, trazendo as 

demonstra<;6es financeiras a um valor mais adequado a realidade, no entanto 

aumentando o lucro tributavel. 

Com rela<;ao a determina<;ao e dedu<;ao do valor residual dos ativos 

imobilizados, conforme o seguinte trecho do CPC 27: "0 valor depreciavel de um 

ativo e determinado ap6s a dedu<;ao de seu valor residual. Na pratica, o valor 

residual de um ativo frequentemente nao e significative e por isso imaterial para o 

calculo do valor depreciavel", o entrevistado informou que os equipamentos da 

empresa sao 100% depreciaveis, ou seja, utilizados ate o seu sucateamento e que 

apenas no caso dos veiculos, houve a dedu<;ao do valor residual, por ser 

representative, ou seja, mesmo sendo depreciado ao maximo, ainda tera um valor 

de mercado, ou valor justo residual a ser negociado ap6s sua utiliza<;ao. 

0 controller informou tambem que no caso da empresa, nao ha rela<;ao entre 

os CPC's 06 (arrendamento mercantil) e 27 (ativo imobilizado), uma vez que as 

opera<;6es de leasing da empresa sao pouco significativas. 

Ainda com rela<;ao ao ativo imobilizado, o entrevistado informou que nao 

houve influencia do CPC 01 (redu<;ao ao valor recuperavel de ativos) na implanta<;ao 

do CPC 27, devido aoestudo elaborado em conjunto com a engenharia de fabrica, a 

fim de identificar itens nao recuperaveis e promover uma revisao da vida util de 

todos os bens que comp6em o imobilizado. Porem, como ja citado, foi utilizado como 

criteria preponderante para a avalia<;ao dos ativos a lucratividade da empresa e, 

sendo a mesma lucrativa em todos os seus neg6cios, nao houve o que medir em 

termos de "Impairment". 

Contudo, foram constatados aumentos na vida util dos ativos imobilizados da 

empresa, prolongando a vida util, acarretando um alongamento nos prazos da 

deprecia<;ao e resultando em redu<;ao nas respectivas despesas e consequente 

varia<;ao positiva no resultado da empresa. Essa pratica de revisao da vida util vai de 

encontro com o que orientam as normas do CPC, segundo as quais as empresas, 

na ado<;ao inicial das normas internacionais, poderao ajustar os valores dos seus 

imobilizados para que passem a ser registrados pelo seu valor justo, ou ainda se 

detectado que algum imobilizado esta sendo depreciado com base em uma vida util 
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diferente da vida util econ6mica esperada, a empresa podera ajustar suas 

respectivas taxas de deprecia<;ao. 

Quante a reclassifica<;ao para 0 ativo imobilizado de itens "sobressalentes" ou 

"equipamentos de servi<;o", antes contabilizados no estoque, o controller informou 

que algumas pe<;as de manuten<;ao foram reclassificadas para o grupo do ativo 

imobilizado. Ainda conforme o entrevistado, a questao do agrupamento de itens 

individualmente insignificantes, permitidos pelo CPC 27, e permissao para atribuir os 

criterios ao valor do conjunto, impactando na obriga<;ao de registro de acordo com o 

art. 301 do RIR/99 e art. 30 da Lei n° 9.249/95, em que o valor minimo estabelecido 

para um ativo imobilizado e de R$ 326,61, nao afetou a empresa uma vez que ela 

utiliza como criterio de imobiliza<;ao dos ativos a vida util dos mesmos. 

Com rela<;ao as reservas de reavalia<;ao, existentes antes da ado<;ao das 

normas internacionais, o entrevistado informou que elas permaneceram inalteradas, 

conforme permitido pela Lei n° 11.638/2007, nao tendo eles previsao de ajuste. 

Como ja mencionado anteriormente, o regime Tributario Transit6rio foi 

opcional no ano de 2009 e obrigat6rio no ano de 2010. Tendo a empresa optado 

pelo RTT no ano de 2009, o entrevistado foi questionado sobre a existencia de 

algum planejamento tributario para que essa op<;ao fosse feita, e o mesmo informou 

que nao houve a necessidade uma vez que as altera<;5es decorrentes da ado<;ao 

das normas internacionais nao foram significativas. 

Quante as dificuldades encontradas no processo de ado<;ao dos CPC's, o 

entrevistado informou que o grau de dificuldade foi baixo, pois a empresa nao possui 

opera<;5es muito complexas. 0 processo mostrou-se trabalhoso, porem nao 

demandou a forma<;ao de uma equipe especifica para tratar dos aspectos de 

maneira isolada e foi conduzido como parte das atividades normais do dia a dia da 

em pres a. 

Para o controller, a ado<;ao dos Pronunciamentos Tecnicos trouxe beneficios 

para a organiza<;ao, pois tecnicamente as Demonstra<;5es Financeiras passaram a 

traduzir melhor as opera<;5es da empresa, as informa<;5es ficaram mais robustas em 

conteudo, e os usuaries passaram a disfrutar de informa<;5es mais consistentes e 
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importantes, nao sendo detectada nenhuma desvantagem com a ado<;ao dos 

CPC's. 

A segunda parte da entrevista, realizada com o gerente de controladoria, teve 

como foco obter a opiniao do entrevistado sobre a importancia da ado<;ao das 

normas internacionais e sobre o atual cenario tributario brasileiro. 

Conforme as repostas obtidas, o entrevistado afirma que a ado<;ao das 

normas internacionais e realmente necessaria, pois unifica o ambiente de neg6cios 

entre as diversas economias mundiais e aproxima o Brasil das praticas norte 

americanas e europeias, e que as normas cumprem o objetivo de trazer maier 

transparencia e comparabilidade as Demonstra<;oes Financeiras, apesar de que nas 

informa<;oes integrantes as notas explicativas das demonstra<;oes, adotou-se um 

contingente muito maier de informa<;oes e se fez uso de uma linguagem 

excessivamente tecnica e subjetiva. 

Ainda de acordo com o entrevistado os CPC's nao sao claros, tornando sua 

interpreta<;ao subjetiva e dificultando o entendimento dos profissionais envolvidos. 

Por ser uma novidade, na medida em que o conhecimento e a pratica avan<;arem 

havera maier dominic de todos os conceitos. Assim, revisoes e atualiza<;oes serao 

necessarias para que a subjetividade seja eliminada. Para o controller, um ponte 

importante e que os curses de ciencias contabeis nas universidades deem maier 

enfase as normas internacionais. 

0 entrevistado foi questionado se o seguinte trecho do CPC 27: "Este 

pronunciamento deve ser aplicado na contabiliza<;ao de ativos imobilizados, exceto 

quando um outre Pronunciamento exija ou permita um tratamento contabil diferente." 

sugere a existencia de uma hierarquia entre os CPC's, ou se esses podem ser 

utilizados, a criterio da empresa, para seu proprio beneficia. 0 gerente de 

controladoria afirmou que cada CPC e especifico, porem e gecessaria a 

harmoniza<;ao na aplica<;ao dos mesmos, para que nao haja divergencia entre eles. 

Ap6s estudo detalhado, o que deve direcionar sua aplica<;ao "e a velha e boa 

equa<;ao do custo x beneficia". 

Quante ao atual cenario tributario brasileiro, o entrevistado alegou que a 

reforma tributaria e a atualiza<;ao do regulamento do imposto de renda sao 
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urgentemente necessarias, e que a coexistencia de uma contabilidade societaria e 

uma contabilidade tributaria, ainda presente no Brasil, e prejudicial aos profissionais 

contabilistas e para a competitividade das empresas uma vez que, representa um 

onus muito alto para as organizac;oes, pois demanda estruturas para o controle de 

todos os impastos, tributes, taxas e encargos a que estao sujeitas. 0 entrevistado 

afirma, ainda, que a atual legislac;ao tributaria e "complexa e infinitamente incoerente 

entre todos os entes federativos". 

6. CONSIDERA<;OES FINAlS 

0 atual cenario contabil brasileiro encontra-se em plena transformac;ao, 

devido a diversas alterac;oes trazidas pela internacionalizac;ao das praticas 

contabeis. Com a publicac;ao das Leis n° 11.638/2007 e 11.941/2009 o Brasil iniciou 

uma nova fase de padronizac;ao de processes e conceitos contabeis, no sentido de 

reduzir as diferenc;as entre as praticas contabeis brasileiras e as praticas europeias 

e norte americanas. 

A convergencia as normas internacionais, mais do que importante, e 

extremamente necessaria, devido a abertura cada vez maier da economia brasileira 

ao mercado internacional, facilitando muito o fluxo de informac;oes, desenvolvendo 

economias e promovendo a harmonizac;ao das normas de diversos paises. 

Contudo, o Brasil continua fortemente influenciado e limitado pelas leis fiscais. 

A forte carga tributaria incidente sabre os contribuintes constitui mais um obstaculo a 

ser vencido pelas empresas brasileiras. Apesar disso, o Brasil encontra-se em um 

estagio bem avanc;ado quanta a adoc;ao das normas internacionais, grac;as aos 

pronunciamentos emitidos pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis em total 

consonancia com as novas normas. 

Foi em meio a esse cenario de mudanc;as que a empresa objeto do presente 

estudo, assim como muitas outras empresas brasileiras, teve que se adaptar a nova 

realidade contabil. Atraves deste trabalho pudemos perceber que o processo de 

convergencia nao foi facil, e que exigiu uma nova forma de pensamento dos 

profissionais envolvidos. Porem, na visao da empresa, o grau de dificuldade foi 

relativamente baixo, pois a mesma nao realiza operac;oes muito complexas e a 
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dificuldade encontrada deve-se ao fato de as normas internacionais serem algo novo 

e, portanto, eram poucos os conhecimentos com rela<;ao ao assunto. Assim, 

capacita<;ao de pessoal, pesquisas e analises mais detalhadas foram necessarias 

para que a convergencia ocorresse da forma correta. 

Pudemos notar tambem que foram muitos os aspectos positives inerentes ao 

processo de convergencia na empresa estudada. As Demonstra<;oes Financeiras 

passaram a trazer informa<;oes com mais conteudo e mais pr6ximas da realidade da 

empresa. Outro beneficio foi o aumento do resultado da empresa devido ao 

prolongamento da vida util de alguns bens do seu ativo imobilizado. 

Outro aspecto importante das novas normas e que as mesmas exigem do 

profissional que as utiliza capacidade de interpreta<;ao e julgamento apurados, ou 

seja, fazem com que o individuo que as utiliza tenha que analisar as informa<;oes e 

nao apenas repassa-las. 

Portanto, pudemos concluir que nao ocorreram altera<;oes estruturais na 

empresa estudada, ou seja, nao houve alteragao no quadro de funcionarios, ou 

mesmo a contra<;ao de servi<;os terceirizados em virtude da adogao das normas 

internacionais. Porem, novas retinas e controles foram criados ou entao adaptados 

para o atendimento das novas normas. Os impactos nao foram significativos, devido 

ao fato de a empresa nao possuir urn nivel elevado de complexidade em suas 

opera<;oes, e o processo de convergencia foi integrado como parte das operagoes 

normais da organizagao. 

As maiores dificuldades encontradas residiram na linguagem pouco clara das 

normas internacionais, e a subjetividade inerente a etas. 0 processo apresentou-se 

trabalhoso para os profissionais envolvidos, especialmente quanto a revisao da vida 

util dos bens da organizagao, o que demandou participagao intensa do setor de 

engenharia da empresa, cujo trabalho deu suporte para o calculo das novas. taxas 

de depreciagao, por meio de laudos tecnicos. 

No entanto, apesar de trabalhoso, o processo de convergencia nao 

apresentou grandes impactos ou ate mesmo mudangas alem das citadas nos 

paragrafos anteriores. Mas, apesar de pouco relevantes, as mudan<;as ocorridas 

trouxeram beneficios para a organiza<;ao, sendo os principais: aumento da qualidade 
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e da quantidade de informav5es para os usuaries, necessidade de participayao de 

toda a empresa nos processo contabeis, fluxo maior de informav5es entre os setores 

e aproximagao maior das Demonstrag5es Financeiras a realidade da organizagao. 

REFERENCIAS 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti- AUDITORIA- Urn Curso Moderno e Complete

Ed. Atlas, 6a. Editora, Sao Paulo, 2003, pg.36. 

ATTIE, Willian- AUDITORIA- Conceitos e Aplicag5es- Editora Atlas, 3a Ed., Sao 

Paulo, 1998, pg.47 e 48. 

CPC- Comite de Pronunciamentos Contabeis- Disponivel em: 

< http://www.cpc.org.br/pronunciamentoslndex.php > Acesso em: 20 de Outubro de 

2010. 

ERNEST & YOUNG e FIPECAFI - MANUAL DE NORMAS INTERNACIONAIS DE 

CONTABILIDADE- Editora Atlas, Sao Paulo, 2009. 

IUDiCIBUS, Sergio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens et. al. Manual de 

Contabilidade Societaria- Editora Atlas, 1a Ed., Sao Paulo. 

Lei 11.638/07- Lei das Sociedades Anonimas- Disponivel em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007-2010/2007/lei/111638.htm > Acesso 

em: 15 de Outubro de 2010. 

Lei 11.941/09- Lei do Regime Tributario Transit6rio- Disponivel em: 

< http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2007 -201 0/2009/lei/111941.htm > Acesso 

em: 15 de Outubro de 2010. 

MARION, Jose Carlos- Contabilidade Empresarial- Ed. Atlas, 15a Ed., Sao Paulo, 

2009. 

39 



OLIVEIRA, Antonio Benedito Silva - Metodos e Tecnicas de Pesquisa em 

Contabilidade- Editora Saraiva, 1a Ed., Sao Paulo, 2003. 

OLIVEIRA, Gustavo Pedro de- CONTABILIDADE TRIBUTARIA- Editora Saraiva, 

3a Ed., Sao Paulo, 2009. 

SOUZA, Luiza Carlos de - Controladoria Aplicada aos Pequenos Neg6cios - Editora 

Jurua, 18 Ed., Curitiba, 2009. 

40 



ANEXOS 

ANEXO I. QUESTIONARIO I -ANALISE PREVIA DA EMPRESA 

UFPR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

MBA- AUDITORIA INTEGRAL 

QUESTIONARIO 1- ANALISE PREVIA DA EMPRESA 

Parte I 

A. Caracteriza~ao do respondente: 

A.l. Cargo: gerente de controladoria 
A.2. Setor em que trabalha : eontroladoria 
A.3. Eseolaridade: 

( ) 1Q Grau 
( ) 2Q Grau 

(X) Superior 
A.4. Tempo de trabalho na empresa: 3 a nose 6 meses. 

B. Caracteriza~ao da empresa: 

B.l. Nome da Empresa: Furukawa IndustrialS/ A Produtos Eletricos 

B.2. Atividade Economiea: Industria 

B.3. Regime Tributario Federal em 2009: 

( ) Luera Presumido 

(x) Luera Real 

( ) Luera Arbitrado 

( ) Simples Naeional 

B.4. Porte da Empresa: 

( ) Pequeno 

()Media 

(x) Grande 

B.S. No de Funcionarios da empresa: 

(x) De 100 a 500 funeionarios 

( ) De 501 a 1000 funcionarios 

( ) De 1001 a 2000 funcionarios 

( ) Mais de 2000 funcionarios 

B.G. No de Funcionarios do Setor Contabil : 

41 



(x) De 1 a 20 funcionarios 

) De 21 a 40 funcionarios 

( ) De 41 a 50 funcionarios 

( ) Mais de 50 funcionarios 

8.7. Qual a forma de constitui<;:ao da empresa: 
( ) Sociedade Limitada 

Parte II 

( ) Sociedade Anonima de Capital Aberto 
(x) Sociedade Anonima de Capital Fechado 
( ) Outras formas de constitui~ao 

A seguir serao feitas algumas afirma~6es sabre a processo de convergencia as normas internacionais 

de contabilidade. Assinale conforme a escala abaixo, um unico numero entre 1 e 5, que melhor 

indique a nfvel em que cada afirma~ao se encontra presente na empresa em que trabalha. 

Discord a 
Totalmente 

1 

Discord a 
Parcial mente 

2 

Nem Concordo, 
Nem Discordo 

3 

Concordo 
Parcialmente 

4 

1. A Contabilidade da empresa esta integralmente adequada as Normas 
lnternacionais de Contabilidade. 

2. Foram necessarias novas contrata~oes para que a processo de 
convergencia ocorresse. 

3. A empresa recorreu a servi~os terceirizados de consultoria para a 
processo de convergencia. 

4. Todos as CPC's exigidos, para que a processo de convergencia 
ocorresse, foram utilizados. 

5. Foram detectadas dificuldades durante a processo de convergencia. 

6. Os CPC's possuem uma linguagem clara. E passive! entende-los sem 
que haja duvidas. 

7. A empresa investiu em treinamento de pessoal para a processo de 
convergencia. 
8. Os controles internos foram modificados em fun~ao da ado~ao de 
algum CPC. 

9. 0 processo de convergencia trouxe beneffcios para a empresa. 

10. Toda a empresa foi envolvida no processo de convergencia. 

11. A atual legisla~ao do Impasto de Renda dificultou a processo de 
convergencia. 
12. A empresa efetuou a entrega do FCONT referente ao ana de 2009. 

13. Todos as funcionarios envolvidos no processo de convergencia 
passu em ciencia dos CPC s necessaries. 
14. Foi utilizada a rela~ao custo-beneffcio para implementa~ao dos CPC's. 

15. Com a ado~ao dos CPCs as demonstra~6es financeiras da empresa 
ficaram mais claras e pr6ximas da realidade para as acionistas. 

1 

X 

X 

1 

1 

X 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Concordo 
Totalmente 
5 

2 3 4 X 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 X 

2 3 4 X 

2 3 4 5 

2 3 4 X 

2 3 X 5 

2 3 4 X 

2 3 X 5 

2 3 4 X 

2 3 4 X 

2 3 X 5 

2 3 4 X 

2 3 4 X 
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ANEXO II - QUESTIONARIO II -ANALISE DO SETOR CONTABIL 

UFPR 

UNIVERSIDADE FEDERAl DO PARANA 

MBA- AUDITORIA INTEGRAl 

QUESTIONARIO II- ANAliSE DO SETOR CONTABil 

Parte I 

A. Caracteriza~ao do respondente: 

A.l. Cargo: Gerente de Controladoria 
A.2. Setor em que trabalha: Financeiro 
A.3. Escolaridade: 

( ) 12 Grau 
( ) 22 Grau 

( X ) Superior 
A.4. Tempo de trabalho na empresa: 3 anos e 9 meses. 

Parte II 

A seguir serao feitas algumas afirmac;:oes sobre o processo de convergencia as normas internacionais 

de contabilidade. Assinale conforme a escala abaixo, um unico numero entre 1 e 5, que melhor 

indique o nfvel em que cada afirmac;:ao se encontra presente no setor em que trabalha . 

Discordo 
Total mente 

1 

Discordo 
Parcial mente 

2 

Nem Concordo, 
Nem Discordo 

3 

Concordo 
Parcial mente 

4 

1. 0 setor contabil participou de forma integral no processo de 
convergencia as normas internacionais. 

2. Foram encontradas dificuldades por parte do setor na interpretac;:ao 
e aplicac;:ao dos CPC's. 

3 . As auditorias intern a e extern a auxiliaram no processo de 
convergencia. 
4. Todos os CPC's exigidos para o setor foram aplicados. 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

Concordo 
Total mente 

5 

3 4 X 

3 4 X 

3 X 5 

3 4 X 
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5. Os funcionarios do setor foram capacitados para realizar o processo 
1 2 3 4 X 

de convergencia. 

6. Os CPCs foram aplicados com total certeza do seu conteudo. 1 2 3 4 X 
7. Os controles internes do seu setor foram modificados em fun~ao da 

1 2 X 4 5 
ado~ao de algum CPC. 
8. 0 processo de convergencia facilitou os trabalhos do seu setor. X 2 3 4 5 
9. Foram necessarias informa~6es de outros setores da empresa na 

1 2 3 4 X 
aplica~ao dos CPC s. 
10. A ado~ao das Normas lnternacionais valorizou o seu setor. 1 2 3 X 5 

11. Houve mudan~as nos criterios de reconhecimento das receitas e 
1 2 3 4 X 

despesas dedut iveis. 
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ANEXO Ill. QUESTIONARIO Ill- ANALISE DO SETOR FISCAL 

UFPR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

MBA- AUDITORIA INTEGRAL 

QUESTIONARIO Ill- ANALISE DO SETOR FISCAL 

Parte I 

A. Caracteriza~ao do respondente: 

A.l. Cargo: Chefe de Depto. Fiscal Tributario 

A.2. Setor em que trabalha: Fiscal Tributario 
A.3. Escolaridade: 

( ) 1Q Grau 
( ) 2Q Grau 

(x) Superior 
A.4. Tempo de trabalho na empresa : 19 anos 

Parte II 

A seguir serao feitas algumas afirma~oes sabre o processo de convergencia as normas internacionais 

de contabilidade. Assinale conforme a escala abaixo, um unico numero entre 1 e 5, que melhor 

indique on fvel em que cad a afirma~ao se encontra presente no set or em que trabalha . 

1 

2 

3 

Discordo 
Totalmente 

1 

Discord a 
Parcial mente 

2 

Nem Concordo, 
Nem Discordo 

3 

0 setor fiscal participou do processo de convergencia 
internacionais. 

Concordo 
Parcial mente 

4 

as normas 

Foram encontradas dificuldades por parte do setor na interpreta~ao 

e aplica~ao dos CPC s. 
As auditorias internas e externas auxiliaram o setor no processo de 
convergencia. 

1 X 

1 2 

1 2 

Concordo 
Total mente 

5 

3 4 5 

3 X 5 

3 4 X 
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4 Todos os CPC's exigidos para o setor foram aplicados. 1 2 3 4 X 
5 Os funcionarios do setor foram capacitados para realizar o processo 

de convergencia. 
1 2 X 4 5 

6 Os CPCs foram aplicados com total certeza do seu conteudo. 1 2 3 X 5 

7. Os controles internos do seu setor foram modificados em fun~ao da 
X 2 3 

ado<;ao de algum CPC. 
4 5 

8. 0 processo de convergencia facilitou os trabalhos do seu setor. 1 2 X 4 5 
9. Foram necessarias informa<;oes de outros setores da empresa na 

1 2 X 4 5 
aplica<;ao dos CPC s. 
10.A ado<;ao das Normas lnternacionais valorizou o seu setor. 1 2 X 4 5 
11. A atual legisla<;ao do Impasto de Renda dificultou o processo de 

1 2 X 4 5 
convergencia. 
12. Houve dificuldades no preenchimento do FCONT. 1 2 3 X 5 

13. Houve op<;ao pelo RTI em 2009. 1 2 3 4 X 
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ANEXO IV. ENTREVISTA 

UF-PR 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

MBA- AUDITORIA INTEGRAL 

ENTREVISTA- ANALISE DO PROCESSO DE CONVERGENCIA As NORMAS INTERNACIONAIS 

ENTREVISTADO: GERENTE DE CONTROLADORIA 

PARTE 1- DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CONVERGENCIA NA EMPRESA: 

1 - Quais CPC's foram utilizados no processo de convergencia? 

Resposta: 

• CPC 02 
• CPC 03 
• CPC 05 
• CPC 06 
• CPC 12 
• CPC 15 
• CPC 16 
• CPC 18 
• CPC 20 
• CPC 23 
• CPC 25 
• CPC 26 
• CPC 27 
• CPC 32 
• CPC 36 
• CPC 37 
• CPC 38 
• CPC 40 
• ICPC 08 
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2 - Quais foram os setores ou departamentos da empresa envolvidos e 
afetados diretamente pelo processo de convergencia? 

Resposta: 

• Controladoria (Contabilidade, Custos, Ativo Fixo e Fiscal) 
• Financeiro (Contas a Pagar e Contas a Receber) 
• T esouraria 
• Engenharia de Fabrica (Impairment do Ativo lmobilizado) 
• Juridico (Ativos e Passives Contingentes ). 

3- De que maneira o processo de convergencia afetou as rotinas e praticas 
contabeis da organiza~ao? Em que grau a empresa foi afetada pelas novas 
exigencias internacionais? 

Resposta: 

• A Contabilidade deixou de ter apenas uma fun<;:ao de registro das transa<;:6es 
e passou a avaliar criticamente tais transa<;:6es, inclusive antecipando 
problemas que podem ter reflexes negatives nas Demonstra<;:6es Financeiras. 

• Aos profissionais que atuam diretamente na Contabilidade exigiu atualiza<;:ao 
e assimila<;:ao de novos conhecimentos, inclusive para atuar como 
disseminadores das novas praticas para as demais areas afetadas dentro da 
Orga niza<;:ao. 

• Maior intercambio de informa<;:6es dentre as areas da Organiza<;:ao. 

4 - Algum controle interno ja existente foi modificado em fun~ao da aplica~ao 
dos CPC's? Caso positivo, qual controle foi modificado? 

Resposta: Sim, do Ativo lmobilizado. 

5 - Novos controles internos foram implantados para o cumprimento das 
exigencias dos CPC's aplicados? Caso positivo, quais controles foram 
criados? 

Resposta: 

• Elabora<;:ao do Fluxo de Caixa no modele das D.F's. a cada final de trimestre. 
• Fechamentos trimestrais mais criteriosos e abrangentes. 
• Avalia<;:6es peri6dicas das opera<;:6es financeiras de Hedge. 
• Revisao anual das vidas uteis. 

6 - Como e feita a segrega~ao entre a contabilidade voltada para a apura~ao de 
impostos, conforme a legisla~ao do imposto de renda, e a contabilidade 
voltada para o atendimento as normas internacionais? 
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Resposta: Nao houve segrega<;ao resultante das normas internacionais. 0 modele 
continua o mesmo, ou seja, existe urn Depto. Fiscal que trata de todos os processes 
fiscais e tributaries e urn Depto. de Contabilidade, que atua nos processes de 
Custos, Ativo Fixo e Opera<;oes Contabeis em geral, inclusive com a 
responsabilidade de elabora<;ao das Demonstra<;oes Financeiras. 

7 - Quais sao os controles internos utilizados pela empresa para a segrega~ao 
citada na pergunta anterior? 

Resposta: Nao Aplicavel. 

8 - Qual CPC exigiu mais trabalho para ser implantado? 

Resposta: CPC 27- Ativo lmobilizado. 

9 - Qual criterio foi utilizado para a escolha dos CPC's utilizados? 

Resposta: Aplicabilidade ao neg6cio e as atividades da empresa. 

10 -A empresa obteve varia~ao em seu resultado em decorrencia da ado~ao 
dos CPC's? A varia~ao foi negativa ou positiva? 

Resposta: Sim, a revisao das vidas uteis resultou em urn alongamento nos prazos 
da deprecia<;ao, resultando em redu<;ao nas respectivas despesas. 

11 - Durante a implanta~ao do CPC 27 - "Ativo lmobilizado", o CPC 6 -
"Opera~oes de Arrendamento Mercantil" interferiu neste trabalho? 

Resposta: Nao, pois as opera<;oes de leasing sao irrelevantes para a empresa. 0 
maior trabalho decorreu da revisao das vidas uteis. 

12- Analisando o CPC 6, houve dificuldade na analise de contratos de Leasing, 
em rela~ao a identificac;ao da transferencia de riscos e beneficios? 

Resposta: Vide resposta anterior. 

13- Como foi definido, na pratica, o "valor residual" em rela~ao a deprecia~ao 
de acordo como seguinte trecho do CPC 27: "0 valor depreciavel de urn ativo 
e determinado ap6s a dedu~ao de seu valor residual. Na pratica, o valor 
residual de urn ativo frequentemente nao e significativo e por isso imaterial 
para 0 calculo do valor depreciavel"? 
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Resposta: Nossos equipamentos sao 100% depreciaveis. No caso dos veiculos, 
houve sim a dedu<;ao do valor residual, por ser representative. 

14 - A empresa possuia "Reservas de Reavalia~ao" em suas demonstra~oes 
financeiras anteriores a ado~ao as Normas lnternacionais? Quais foram OS 

ajustes efetuados, uma vez que a reavalia~ao nao e mais permitida no Brasil? 

Resposta: Sim, mas permaneceram sem altera<;ao, conforme permitido pela lei 
11.638/2007. 

15- 0 conceito de "Redu~ao a valor recuperavel de ativos" estabelecido pelo 
CPC 01, interferiu na implementa~ao do CPC 27? De que maneira? 

Resposta: Foi elaborado um estudo em conjunto com a Engenharia de Fabrica, a 
tim de identificar itens nao recuperaveis. Eventuais ajustes foram suportados por 
laudo interno dos engenheiros. 

16- Qual o criterio utilizado para a "Redu~ao a valor Recuperavel de Ativos"? 

Resposta: Lucratividade da empresa e dos seus neg6cios foi o criteria 
preponderante. Como a empresa e lucrativa em todos os seus neg6cios, nao ha o 
que se medir em rela<;ao a "Impairment". 

17 - A empresa optou pelo RTT no ano-base de 2009? 

Resposta: Sim. 

18- Houve algum planejarnento tributario para que a decisao de optar ou nao 
pelo RTT ocorresse? Em caso positivo, o planejamento foi realizado pelos 
pr6prios funcionarios da empresa, pela auditoria externa ou por terceiros 
contratados? 

Resposta: Nao, pois o unico impacto foi o leasing (imaterial). 

19 - A aplica~ao dos CPC's afetou a tributa~ao da empresa de alguma 
maneira? Uma vez que o RTT era opcional nos anos anteriores? 

Resposta: A revisao das vidas uteis nao foi considerada relevante para justificar 2 
controles, 1 Fiscal e outro Contabil. 
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20 - Houve registro no Ativo lmobilizado de algum "sobressalente" ou 
"equipamento de servi~o" que anteriormente eram contabilizados como 
"estoques" e posteriormente reconhecidos no resultado? 

Resposta: As pe<;as para manuten<;ao foram reclassificadas para o grupo do Ativo 
lmobilizado. 

21 - A quesUio do agrupamento de itens individualmente insignificantes, 
permitidos pelo CPC 27, e permissao para atribuir os criterios ao valor do 
conjunto, trouxe impacto na obriga~ao de registro de acordo com o art. 301 do 
RIR/99 e art. 30 da Lei n° 9.249/95, em que o valor minimo estabelecido para urn 
ativo imobilizado e de R$ 326,61. lsso ocasionou a cria~ao de urn controle 
interno diferente? 

Resposta: Nao. Utilizamos como balizador o criteria de vida util. 

22 - De acordo com o questionario I - Analise Previa da Empresa, foram 
encontradas dificuldades durante o processo de converg€mcia. Quais foram as 
principais dificuldades encontradas e como etas foram superadas? 

Resposta: Grau baixo de dificuldade, tendo em vista a empresa nao possuir 
opera<;6es complexas. Foi trabafhoso, porem nao requereu a constitui<;ao de uma 
equipe especifica para tratar dos aspectos de maneira isolada. 0 processo foi 
conduzido como parte das atividades normais do dia a dia da empresa. 

23 - De acordo com o questionario I - Analise Previa da Empresa, a ado~ao das 
Normas lnternacionais trouxe beneficios para a empresa. Quais foram os 
principais beneficios obtidos? 

Resposta: Sim, tecnicamente as DF's. traduzem melhor as opera<;6es da empresa, 
as informa<;6es sao mais robustas em conteudo e os usuaries disfrutam de 
informa<;6es mais consistentes e importantes. 

24 - Foi detectada alguma desvantagem para a empresa em decorr€mcia da 
ado~ao dos CPC's? 

Resposta: Nao. 

PARTE II - OPINI.AO DO ENTREVISTADO ACERCA DO PROCESSO DE 
CONVERGENCIA: 

25 - Em sua opiniao, o atual Regulamento de lmposto de Renda esta adequado 
as novas praticas contabeis? A Reforma Tributaria e necessaria? 
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Resposta: 0 RIR deve ser atualizado e a Reforma Tributaria e Urgente. 

26 - Em sua opiniao, a coexist€mcia de uma contabilidade societaria e uma 
contabilidade tributaria ainda se faz presente no Brasil? lsso prejudica ou 
auxilia os profissionais contabilistas? 

Resposta: Prejudica, pois e incoerente e altamente prejudicial ao ambiente 
competitive das empresas brasileiras. Representa um onus muito alto para as 
empresas as estruturas necessarias para controlar todos os impostos, tributes, taxas 
e encargos a que elas estao sujeitas. Acima de tudo, uma legisla<;ao complexa e 
infinitamente incoerente entre todos os entes federativos. 

27 - Em sua opiniao, os CPC's sao claros ou conservam urn carater ambiguo 
em uma eventual interpretac;ao? Voce acha que as diferentes culturas 
economicas mundiais conseguirao absorver estes pronunciamentos e 
interpreta-Jos da mesma maneira? 

Resposta: Ha muita subjetividade em questao o que dificulta o entendimento dos 
profissionais que atuam na contabilidade e tambem em auditoria externa. Como 
qualquer novidade, na medida em que o conhecimento e a aplicabilidade pratica 
avan<;arem, havera maior dominic de todos os conceitos. Adicionalmente, revis6es e 
atualiza<;6es serao implementadas com o objetivo de eliminarem a subjetividade. Um 
ponto importante e que as escolas deem maior enfase na grade curricular dos 
cursos de Ciencias Contabeis. 

28 - Em sua opiniao, a convergencia as normas internacionais e necessaria? 
Porque? 

Resposta: Unifica o ambiente de neg6cios entre as diversas economias mundiais. 

29 - Quanto a forma de "alcance" do CPC 27: "Este pronunciamento deve ser 
aplicado na contabilizac;ao de ativos imobilizados, exceto quando urn outro 
Pronunciamento exija ou permita urn tratamento contabil diferente", voce acha 
que esses termos sugerem a existencia de uma HIERARQUIA entre os CPC's, 
ou que esses podem ser utilizados, a criterio da empresa, para seu proprio 
beneficio ? Comente. 

Resposta: Entendo que cada CPC e especifico, mas que devem ser harmonizados 
em suas aplica<;6es, para que nao divirjam entre si. Depois de estudados 
detalhadamente, o que deve nortear sua aplica<;ao e a velha e boa equa<;ao do 
custo x beneficio. 

52 



30 - Em sua opiniao, a ado~ao das Normas lnternacionais cumpre o objetivo de 
trazer maior transparencia e comparabilidade as Demonstra~oes Financeiras? 
Comente. 

Resposta: Sim, apesar de que nas informa96es integrantes das notas explicativas 
as Demonstra96es Financeiras adotou-se um contingente muito maior de 
informa96es e fez-se usa de uma linguagem excessivamente tecnica e subjetiva. 

31 - Em sua opm1ao, a ado~ao das Normas lnternacionais representa uma 
evolu~ao na contabilidade brasileira? Comente. 

Resposta: Sim, ja estavamos muito distantes das praticas contabeis norte
americanas e europeias. 
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