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RESUMO 

 

O objetivo geral deste trabalho é identificar fatores que direcionam as empresas 

multinacionais de médio porte à adoção das IFRS Full ou da IFRS SME. Para isso, baseou-se, 

na Teoria Institucional, a qual fornece subsídios teóricos para identificar o porquê às empresas 

fazem essa escolha. Buscou identificar, ainda, sob qual mecanismo de mudança institucional 

as empresas buscam legitimação no processo de adoção das normas internacionais, sejam 

eles, coercitivo, mimético e/ou normativo. A amostra desta pesquisa foi composta por oito 

profissionais responsáveis pela tomada de decisão dos processos contábeis dessas empresas, 

os quais foram selecionados pelo critério de acessibilidade. Para realização desta pesquisa 

foram efetuadas entrevistas semiestruturadas, as quais permitem maior profundidade na 

investigação do problema. Os materiais coletados foram analisados utilizando a técnica de 

análise de conteúdo de Bardin (2007). Por meio dos resultados obtidos, foi possível identificar 

que as empresas, foco deste estudo, escolhem como first option, a adoção das IFRS Full. 

Pôde-se perceber que esta decisão está vinculada a capacitação técnica do profissional, 

paralelamente à perspectiva de crescimento dessas empresas a um período de curto a médio 

prazo. Verificou-se que os profissionais, que atuam nessas empresas, não efetuam análises das 

escolhas contábeis disponíveis nos dois modelos, demonstrando não haver relação entre 

escolha e avaliação do modelo que melhor se adeque as operações e aos resultados. Como 

fatores inibidores, identificou-se, a baixa priorização/importância à adoção pelas companhias, 

a baixa interferência de terceiros e a baixa interferência da matriz. Como fator indutor à 

adoção das normas internacionais, somente foi identificado, à capacitação profissional, a qual, 

por meio da pressão normativa e mimética, pôde ser percebida a busca pela legitimação. 

Ainda, buscando validar e aprofundar os resultados dessa pesquisa buscou-se junto ao órgão 

de classe, CRC SP, e junto as empresas de auditoria Big Four, à avalição dos resultados 

obtidos, uma vez que foram frequentemente citados pelos profissionais. Para esta avaliação 

foram apresentados os principais pontos levantados pelos profissionais, como, à necessidade 

de se ter um órgão de classe mais atuante e a necessidade de apoio das empresas de auditoria 

junto ao corpo diretivo dessas companhias, a fim de impulsionar o processo de adoção e 

também gerar responsabilização às empresas nesse processo, além da responsabilização dos 

profissionais.  

 

Palavras-chave: Teoria Institucional; Fatores indutores e inibidores; Normas Internacionais 

de Contabilidade (IFRS Full e IFRS SME); Empresas multinacionais de médio porte. 



  

ABSTRACT 

 

The general objective of this study is to identify what factors lead medium-sized multinational 

companies to adopt IFRS Full or IFRS SME. In order to do so, the Institutional Theory was 

applied as research basis since it provides theoretical ground for the identification of the 

reason why companies make such a choice. This work also sought to identify which 

institutional changing mechanisms, whether coercive, mimetic and/or normative, are present 

when companies look for legitimacy in the process of adopting norms. The sample presented 

here comprises eight professionals responsible for decision making in accounting processes 

working for the referred companies, selected according to an availability criteria. This 

researched was carried out applying semi-structured interviews, which allow a deeper 

investigation of the issue. Collected material has been analyzed through Bardin's Technical 

Analysis of Content (2007). From the results, it was possible to identify that the companies 

have the IFRS Full as their first choice. It was also found that such decision is bound to the 

technical skill of the professional in charge, along with the growing perspective for the 

company within a short term. The professionals working in such companies do not analyze 

the available accounting choices in both cases, demonstrating that there is no relationship 

between the choice made and the evaluation of the model that best suits operations and 

results. Little prioritization/relevance by companies in adopting norms, as well as little 

interference by third parties and little interference by the mother company were found as 

inhibiting factors. As for the encouraging factor, the study found that the capacity of the 

professional in charge responds for the adoption of norms, which takes place as a result of 

normative and mimetic pressure when companies search for legitimacy. In addition, we 

submitted the results of this research to the Accounting Council (CRC SP) and the Big Four 

consulting firm, in order to have them validated and deepened, since those two have been 

often mentioned by the professionals. Such consulting raise aspects mostly approached by the 

professionals, i.e. the need for a more effective professional class representation and a support 

from auditing firms with the board of directors of the companies studied, in order to propel 

the processes of adopting norms and also to generate a sense of responsibility by the 

companies in such processes, besides holding the accounting professionals responsible.  

 

Key-words: Institutional Theory; Encouraging and inhibiting factors; International Finance 

Reports Standard (IFRS Full and IFRS SME); Medium-sized Multinational Companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um ambiente com grandes transformações, com a economia em expansão e 

necessidades latentes de investimentos, o Brasil, ao longo dos anos, tem despertado a atenção 

das empresas multinacionais a se instalarem no país. Segundo dados da Sociedade Brasileira 

de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica, SOBEET (2014), a 

participação de investimentos diretos nos países não desenvolvidos passou de 19%, desde o 

ano de 2000, para 58%, conforme últimos dados disponíveis. Destaca-se também o fato de 

que esses países são os maiores direcionadores desses fluxos globais. A participação dessas 

empresas nesses fluxos, em 2000, era de 12% e, hoje, já atinge 35%, sendo avaliado com 

expectativas de atingir 50%, em 2020.  

Nesse cenário mundial, marcado pela internacionalização da economia, o Brasil tem se 

destacado na estratégia da maioria das grandes corporações transnacionais devido ao potencial 

crescimento interno do país, sendo esse o principal fator para investimento direto estrangeiro.    

Não obstante toda essa movimentação, as empresas se deparam com cenário brasileiro 

de alta complexidade tributária e de adequações, gerando um ambiente propício para diversas 

dúvidas e incertezas. Lopes (2013, p. 1), afirma que “[...] são dois os problemas das empresas 

de médio porte que chegam ao Brasil neste momento: entender a legislação fiscal e encontrar 

pessoas capacitadas para atender as normas internacionais”. No entanto, há de se considerar 

que a harmonização contábil não é uma tarefa fácil, uma vez que há muitos obstáculos para 

sua concretização. 

 Ao inserirmos a contabilidade nesse contexto de globalização de economias, as 

informações contábeis tornam-se cada vez mais relevantes e de suma importância na 

divulgação para o processo decisório. Com isso, a adoção de normas e padrões contábeis 

internacionais tornaram-se indispensáveis para as empresas, uma vez que há necessidade de 

comparativos de informações para tomada de decisão, comparabilidade de mercados e de 

negócios. Desde a adoção das Internacional Accounting Standards (IAS), pela União Europeia 

em 2001, emitidas pelo International Accounting Standards Committee (IASC), iniciou-se um 

árduo trabalho em busca de aproximação das Normas Brasileiras de Contabilidade às Normas 

Internacionais de Contabilidade. Essa necessidade estendeu-se além das empresas de grande 

porte para as empresas de pequeno e médio porte, por estarem presentes nos países de forma 

considerável e pela sua importância para a economia dos países. 

As empresas multinacionais de médio porte apresentam-se como protagonistas desse 

ambiente de globalização, as quais vêm se deparando com incertezas quanto à adoção das 
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International Finance Report Standards (IFRS). Entretanto, mesmo em meio a tanta 

informação e apoio dos órgãos reguladores, ainda assim, um número considerável de 

empresas continuam estagnadas em suas incertezas.  

Diante desse cenário, caracterizado por incertezas, a Teoria da Instituição fornece 

subsídios teóricos para apoiar na identificação dos fatores que direcionam as empresas à 

adoção das IFRS, também a compreender o porquê da escolha por um ou outro modelo de 

adoção; IFRS Full ou IFRS SME.  

Buscando respostas para essas incertezas e estagnação, o ensaio desenvolvido por 

Espejo et al. (2010) vem corroborar alguns pontos abordados neste estudo, uma vez que 

ressalta a necessidade de mudança de ordem filosófica quanto à postura e atitude profissional 

trazida pela alteração da Lei 6.404, conhecida como Lei das S/As.  

Segundo estudo de Favarin (2012, p. 66), a falta de punição pelos órgãos competentes 

também tem cooperado com esse cenário.   

 
[...] os órgãos reguladores da classe, como CRC, começariam a fiscalização 

em 2012, porém ainda não tem nenhum registro desse tipo de ocorrências e 

muitas empresas somente tomam a decisão à adequação a uma nova regra 

quando há um órgão punidor. 

 

Favarin (2012) também mencionou, como fator inibidor, a falta de comprometimento 

dos profissionais envolvidos no processo contábil. 

Espejo et al.(2010), com base na Teoria da Instituição, identificaram como inibidores à 

adoção das IFRS: (i) subjetivismo responsável, (ii) essência sobre a forma, (iii) abandono do 

caráter prescritivo, (iv) processo de formação profissional adotado no Brasil, (v) carência de 

profissionais suficientemente habilitados, e (vi) fatores culturais.  

Segundo Fields, Lys e Vicent (2001), questões sobre direcionadores e implicações as 

escolhas contábeis têm sido motivadores para muitos estudos, nos quais três pontos principais 

têm sido destaque: (i) custos de agência, que estão relacionados a questões contratuais, (ii) 

assimetria da informação, que está associada à relação entre os donos da informação 

(gerenciadores) e os que têm menos acesso à informação (investidores), e (iii) as 

regulamentações contábeis, que afetam a qualidade e a quantidade de divulgações financeiras.  

Para Antunes et al. (2012), o movimento visando à adoção das normas internacionais 

pelo Brasil pode ser explicado por diversos aspectos, como redução de taxas inflacionárias e a 

expansão do mercado de capitais, aumento da importância da informação contábil como 

subsídio para as decisões de investimento, créditos e financiamentos.  
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No estudo sobre as escolhas contábeis na adoção inicial das IFRS, Freitas e Costa 

(2012), investigaram características das companhias abertas para escolha contábil na 

aplicação da isenção do custo atribuído disponível na IFRS 1 e identificaram que o tamanho 

da empresa, rentabilidade, tipo de empresa de auditoria, setor de atuação, listagem na Bovespa 

e participação do imobilizado sobre o ativo total contribuíram para explicar a escolha contábil 

da isenção do custo atribuído.  

Este estudo considera que os aspectos introduzidos nos parágrafos anteriores são 

elementos importantes para se identificar os fatores que direcionam a adoção às normas, as 

quais estão em linha com os objetivos propostos.  

 

 Abaixo, podemos encontrar alguns dos fatores identificados: 

 

 Nível de conhecimento e/ou contato dos executivos com as normas; 

 Motivos da eventual não adoção; 

 Ocorrência de adoção parcial; 

 Quadro societário; 

 Tamanho da empresa; 

 Experiência do responsável pela área contábil com as normas; 

 Tipo de auditoria;  

 Periodicidade das auditorias adotadas nos últimos anos; 

 Características das empresas, tais como: (i) país de origem da matriz, (ii) 

demais países de atuação do grupo, (iii) estrutura do capital, (iv) listadas em 

bolsa, (v) negociação com instituições financeiras no exterior, (vi) regime de 

tributação, e (vii) operações com derivativos e outros. 

 

Em relação à literatura existente sobre o tema, este estudo buscou avançar no 

entendimento, de como as empresas foco desse estudo estão reagindo ao processo de 

adequação às IFRS, uma vez, que pouco se sabe sobre a institucionalização e como estas 

empresas buscam legitimar-se diante desse novo padrão contábil no Brasil. 

Vale ressaltar que este estudo limitou-se a estudar empresas multinacionais de médio 

porte, pois, para elas, reside a possibilidade de adoção dos dois modelos disponíveis, IFRS 

Full e IFRS SME.  
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Vale enfatizar, ainda, que, para efeito deste estudo, os CPC e as IFRS foram tratadas 

como equivalentes. 

 

 

1.1 Objetivo do Estudo 

 

Este estudo tem como principal objetivo, identificar, com base na Teoria Institucional, 

direcionadores à adoção das IFRS Full ou da IFRS SME, pelas empresas multinacionais de 

médio.  

 

Como objetivo específico, busca-se: 

 

1. Identificar fatores motivadores e inibidores à adoção das IFRS; 

2. Desenvolver de um modelo de pesquisa cujos direcionadores possam apoiar no 

processo de adoção às normas; 

 

 

1.2 Questão de Pesquisa 

 

Quais os fatores determinantes para as empresas multinacionais de médio porte à 

adoção das IFRS Full ou da IFRS SME e à definição de suas políticas contábeis? 

 

 

1.3 Justificativas  

 

Esta pesquisa propõe-se a identificar os fatores direcionadores que influenciam as 

empresas no processo de adoção às IFRS Full ou IFRS SME, uma vez que essa escolha está 

relacionada a fatores de várias naturezas, como:  

 

 Expectativa de crescimento;  

 Custo de adequação; 

 Conhecimento das normas pelos profissionais; 
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 Modelo de adoção que melhor se adeque, visando, a curto e médio prazo, o 

enquadramento como empresas de grande porte. 

 

O presente estudo motiva-se pelas dificuldades encontradas na prática das 

organizações, uma vez que as normas internacionais são obrigatórias e ainda existem 

empresas que não adequaram suas práticas contábeis a essa exigência. Busca, também, 

compreender a realidade das multinacionais de médio porte, pois existem situações de 

empresas que, a curto e médio prazo, serão obrigadas a se enquadrarem como empresas de 

grande porte, a qual por isso a análise de viabilidade de adoção do modelo completo das IFRS 

e do modelo SME aplica-se a este cenário. 

Essa busca, também, motiva-se por meio da investigação das particularidades dessas 

empresas e aspectos como a não relevância dos custos para adequação, diante da decisão à 

adoção ou diante da escolha de um modelo que melhor se adeque à realidade de suas 

operações, uma vez que, na maioria dos casos, estão alinhadas com direcionamentos e 

orientações da matriz.  

Entretanto, é necessária uma investigação diante dessa afirmação, pois, segundo 

Frezatti et al. (2009), considerando o ambiente tributário e econômico do país em que estão 

instaladas, as empresas multinacionais têm autonomia para tomada de decisão, pois detêm o 

conhecimento e o domínio das particularidades do país. 

Os resultados almejados serão motivadores à adoção, pelas empresas foco deste 

estudo, uma vez que, para o tema, ainda é necessário muito esclarecimento e dedicação por 

parte dos profissionais e do órgão de classe – CRC. 

 

 

1.4 Limitações do Estudo  

 

O tema central deste estudo focou na identificação dos direcionadores à adoção das 

IFRS pelas empresas multinacionais de médio porte.  

Visando atingir o objetivo a que se propôs, esta pesquisa delimitou sua abordagem à 

percepção dos profissionais responsáveis pela tomada de decisão dos processos contábeis das 

empresas, selecionadas por conveniência, quanto à adoção das IFRS, permitindo fazer um 

diagnóstico que possibilitou identificar as reais causas das dificuldades de adoção e 

consequente identificação dos possíveis direcionadores a essa adoção. 
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Este estudo não contempla as empresas de pequeno porte e as de médio porte que não 

se enquadrem como multinacionais, mesmo que obrigadas à adoção do IFRS SME.  

 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

O presente estudo está estruturado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, está a 

Introdução, que contextualiza sobre o tema por meio da apresentação do cenário atual de 

globalização e como as empresas multinacionais estão inseridas nele; apresenta também o 

objetivo principal e os objetivos específicos, a exposição do problema de pesquisa, bem como 

a justificativa e as contribuições esperadas, as limitações do estudo e a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo aborda os fundamentos teóricos necessários para o 

desenvolvimento e compreensão da pesquisa, como: (i) caracterização das multinacionais; (ii) 

conceituação de escolhas contábeis, possíveis direcionadores e estudos anteriores abordando 

como a adoção às normas refletiu nas mudanças de políticas contábeis das organizações; (iii) 

conceituação e histórico de como surgiram as IFRS; e, por fim, (iv) sobre a Teoria 

Institucional, na qual está baseada esta pesquisa;  

No terceiro capítulo estão descritos os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento deste estudo, em que descreve o tipo de pesquisa, a população e amostra, o 

procedimento de coleta de dados e o procedimento adotado no tratamento dos dados obtidos. 

No quarto capítulo estão descritos os resultados obtidos, o tratamento das informações 

coletadas e como foram analisadas. 

Para finalizar, o quinto capítulo, em que foram feitas as considerações finais sobre o 

trabalho desenvolvido e apresentadas as referências utilizadas para fundamentação teórica 

desta pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta a base teórica que serviu de alicerce para o desenvolvimento 

deste estudo, abordando, inicialmente, sobre as escolhas contábeis e como elas são 

influenciadas pelo meio. Em seguida, demonstra, através da Teoria Institucional, a 

necessidade de legitimação pelas instituições quando da adoção de novos padrões contábeis, 

utilizando como vertente principal a Nova Sociologia Institucional – NIS, demonstrando 

como as forças isomórficas e seus mecanismos de adaptação à mudança têm influenciado 

diretamente no comportamento das organizações. 

 

 

2.1 Caracterização das Multinacionais 

 

Muito se tem estudado sobre globalização e internacionalização das empresas 

multinacionais. Com características muito peculiares e com estruturas organizacionais 

consistentes trazidas de seu país de origem, essas empresas adotam processos padronizados 

em todas suas operações, independente do país em que esteja alocada, e adotam políticas 

semelhantes. 

Recentemente chamadas de empresas transnacionais, possuem matriz num país e 

atuação em diversos países do mundo, em busca de novos consumidores. Possuem fortes 

influências que transcendem a economia, interferindo em governos e relações entre países.  

Com objetivo de reduzir custos de produção, uma das principais estratégias dessas 

empresas é centralizar uma parte específica do processo produtivo em um país.  

Martins (1975, p. 5), abordando sobre a participação das empresas multinacionais na 

economia brasileira, diz que 

 

 [...] o interesse despertado pela empresa multinacional, notadamente a partir 

da década de 60, justifica-se, contudo, não apenas pelo volume de recursos 

agora sob seu controle, mas, sobretudo pelo fato de ser ela o instrumento 

mais eficaz dos processos de concentração e internacionalização da produção 

[...] oligopólica internacional. 

 

 

Adicionalmente, Leal (2010) complementa que a estratégia adotada pelas 

multinacionais para conquista de mercado e superação da concorrência baseia-se na atuação 
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dessas empresas em proporções globais, considerando o resultado agregado de sua operação, 

independente da obtenção de lucro.  

O modelo de gestão, também é um ponto a ser destacado para essas empresas, em que 

as subsidiárias têm autonomia para tomada de decisão, conforme se vê na figura 1.   

 

 

          

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

Figura 1 - Modelo de Gestão de Empresas Multinacionais 

         Fonte: Frezatti (2009, p. 144) 

 

     

Podemos verificar, ainda, que, mesmo diante dessa globalização e busca por 

otimização de recursos, não há uma padronização de informações financeiras entre essas 

empresas. Em meio à necessidade de transparência das informações e comparabilidade, é que 

surgiram as normas internacionais, as quais foram aceitas e aprovadas para suprir essa lacuna.  

  

Niyama (2006, p.22) destaca, como principais razões das divergências nos Financial 

Reports das empresas multinacionais, os pontos abaixo: 

 

 Características do sistema legal nacional; 

 Como as empresas obtêm seus recursos financeiros;  

 Relacionamento entre o fisco e a contabilidade; 

 Influência e status da profissão contábil; 

Decisões estratégicas 

tomadas pelas 

subsidiárias 

Pouca autoridade sobre as 

subsidiárias sobre os assuntos 

estratégicos 
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 Nível de desenvolvimento da Teoria da Contabilidade; 

 Influência dos Acidentes de História (2ª Guerra Mundial);  

 Linguagem; 

 

A padronização é de suma importância nesse cenário em que ‘diferentes mundos’ 

estão falando e interagindo. No ‘mundo dos negócios’, essa perspectiva não é diferente, uma 

vez que o mercado tem necessidades de informações que possam ser comparadas e que 

tenham clareza ao ponto que possibilite uma análise clara das informações para tomada de 

decisão. 

 

 

2.2 Escolhas Contábeis 

 

Escolha contábil é qualquer decisão cujo objetivo principal é influenciar, tanto pela 

essência quanto pela forma, as saídas de informações do sistema contábil de uma maneira 

específica, visando não somente as publicações das demonstrações financeiras de acordo com 

os princípios contábeis geralmente aceitos (Generally Accepted Accounting Principles – 

GAAP), mas também para a prestação de contas aos órgãos fiscalizadores e reguladores 

(FIELDS; LYS; VICENT, 2001, p. 3, tradução nossa). 

As empresas têm como opção a aplicação de escolhas contábeis diversas, sendo 

necessárias várias análises para se efetuar escolhas de acordo com sua realidade.  

Políticas contábeis incluem princípios para registrar e mensurar ativos, passivos, 

lucros e despesas, bem como princípios e práticas para apresentação desses itens nas 

demonstrações financeiras.  

De acordo com o Pronunciamento Técnico para as Pequenas e Médias Empresas (CPC 

PME), as políticas contábeis são princípios específicos, bases, convenções, regras e práticas 

específicas, aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação de demonstrações contábeis.  

Segundo orientações do CPC, na ausência de norma, interpretação ou comunicado 

técnico que se aplique especificamente a uma transação, evento ou condição, a administração 

poderá exercer seu julgamento no desenvolvimento e na aplicação de políticas contábeis que 

resulte em informações relevantes para tomada de decisões econômicas por parte dos 

usuários. Essas decisões devem ser confiáveis ao ponto de que as demonstrações contábeis 

representem, adequadamente, a posição patrimonial e financeira, o desempenho financeiro e 
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os fluxos de caixa da entidade, e que reflitam a essência econômica das transações e dos 

eventos (CPC PME, Seção 10).  

A Figura 2, abaixo, demonstra o fluxo de informações envolvidas no processo de 

escolhas contábeis, em que temos a entrada da informação, processo de análise para tomada 

de decisão, a qual gera a saída de informações que serão divulgadas para o grupo e para 

terceiros. Esse fluxo de informações recebe diversas influências no momento da tomada de 

decisão, uma vez que devem ser consideradas questões relacionadas ao compliance com o 

fisco, com as regulações societárias e com a matriz situada no exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Fluxo de Entrada e Saída de Informações 

                     Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

A International Accounting Standard (IAS) 8 estabelece critérios para a seleção e 

mudança de políticas contábeis juntamente com o tratamento contábil e a divulgação das 

mudanças efetuadas.  

Abaixo está demonstrado o resumo das principais opções e alternativas de escolhas 

contábeis contidas nas IFRS Full. 

 

 IFRS 1 (CPC 37) Adoção Inicial das IFRS Full – contém instruções e regras 

referente à primeira adoção;  

Orientações 

da Matriz 

Legislação 

Fiscal 
IFRS SME IFRS Full 

Legislação 

Societária 

  Filial no Brasil 

 

Adoção às normas  

INPUT 

Demonstrações Financeiras 

DECISÃO 

 

OUTPUT 

 

Outros 

Regulamen

-tos Locais 

 

IFRS SME IFRS Full 

 Matriz Estrangeira 

 

           Fisco 
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 IFRS 3 (CPC 15) Combinação de Negócios – é utilizado o método de aquisição 

para todas as combinações de negócios. Os ativos e passivos são avaliados pelos 

seus valores justos na data da aquisição. A entidade tem a opção de avaliar 

componentes da participação de não controladores, utilizando um dos seguintes 

critérios:  

(a) pelo valor justo; 

(b) pela participação proporcional dos ativos líquidos identificáveis da 

adquirida, que geralmente são pelo valor justo. 

 

 IFRS 4 (CPC 11) Contratos de Seguro – necessidade de adequação dos 

passivos de seguros registrados pelo valor justo e de redução de valor recuperável 

(Impairment) dos ativos de resseguros; 

 

 IAS 1 (CPC 26) Apresentação das Demonstrações Financeiras – análise das 

despesas reconhecidas na demonstração do resultado, pode ser apresentada por 

natureza ou por função. Se apresentada por função, deve apresentar em nota 

explicativa seus resultados por função; 

 

 IAS 2 Estoques (CPC 16) – os estoques devem ser mensurados ao valor de 

custo ou pelo valor realizável líquido, entre os dois, o menor; 

Método de avaliação dos estoques:  

(a) Itens não intercambiáveis: são atribuídos custos específicos 

individualmente;  

(b) Itens intercambiáveis: o custo é determinado pelo método primeiro a entrar, 

primeiro a sair (FIFO) ou pela média ponderada.  

 

 IAS 7 (CPC 03) Demonstração dos Fluxos de Caixa – os fluxos de caixa de 

atividades operacionais podem ser reportados pelo método direto ou pelo método 

indireto. Adicionalmente, juros e dividendos recebidos podem ser reportados como 

fluxos de caixa operacional ou de investimentos; juros pagos podem ser 

apresentados como fluxos de caixa operacional ou de financiamento; 
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 IAS 16 (CPC 27) Ativo Imobilizado – o reconhecimento inicial é feito ao custo, 

incluindo todos os custos necessários para preparar o ativo para seu uso. Após a 

aquisição, é permitida a escolha do modelo de contabilização: 

(a) Modelo de custo: o ativo é registrado ao custo menos depreciação 

acumulada e perda por redução ao valor recuperável;  

(b) Modelo de reavaliação: o ativo é registrado pelo valor reavaliado,            

equivalente ao valor justo na data de reavaliação menos depreciação acumulada 

e perda por redução ao valor recuperável subsequente. 

 

 IAS 20 (CPC 07) Subvenções Governamentais – são reconhecidas somente 

quando existir segurança de que serão cumpridas as condições necessárias à sua 

obtenção e que a subvenção será recebida. Existem algumas opções de 

reconhecimento para as subvenções e são reconhecidas no resultado durante os 

períodos necessários para compensar os respectivos custos: 

(a) Subvenções não monetárias são reconhecidas ao:  

- Valor justo; 

- Valor nominal (permitido). 

(b) Subvenções relacionadas com receitas podem ser apresentadas: 

- Separadamente como receitas; ou 

- Dedução na demonstração da respectiva despesa. 

(c) Subvenções relacionadas com ativos são apresentadas como: 

- Receitas diferidas no balanço; ou  

- Deduzidas do valor contábil do ativo. 

 

 IAS 27 (CPC 35) Demonstrações Financeiras Separadas – nas demonstrações 

individuais da controladora, os investimentos em controladas, coligadas e Joint 

Ventures (exceto classificadas como destinadas à venda (IFRS 5) podem ser 

contabilizadas de duas maneiras: 

(a) Método do custo; ou  

(b) Como investimento (valor justo – IFRS 9 ou IAS 39). 

 

 IAS 28 (CPC 18) Investimentos em Coligadas e Joint Ventures – todos os 

investimentos em que o investidor tenha influência significativa e Joint Ventures 



28 

 

são medidos pelo valor justo por meio do resultado de acordo com IFRS 9 ou IAS 

39, inclusive participações em coligadas e Joint Ventures que são classificados 

como disponíveis para venda, caso contrário o método da equivalência patrimonial 

é utilizado para todos os investimentos em coligadas sobre as quais a entidade 

tenha influência significativa e para investimentos em Joint Ventures; 

 

 IAS 38 (CPC 04) Ativos Intangíveis – podem ser contabilizados utilizando: 

(a) Modelo de custo: os ativos são registrados ao custo menos a amortização      

acumulada e perdas acumuladas por Impairment; ou 

(b) Modelo de reavaliação: é permitido somente em casos específicos, como 

quando um ativo intangível tenha um preço de mercado cotado em um mercado 

ativo (situação incomum), em que é registrado ao valor reavaliado, que é o 

justo na data da reavaliação, menos depreciação e quaisquer perdas no valor 

recuperável subsequentes.  

O custo do ativo intangível com vida útil definida é amortizado durante essa vida 

útil e há necessidade de aplicação dos testes de Impairment sempre que houver 

indicação de que o valor recuperável for menor que seu valor contábil. Os ativos 

intangíveis, com vida útil indefinida, não são amortizáveis, são testados 

anualmente através do teste de Impairment. Se o valor recuperável for menor que o 

valor contábil, a perda é reconhecida; 

 

 IFRS 9 / IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Financeiros – são mensurados ao valor 

justo na data de aquisição ou emissão, em que normalmente é equivalente ao custo, 

podendo ocorrer algum ajuste. Os ativos e passivos financeiros reconhecidos são 

mensurados de duas formas: 

(a) Custo amortizado: aplica-se para instrumento de dívida: (i) que seja 

mantido sob um modelo de negócio que tenha como objetivo coletar os fluxos 

de caixa contratuais; ou (ii) que tenha fluxos de caixa contratuais que 

correspondam exclusivamente aos pagamentos e juros sobre o principal em 

aberto; para esses também há uma opção de valor justo, cujas condições 

específicas devem ser atendidas, permitindo que sejam designados ao valor 

justo por meio do resultado; passivos financeiros reconhecidos serão também 

mensurados ao custo amortizado, com exceção de alguns passivos como 

derivativos; 
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(b) Valor justo: todos os demais instrumentos de dívida, derivativos (ativo ou 

passivo) devem ser mensurados por meio do resultado. 

 

 IAS 40 (CPC 28) Propriedade para Investimento –  uma propriedade para 

investimento é mensurada, inicialmente, ao custo. Os custos de transação também 

são incluídos na mensuração inicial. Existem dois modelos de avaliação, cujo 

modelo escolhido deve ser aplicado a todas as propriedades para investimento. 

 

(a) Modelo de valor justo: as propriedades para investimento são avaliadas ao 

valor justo e as variações do valor justo são registradas no resultado; ou  

(b) Modelo de custo: as propriedades para investimento são avaliadas ao custo 

depreciado, menos eventuais perdas acumuladas por Impairment, ao menos que 

sejam classificadas como ativo não circulantes mantidos para venda (IFRS 5). 

 

No Quadro 1,  demonstra-se o resumo das escolhas contábeis mencionadas acima:  

 

Quadro1 – Escolhas Contábeis – IFRS Full 

Escolhas Contábeis 

                                                  IFRS Full 

IFRS 1  Prevê isenções opcionais de alguns requisitos na adoção inicial das IFRS. 

IFRS 3 Combinação de negócios - opção de avaliar a participação de não controladores 

utilizando o critério de valor justo ou pela participação proporcional dos ativos 

líquidos identificáveis da adquirida. 

IFRS 4 Contratos de seguro – recálculo dos passivos de seguros pelo valor justo durante 

cada período contábil.  

IAS 1 Apresenta a demonstração do resultado abrangente sob o enfoque de declaração 

única versus a abordagem de duas declarações; Despesas podem ser apresentadas 

por natureza ou por função. 

IAS 2 Estoque - mensuração dos inventários pelo método primeiro que entra, primeiro 

que sai (FIFO) ou pelo método do custo médio.  

IAS 7  Operacionalizar os fluxos de caixa tanto pelo método direto quanto pelo método 

indireto. Classificar juros e dividendos como operacional, investimento ou 

financeiro. 

IAS 16 Ativo Imobilizado - escolha do modelo de contabilização: modelo de custo ou 

modelo de reavaliação. 

IAS 20  Subvenções Governamentais - opções de contabilização.  

IAS 27  Investimentos em controladas, coligadas e Joint Ventures têm a opção da 

contabilização pelo método do custo ou como investimento (valor justo - IFRS 9). 

IAS 28 Podem ser classificados como investimentos a valor justo, por meio do resultado, 

ou ao método da equivalência patrimonial. 

IAS 38 Ativos intangíveis podem ser contabilizados pelo modelo do custo ou modelo de 
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reavaliação de ativos intangíveis em um mercado ativo. 

IFRS 9 

/IAS 39 

Escolha pela mensuração dos ativos reconhecidos pelo custo amortizado ou pelo 

valor justo. 

IAS 40  Propriedades para investimento - escolha do modelo de avaliação, podendo ser 

pelo modelo de valor justo ou modelo de custo. 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Abaixo, está o resumo das principais escolhas contábeis disponíveis na IFRS SME.  

 

 Seção 7 Demonstração dos Fluxos de Caixa – devem ser apresentados pelo 

método direto ou pelo método indireto e devem ser demonstrados pelas atividades 

operacionais, investimentos ou financeiras; 

 

 Seção 11 Instrumentos Financeiros Básicos – são reconhecidos, inicialmente, 

ao preço de transação, incluindo custos de transações (exceto se mensurados ao 

valor justo por meio do resultado). Se a aquisição envolver transação de 

financiamento, será feito a valor presente. Após reconhecimento inicial serão 

avaliados: 

(a) Instrumento de dívida: custo amortizado; 

(b) Recebimento de empréstimos: avaliados ao custo menos redução ao valor 

recuperável; 

(c) Investimento em ações não conversíveis e não resgatáveis: valor justo. 

 

 Seção 13 Estoques – avaliados pelo menor valor entre o custo e o preço de 

venda estimado, deduzido do custo para completar a produção e as despesas de 

venda; 

 

 Seção 14 Investimentos em Coligadas – são contabilizados usando uma das 

seguintes políticas contábeis: 

(a) Modelo de custo: deve-se mensurar os investimentos para os quais há um 

preço publicado usando o modelo de valor justo; 

(b) Método da equivalência patrimonial: o investimento é registrado, 

inicialmente, pelo valor da transação e ajustado, posteriormente, para refletir a 

participação do investidor no resultado, outros resultados abrangentes e a perda 

no valor recuperável; 
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(c) Modelo do valor justo: são mensurados, inicialmente, ao preço de transação 

(excluindo custo da transação) e as subsequentes mudanças no valor justo são 

reconhecidas no resultado. 

 

 Seção 16 Propriedades para Investimento – são mensuradas, inicialmente, ao 

custo, posteriormente, são mensuradas ao valor justo e suas alterações registradas 

no resultado; 

 

 Seção 17 Ativo Imobilizado – reconhecimento inicial ao custo, que inclui o 

preço de compra e todos os custos para preparar o ativo para uso. Após o 

reconhecimento inicial, o imobilizado é mensurado ao custo, deduzido da 

depreciação acumulada e redução ao valor recuperável; 

 

 Seção 18 Ativos Intangíveis, exceto ágio – adquiridos de forma separada, são 

mensurados inicialmente pelo custo. Quando adquiridos como parte de uma 

combinação de negócios ou por meio de uma subvenção governamental, são 

inicialmente mensurados ao valor justo. Após o reconhecimento inicial, os ativos 

intangíveis são mensurados ao custo; 

 

 Seção 19 Combinação de Negócios – são contabilizados pelo método de 

aquisição.  

(a) As considerações contingentes são incluídas no custo se forem considerados 

prováveis e puderem ser mensurados de maneira confiável, e ajustes após a 

estimativa são reconhecidos no ágio; 

(b) As provisões para passivos contingentes adquiridos são reconhecidos como 

parte da combinação de negócios se o seu valor justo puder ser mensurado de 

maneira confiável; 

(c) O ágio é mensurado ao custo, deduzido da amortização e perda ao valor 

recuperável acumulada. 

 

No Quadro 2,  está demonstrado o resumo das escolhas contábeis mencionadas acima:  
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Quadro 2 – Escolhas Contábeis – IFRS SME 

   Escolhas Contábeis 

                                          IFRS SME 

Seção 2 Base de mensuração pelo custo histórico ou valor justo. 

Seção 4 Demonstração da posição financeira - despesas podem ser apresentadas por 

natureza ou por função. 

Seção 7 Os fluxos de caixa devem ser apresentados pelo método direto ou pelo 

método indireto e devem ser demonstrados pelas atividades operacionais, 

investimentos ou financeiras. 

Seção 11 Instrumentos financeiros exigem mensuração do custo amortizado e do valor 

justo.  

Seção 13 Estoque - avaliação pelo método primeiro que entra, primeiro que sai (FIFO) 

ou custo médio ponderado. 

Seção 14 Investimentos em coligadas podem ser avaliados pelo modelo de custo, 

modelo da equivalência patrimonial ou modelo do valor justo.   

Seção 16 Propriedades para investimento são mensuradas pelo valor justo.  

Seção 17 Ativo imobilizado é mensurado pelo custo. 

Seção 18 Ativos intangíveis adquiridos de forma separada são mensurados 

inicialmente pelo custo. Como parte de uma combinação de negócios ao 

valor justo. 

Seção 19 Combinação de Negócios.  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

A figura 3, a seguir, demonstra as escolhas contábeis disponíveis nas IFRS Full e na 

IFRS SME, as quais precisam ser avaliadas pelas empresas no momento da adoção. 
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     *Se permitido pela legislação fiscal. 

 

Escolhas Contábeis – IFRS Full x IFRS SME 

IFRS Full – IAS 2 

Estoques 

 
Custo Médio Ponderado 

Valor Justo  

 

IFRS SME – Seção 11 

 

IFRS Full - IFRS 9 / IAS 39 

 
Instrumentos financeiros 

 

 

 

Custo Amortizado  

 

 

FIFO  

 

 

Investimentos em 

coligadas-Demonstrações 

financeiras consolidadas 

 

 

         IFRS SME – Seção 14 

IFRS Full - IAS 28 

 

Modelo de custo 

 

Modelo da equivalência 

patrimonial 

 Modelo do valor justo 

 

Propriedades para 

investimento 

IFRS Full - IAS 40 

IFRS SME – Seção 16 

 

Modelo de custo 

 

Modelo de valor justo 

 

 

IFRS SME – Seção 13 

Ativo Imobilizado 

IFRS Full – IAS 16 

IFRS SME – Seção 17 

 

Modelo de custo 

 

Modelo de reavaliação* 

 

 

Investimentos em 

coligadas-Demonstrações 

financeiras separadas 

 

 

IFRS Full - IAS 27  

 
Modelo do Valor Justo 

 

Modelo de Custo 

 

Modelo de Custo 
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      *Se permitido pela legislação fiscal. 

 

Figura 3 – Escolhas Contábeis Disponíveis nas IFRS Full e na IFRS SME. 

                        Fonte: Próprio autor 

 

 

2.2.1 Escolhas Contábeis na Adoção das IFRS Full 

 

Aledo, Garcia-Martinez e Diazaraque (2009), em seu estudo sobre os efeitos das 

escolhas contábeis na adoção às IFRS, identificaram que diversas pesquisas têm como foco 

duas diferentes questões: (a) analisar as principais dificuldades e oportunidades que os 

adotantes das normas encontraram na transição para as IFRS; e (b) determinantes e 

consequências da adoção voluntária das IFRS.  

Christensen, Lee e Walker (2008) investigaram se a adoção às IFRS realmente traz 

melhorias na qualidade das informações contábeis. Buscaram evidências se a adoção por si 

melhora a qualidade das informações no mercado de capitais. O principal objetivo do estudo 

foi comparar o quanto à qualidade das informações contábeis é afetada pela adoção das IFRS. 

Ativos Intangíveis  
IFRS Full – IAS 38 

IFRS SME – Seção 18 

 

Modelo de custo 

Modelo de reavaliação* 

 

 

Combinação de negócios 
IFRS Full – IFRS 3 

IFRS SME – Seção 19 

 

Valor Justo 

 

Participação proporcional 

no acervo líquido 

 

 Custo 

 

Planos de pensão  

Benefício definido 

IFRS Full– IAS 38 

IFRS SME – Seção 29 

 

Modelo de custo 

 

Diferir ganhos e perdas 

atuariais 

 

 

Método de aquisição 

 

Valor Justo 
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Para isso, comparam dois grupos de empresas alemãs: as que adotaram voluntariamente, pois 

percebiam benefícios líquidos, e as empresas que adotaram quando iniciou a obrigatoriedade. 

Concluíram que não houve nenhuma melhoria na qualidade contábil, tanto para as voluntárias 

quanto para as obrigadas à adoção, e que somente há melhoras quando há incentivos para a 

adoção. 

Barth, Landsman e Lang (2007), em seu estudo sobre os efeitos da adoção nas 

escolhas contábeis, com empresas de 21 países, verificaram se a adoção às IFRS está 

associada a maior qualidade das informações contábeis. Constataram que as empresas 

evidenciaram menor gerenciamento de resultado e melhora nas informações contábeis entre o 

período pré e pós-adoção e que as empresas tiveram melhor qualidade contábil do que as que 

não adotaram no mesmo período. 

O estudo realizado por Daske et al. (2008) teve como objetivo entender as 

consequências da obrigatoriedade à adoção das IFRS em várias partes do mundo. Analisando 

os efeitos sobre a liquidez do mercado e custo de capital, foram utilizados, como amostra, 26 

países e somente empresas obrigadas à adoção das IFRS. A pesquisa empírica foi realizada no 

período de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2005. Constataram que houve aumento 

considerável na liquidez de mercado depois que as IFRS passaram a ser obrigatórias. Para as 

análises feitas nas próprias empresas, o efeito foi de 3% para 6% referente à liquidez de 

mercado, comparado com o ano anterior. Também documentaram uma diminuição do custo 

de capital das empresas. Em suas análises finais, concluíram que os resultados foram de 

grande relevância, exceto para as empresas cujas pesquisas foram concluídas anteriormente ao 

fechamento do ano, pois dificultou a aferição dos resultados. 

No estudo feito por Cambria (2008), sobre o impacto da adoção das IFRS pela 

primeira vez em empresas mineradoras e químicas listadas na Bolsa de Valores da Europa, 

verificou-se que, para grupos específicos, o impacto foi menor ou maior em diferentes 

aspectos. Nas empresas inglesas no setor de mineração, constatou-se diferenças entre grupos 

de contas patrimoniais do ativo e passivo, as quais, calculadas com base no GAAP local 

versus IFRS, demonstraram diferenças significativas. Já para as companhias químicas, 

verificou-se diferenças significativas em todas as ponderações utilizadas pela pesquisa e, em 

vários outros pontos, houve divergências consideráveis. Ao comparar os dois setores, obteve-

se a conclusão de que os efeitos não foram significativos para as empresas do setor químico, 

obtendo os percentuais abaixo de 5%.  
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2.2.2 Direcionadores às Escolhas Contábeis 

 

Aledo, Garcia-Martinez e Diazaraque (2009), utilizaram as demonstrações financeiras 

de empresas listadas na Bolsa de Valores Espanhola e identificaram fatores e características 

que direcionaram as escolhas contábeis pelas empresas que adotaram IFRS desde o ano de 

2005. Adicionalmente, destacaram que estudos anteriores têm evidenciado a influência das 

características da companhia sob a escolha contábil. Consideram que os fatores ligados ao 

ambiente institucional do país estão associados a impactos na adoção das IFRS.  Foram 

identificados seis fatores determinantes para as escolhas: (i) tamanho; (ii) estrutura da 

propriedade; (iii) alavancagem financeira; (iv) setor de atuação; (v) rentabilidade; e (vi) tipo 

de auditor.  

Bassemir (2012), em seu estudo sobre o porquê de as empresas privadas adotarem 

IFRS, investigou os determinantes para adoção às IFRS e concluiu que empresas 

multinacionais, mesmo que privadas, são mais propensas à adoção das IFRS devido à 

complexidade de suas operações, necessidade de negociação com clientes e fornecedores 

estrangeiros e transações em moeda. Além disso, identificou que agentes externos exigem 

relatórios financeiros baseados em normas internacionais para maior comparabilidade.  

Aledo, Garcia-Martinez e Diazaraque (2009), listaram alguns fatores que 

influenciaram nas informações contábeis relacionados às características das empresas:  

 

 Tamanho da empresa;  

 Rentabilidade; 

 Grau de alavancagem; 

 Setor de atuação; 

 Rentabilidade; 

 Empresa auditoria e frequência dos trabalhos; 

 Grau de enquadramento ao porte da empresa; 

 Interesse em empreendimento conjunto, fusão, cisão ou incorporação; 

 Participação do imobilizado no ativo total. 
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2.2.3 Aplicação das IFRS Full 

 

Em junho de 2000, a União Europeia decidiu adotar às Internacional Accounting 

Standards (IAS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Committee (IASC), órgão 

responsável pela emissão das normas internacionais no país. Nesse mesmo período, foi criado 

o International Accounting Standards Board (IASB), substituindo o Internacional Accounting 

Standards Committee (IASC), que, desde então, passou a emitir e revisar as Normas 

Internacionais de Contabilidade. Em 2002, aprovou a Regulamentação das Normas Contábeis 

Internacionais (IAS Regulation), exigindo que todas as companhias abertas da União Europeia 

listadas em mercados regulamentados adotassem às IFRS na elaboração de suas 

demonstrações financeiras consolidadas a partir de 2005, ano que se tornou o marco da 

adoção inicial e de forma integral na Europa, a qual foi rápida e bem aceita pelas empresas. 

No Brasil, as IFRS foram recepcionadas positivamente pelas entidades contábeis, 

órgãos reguladores, auditores, mercado de capitais, contadores, analistas e usuários das 

demonstrações financeiras, uma vez que vinham buscando, há certo tempo, a alteração da Lei 

6.404, conhecida com Lei das S/As, que dá as diretrizes às empresas de capital aberto. Em 

2000, foi criado o projeto de Lei 3.741, buscando a aceitação dessas alterações, entretanto, 

mesmo com o apoio das entidades, o Brasil levou sete anos para aprovação desse projeto de 

Lei, que ocorreu somente em 2007, com a aprovação da Lei 11.638, de 28/12/2007.  

Durante esse período de transição entre o Projeto de Lei 3.741 e a aprovação da Lei 

11.638 em 2007, houve alguns importantes acontecimentos:  

 

1) Considerado como o evento mais importante, a criação, em 07 de outubro de 2005, 

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, através da resolução n° 1.055/05, do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o qual foi delineado para suprir a 

necessidade de se ter um órgão emissor de normas no Brasil. Apoiado por seis 

importantes entidades, como segue abaixo, o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) foi reconhecido pela classe contábil e no mundo dos negócios em 

geral. 

 Conselho Federal de Contabilidade (CFC); 

 Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA); 

 Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto (ABRASCA); 
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 Instituto de Auditores Independentes do Brasil (IBRACON); 

 Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais (APIMEC); 

 Fundação Instituto de Pesquisa Contábeis, Atuarias e Financeiras (FIPECAFI). 

 

2) A CVM editou pronunciamentos contábeis emitidos até 2006 pelo IBRACON, de 

forma que ficassem alinhados às Normas Internacionais, conforme demonstrado 

abaixo: 

 Apresentação das Demonstrações Contábeis alinhadas a IAS 1, através da 

Deliberação CVM 488/05; 

 Provisões Passivas, Contingências Passivas e Contingências Ativas, alinhado a 

IAS 37, através da Deliberação CVM 489/05; 

 Eventos Subsequentes à Data do Balanço alinhado a IAS 10, através da 

Deliberação CVM 505/06; 

 Práticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas e Correção de Erros, alinhado a 

IAS 8, através da Deliberação CVM 506/06; 

 

A partir de 2007, através da Deliberação CVM 520 de 15 de maio de 2007, a CVM 

iniciou o processo de emissão dos pronunciamentos juntamente com o CPC. Assim, através 

da Deliberação CVM 527, de 17 de novembro de 2007, foi aprovado o Pronunciamento CPC 

01 – Redução ao Valor Recuperável dos Ativos. 

Neste período, ocorreu também a adoção das IFRS no Segmento Financeiro através do 

comunicado BACEN 14.259, emitido em 2006, o qual estabeleceu que as instituições 

financeiras deveriam preparar suas demonstrações financeiras baseadas nas IFRS a partir de 

2010. 

Através da Deliberação CVM 457, de 13 de julho de 2007, a CVM determinou que 

todas as empresas abertas deveriam preparar e divulgar, a partir de 2010, as demonstrações 

financeiras consolidadas conforme às IFRS, emitidas pelo IASB. 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), através da Circular SUSEP 357 de 

26 de dezembro de 2007, também determinou que as entidades reguladas por ela, basicamente 

seguradoras, deveriam preparar e divulgar, a partir de 2010, as demonstrações financeiras 

consolidadas, conforme normas emitidas pelo IASB. 
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Abaixo, está demonstrado o resumo das IFRS Full, elaborado com base no estudo da 

empresa de auditoria Deloitte, IFRS ao seu alcance 2013/2014. 

 

 IFRS 1 (CPC 37) Adoção Inicial das IFRS – início em/ou após 1° de julho de 

2009. Alterações em 03/2012 fornecem exceções para aplicação retrospectiva 

relacionadas a empréstimos recebidos do governo com taxas de juros abaixo da 

taxa de mercado, aplicação repetida do IFRS 1 e empréstimos capitalizados 

entraram em vigor a partir de 1° de janeiro de 2013.  Estabelece procedimentos 

para a preparação das demonstrações financeiras para entidades que estiverem 

adotando as IFRS pela primeira vez; 

 IFRS 2 (CPC 10) Pagamento Baseado em Ações – define a contabilização de 

transações em que uma entidade recebe ou adquire bens ou serviços pela entrega 

de seus instrumentos patrimoniais ou incorra em passivos cujos valores são 

baseados no preço das suas ações ou outros instrumentos patrimoniais; 

  IFRS 3 (CPC 15) Combinação de Negócios – reconhecimento de ativos 

adquiridos ou passivos assumidos por seus valores justos na data de aquisição e 

divulgam as informações que possibilitam aos usuários avaliarem a natureza dos 

efeitos financeiros da aquisição; 

 IFRS 4 (CPC 11) Contratos de Seguro – define informações financeiras e 

regras sobre contrato de seguros; 

 IFRS 5 (CPC 31) Ativo não Circulante Mantido para Venda e Operação 

Descontinuada – define a contabilização de ativos não circulantes mantidos para 

venda e divulgação de operações descontinuadas; 

  IFRS 6 (CPC 34) Exploração e Avaliação de Recursos Minerais – define 

informações financeiras sobre a exploração e avaliação de recursos minerais; 

 IFRS 7 (CPC 40) Instrumentos Financeiros/Divulgação – estabelece 

divulgações que permitem ao usuário das demonstrações financeiras avaliarem a 

relevância de instrumentos financeiros para entidade, natureza e a dimensão dos 

riscos e como a entidade os gerencia; 

 IFRS 8 (CPC 22) Segmentos Operacionais – divulgação dos efeitos financeiros 

das atividades de negócios a que se dedica e os ambientes econômicos em que 

opera; 
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 IFRS 9 Instrumentos Financeiros – estabelece exigências de reconhecimento e 

baixa, de classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros; 

 IFRS 10 (CPC 36) Demonstrações Financeiras Consolidadas – inclui 

disposições transitórias para o ciclo de elaboração de relatórios corrente. Tem 

como objetivo estabelecer um modelo de consolidação único, com base no 

controle, independente da natureza da investida;  

 IFRS 11 (CPC 19) Acordos de Controle em Conjunto – estabelece princípios 

para apresentação das demonstrações financeiras por entidades que tenham 

participação em empreendimentos controlados em conjunto e operações de 

controle conjunto; 

 IFRS 12 (CPC 45) Divulgações de Participação em Outras Entidades – exige 

que a informação seja divulgada na demonstração financeira; 

 IFRS 13 (CPC 46) Mensuração do Valor Justo – define valor justo, fornece 

orientações de como deve se determinar o valor justo e divulgações requeridas; 

 IAS 1 (CPC 26) Apresentação das Demonstrações Financeiras – estabelece 

princípios e toda estrutura de apresentação de demonstrações financeiras para fins 

gerais, incluindo orientações sobre sua estrutura e conteúdo mínimo, premissas 

sobre a continuidade das operações, consistência na apresentação e classificação, 

regime de competência e materialidade; 

 IAS 2 (CPC 16) Estoques – define o tratamento contábil dos estoques, 

incluindo a apuração do custo e o reconhecimento da despesa; 

  IAS 7 (CPC 03) Demonstrações dos Fluxos de Caixa – exige a apresentação de 

informações sobre o histórico de variações no caixa e equivalentes de caixa da 

empresa por meio da apresentação dos fluxos de caixa no período de acordo com 

as atividades operacionais, de investimento e de financiamento; 

 IAS 8 (CPC 23) Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de 

Erro – estabelece critérios para a seleção e mudança de políticas contábeis, junto 

com o tratamento contábil e a divulgação dessas mudanças, também para as 

mudanças de estimativas e erros; 

 IAS 10 (CPC 24) Eventos Subsequentes – define quando uma entidade deve 

ajustar suas demonstrações financeiras com relação a eventos subsequentes ao 

período contábil. Define também as informações que devem ser divulgadas sobre a 

data em que é concedida a autorização para emissão das demonstrações financeiras 
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e sobre os eventos subsequentes ao período contábil a que se referem às 

demonstrações financeiras; 

 IAS 11 (CPC 17) Contratos de Construção – define o tratamento contábil de 

receitas de custo relacionados a contratos de construção nas demonstrações 

financeiras das entidade contratadas; 

 IAS 12 (CPC 32) Impostos sobre o Lucro – define o tratamento contábil dos 

impostos sobre o lucro. Estabelece princípios e fornece orientação do tratamento 

contábil para os efeitos fiscais correntes e futuros; 

 IAS 16 (CPC 27) Ativo Imobilizado – estabelece princípios para o 

reconhecimento inicial e posterior contabilização; 

 IAS 17 (CPC 06) Operações de Arrendamento Mercantil – define práticas 

contábeis e as divulgações adequadas para arrendamentos financeiros e 

operacionais; 

 IAS 18 (CPC 30) Receitas – define o tratamento contábil das receitas 

decorrentes de vendas de produtos, prestação de serviços, além de juros, royalties 

e dividendos; 

 IAS 19 (CPC 33) Benefícios a Empregados – define a contabilização e a 

divulgação de benefícios a empregados; 

 IAS 20 (CPC 07) Contabilização e Divulgação de Subvenções e Assistência 

Governamentais – define a contabilização e a divulgação de subvenções e outras 

formas de assistência governamental; 

 IAS 21 (CPC 02) Efeito das Mudanças nas Taxas de Câmbio – define o 

tratamento contábil das transações em moeda estrangeira e operações no exterior; 

 IAS 23 (CPC 20) Custo de Empréstimos – define o tratamento contábil; 

 IAS 24 (CPC 05) Divulgação de Partes Relacionadas – assegurar que as 

demonstrações contábeis destaquem a possibilidade da posição financeira e 

resultados das operações serem afetados pela existência de partes relacionadas; 

 IAS 26 Contabilização e Emissão de Relatórios para Planos de Benefícios de 

Aposentadoria – especifica os princípios de avaliação e divulgação de relatórios 

financeiros de planos de benefícios; 

 IAS 27 (CPC 35) Demonstrações Financeiras Separadas – define como 

contabilizar os investimentos em subsidiárias, controladas em conjunto e 

coligadas; 
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 IAS 28 (CPC 18) Investimentos em Coligadas e Joint Ventures – define a 

influência significativa de investimentos em coligadas e a contabilização do 

investidor para esses investimentos; 

 IAS 29 (CPC 42) Relatório Financeiros em Economia Hiperinflacionária – 

fornece orientação específica para entidades com relatórios em moeda de 

economia hiperinflacionária; 

 IAS 32 (CPC 39) Instrumentos Financeiros/Apresentação – princípios para 

classificação e apresentação de instrumentos financeiros; 

 IAS 33 (CPC 41) Lucro por Ação – estabelece princípios para apuração e 

apresentação do lucro por ação; 

 IAS 34 (CPC 21) Relatórios Financeiros Intermediários – define o conteúdo 

mínimo de um relatório financeiro intermediário e os princípios de 

reconhecimento e mensuração; 

 IAS 36 (CPC 01) Perda no Valor Recuperável de Ativos – assegurar que os 

ativos não sejam registrados acima de seu valor recuperável e estabelecer como 

são apurados; 

 IAS 37 (CPC 25) Provisões, Passivos e Ativos Contingentes – assegura a 

aplicação de critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados a 

provisões; 

 IAS 38 (CPC 04) Ativos Intangíveis – define o tratamento contábil para o 

reconhecimento, avaliação e divulgação de todos os ativos intangíveis que não 

sejam tratados em outras IFRS; 

 IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Financeiros, reconhecimento e mensuração – 

estabelece princípios de reconhecimento, baixa e mensuração de ativos e passivos 

financeiros; 

  IAS 40 (CPC 28) Propriedades para Investimento –  define o tratamento 

contábil de propriedades para investimento e respectivas divulgações; 

 IAS 41 (CPC 29) Ativo Biológico e Produto Agricultura – estabelece 

contabilização da atividade agrícola e gestão da transformação de ativos biológicos 

em produtos agrícolas. 

 

Pesquisas sobre a convergência às IFRS têm sido objeto de estudos desde sua adoção 

na Europa, em outros países e, posteriormente, no Brasil. Diversos estudos buscam o 
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entendimento dos impactos dessa adoção, como o mercado está reagindo diante das novas 

práticas contábeis.  

 

 

2.2.4 Aplicação da IFRS SME 

 

As Internacional Accounting Standards for Small and Mediun Enterprises (IFRS 

SME) foram publicadas na Europa, em julho de 2009, por intermédio do IASB, baseando-se 

nas IFRS Full, preparadas principalmente para aplicação nas companhias de capital aberto. 

 No Brasil, foi aprovado, em dezembro de 2009, pelo CPC, o Pronunciamento Técnico 

PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, o qual foi homologado pela 

Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC 1.255/09 e entrou em vigor a partir de 

1° de Janeiro de 2010, logo após essa homologação, em junho de 2010, o CPC incluiu, no 

CPC PME, o Glossário de Termos, equivalente ao incluído pelo IASB nas IFRS for SME. 

Diante da dificuldade das pequenas e médias empresas à adoção da IFRS SME, o CFC 

facultou para o ano de 2010, ano da adoção inicial, a elaboração e divulgação dos ajustes das 

demonstrações financeiras para o ano 2009, entretanto foi definido que seriam mantidas como 

base de comparação.  

 Segundo o CFC, todas as empresas que não têm obrigação pública de prestação de 

contas podem aplicar a IFRS SME, independente de sua forma jurídica, e que elaboram 

demonstrações contábeis para fins gerais destinadas a usuários externos. 

Como definição do termo SME, a empresa Deloitte, em sua publicação IFRS para 

PMEs ao seu alcance 2013/2014, diz que 

 

[...] as sociedades por ações fechadas (sem negociação de suas ações ou 

outros instrumentos patrimoniais ou de dívida no mercado e que não 

possuam ativos em condição fiduciária perante um amplo grupo de 

terceiros), mesmo que obrigadas à publicação de suas demonstrações 

financeiras, são tidas, para fins deste Pronunciamento, como pequenas e 

médias empresas, desde que não enquadradas pela Lei nº 11.638/07 como 

sociedades de grande porte (sociedades ou conjunto de sociedades sob 

controle comum que, no exercício social anterior, apresentem ativo total 

superior a R$  240 milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 

milhões). As sociedades limitadas e demais sociedades comerciais, desde 

que não enquadradas pela Lei nº 11.638/07 como sociedades de grande 

porte, também são tidas, para fins deste Pronunciamento, como PME.  
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O CPC PME foi desenvolvido no intuito de facilitar a adoção às normas pelas 

empresas de pequeno e médio porte, entretanto o estudo da Deloitte menciona que as 

empresas devem levar em consideração a adoção do modelo completo de normas quando seus 

planos de curto e médio prazo indicarem desenquadramento como PME. (DELOITTE, 2012, 

p.6). 

A norma para pequenas e médias empresas, está organizada em 35 seções, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

 Seção 1 – Pequenas e Médias Empresas: descreve as características das PME; 

 Seção 2 – Conceitos e Princípios Gerais: descreve o objetivo das 

demonstrações contábeis das pequenas e médias empresas, as qualidades que 

tornam úteis as informações e definição de conceitos e princípios básicos que 

suportam as demonstrações contábeis das PME; 

 Seção 3 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: detalha o que é exigido 

para que as demonstrações estejam em conformidade com o Pronunciamento 

Técnico PME e o que compõe o conjunto completo de demonstrações. 

(a) Balanço patrimonial ao final do período; 

(b) Demonstração do resultado do período de divulgação;  

(c) Demonstração do resultado abrangente do período de divulgação, a qual 

pode ser apresentada em demonstrativo próprio ou dentro das mutações do 

patrimônio líquido. Quando apresentada separadamente começa com o 

resultado do período e se completa com os itens dos outros resultados 

abrangentes;  

(d) Demonstração das mutações do patrimônio líquido para o período de 

divulgação; 

(e) Demonstração dos fluxos de caixa para o período de divulgação; 

(f) Notas explicativas, compreendendo resumo das políticas contábeis 

significativas e outras informações explanatórias. 

 Seção 4 – Balanço Patrimonial: detalha as informações que devem ser 

apresentadas no balanço patrimonial e como apresentá-las; 

 Seção 5 – Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado 

Abrangente: detalha sobre as informações que devem ser apresentadas nessas 
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demonstrações e como apresentá-las. Essa seção exige que a entidade apresente 

seu resultado para o período contábil de reporte; 

 Seção 6 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração 

de Lucros ou Prejuízos Acumulados: dispõe sobre as exigências para apresentação 

das mutações no PL da entidade nas demonstrações; e quando em casos que 

situações específicas forem atendidas; a entidade opte pela demonstração dos 

lucros ou prejuízos acumulados.  

 Seção 7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa: dispõe sobre as informações que 

devem ser apresentadas nas demonstrações dos fluxos de caixa e como apresentá-

las. Essa demonstração fornece informações acerca das alterações no caixa e 

equivalentes de caixa da entidade para um período contábil, evidenciando, 

separadamente, as mudanças nas atividades operacionais, nas atividades de 

investimento e nas atividades de financiamento; 

 Seção 8 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: dispõe sobre os 

princípios subjacentes às informações que devem ser apresentadas nas notas 

explicativas e como apresentá-las. As notas explicativas contêm informações 

adicionais àquelas apresentadas no balanço patrimonial, na demonstração do 

resultado, na demonstração do resultado abrangente, na demonstração dos lucros 

ou prejuízos acumulados, na demonstração das mutações do patrimônio líquido e 

na demonstração dos fluxos de caixa. As notas explicativas fornecem informação 

acerca desses itens que não se qualificam para reconhecimento nessas 

demonstrações. Adicionalmente às exigências desta seção, quase todas as outras 

seções desse pronunciamento exigem divulgações que são normalmente 

apresentadas nas notas explicativas;  

 Seção 9 – Demonstrações Consolidadas e Separadas: essa seção define as 

circunstâncias para as quais a entidade deve apresentar demonstrações contábeis 

consolidadas e os procedimentos para elaborar essas demonstrações. Também 

inclui instruções para elaboração de demonstrações contábeis separadas e 

demonstrações contábeis combinadas; 

 Seção 10 – Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro: 

essa seção fornece orientação para seleção e aplicação das práticas contábeis 

usadas na elaboração de demonstrações contábeis. Cobre também mudanças nas 
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estimativas contábeis e correção de erros de demonstrações contábeis relativos a 

períodos anteriores; 

 Seção 11 – Instrumentos Financeiros Básicos e Seção 12 – Outros tópicos 

sobre instrumentos financeiros: em conjunto, lidam com o reconhecimento, a 

reversão, a mensuração e a divulgação de instrumentos financeiros (ativos 

financeiros e passivos financeiros). A seção 11 é aplicável a instrumentos 

financeiros básicos e é relevante a todas as entidades. A seção 12 é aplicável a 

outros instrumentos e transações financeiras mais complexas; 

 Seção 13 – Estoques: determina as práticas para o reconhecimento e 

mensuração de estoques; 

 Seção 14 – Investimento em Controlada e em Coligada: é aplicável para 

contabilização de investimentos em operações de entidades coligadas nas 

demonstrações contábeis consolidadas e nas demonstrações contábeis de 

investidor que não é o principal investidor, mas que tem investimento em uma ou 

mais coligadas; 

 Seção 15 – Investimento em Empreendimento Controlado em Conjunto – Joint 

Venture: é aplicável à contabilização de empreendimentos controlados em 

conjunto nas demonstrações contábeis consolidadas e nas demonstrações do 

investidor que não é controlador, mas que tem participação em um ou mais 

empreendimentos controlados em conjunto - Joint Venture; 

 Seção 16 – Propriedade para Investimento: aplica-se para contabilização de 

investimento em terrenos ou edificações que estejam de acordo com a definição de 

propriedade para investimento e de algumas participações imobiliárias por parte de 

arrendatário de arrendamento mercantil operacional que seja tratado como 

propriedade para investimento. Apenas a propriedade para investimento, cujo valor 

justo possa ser avaliado de forma confiável, sem custo ou esforço excessivos, e de 

forma contínua, é contabilizada de acordo com essa seção pelo valor justo por 

meio do resultado; 

 Seção 17 – Ativo Imobilizado: refere-se à contabilidade para ativo imobilizado 

e para propriedade para investimento cujo valor justo não pode ser mensurado de 

maneira confiável sem custo ou esforço excessivos; 

 Seção 18 – Ativo Intangível, exceto ágio, por Expectativa de Rentabilidade 

Futura - Goodwil: refere-se à contabilidade para todos os ativos intangíveis, exceto 
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o ágio por expectativa de rentabilidade futura e os ativos intangíveis mantidos por 

entidade para venda no curso normal dos negócios; 

 Seção 19 – Combinação de Negócios e Ágio por Expectativa de Rentabilidade 

Futura - Goodwill: refere-se à contabilidade para combinação de negócios, também 

fornece orientação acerca da identificação do adquirente, da mensuração do valor 

da combinação de negócios e da alocação desse valor aos ativos adquiridos e 

passivos e provisões para passivos contingentes assumidos. Também aborda a 

contabilidade para o ágio por expectativa de rentabilidade futura no momento da 

combinação de negócios e nos momentos subsequentes; 

 Seção 20 – Operação de Arrendamento Mercantil: abrange a contabilização de 

todos os arrendamentos mercantis; 

 Seção 21 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes: aplica-se 

a todas as provisões, passivos de prazo ou valor incerto, passivos contingentes e 

ativos contingentes; 

 Seção 22 – Passivo e Patrimônio Líquido: estabelece os princípios para 

classificação de instrumentos financeiros, como passivo ou patrimônio líquido, e 

aborda a contabilidade para títulos patrimoniais emitidos para partes individuais ou 

outras partes, atuando nas suas posições como investidores em títulos patrimoniais; 

 Seção 23 – Receitas: dispõe sobre a contabilização de receitas originadas das 

seguintes transações e eventos:  

(a) venda de produtos (que sejam produzidos pela empresa com o propósito de        

venda ou comprados para revenda); 

(b) prestação de serviços; 

(c) contratos de construção nos quais a empresa é o empreiteiro; 

(d) uso por outros dos ativos da empresa rendendo juros, royalties, ou 

dividendos (ou outra forma de distribuição de resultado).  

 Seção 24 - Subvenção Governamental: especifica a contabilização para todas 

as subvenções governamentais; 

 Seção 25 – Custos de Empréstimos: especifica a contabilização para custo de 

empréstimos; 

 Seção 26 – Pagamento Baseado em Ações: especifica a maneira de contabilizar 

todas as transações de pagamento baseado em ações; 
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 Seção 27 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos: deve ser aplicada ao 

tratamento contábil de redução ao valor recuperável de todos os ativos, exceto para 

alguns ativos que são tratados em outras seções; 

 Seção 28 – Benefícios a Empregados: determina a forma de contabilização de 

todos os benefícios a empregados, exceto as transações de remuneração baseada 

em ações que são tratadas na Seção 26 – Pagamento Baseado em Ações; 

 Seção 29 – Tributos sobre o Lucro: abrange a contabilização dos tributos sobre 

o lucro. A entidade deve reconhecer os efeitos fiscais atuais e futuros de transações 

e outros eventos que tenham sido reconhecidos nas demonstrações contábeis; 

 Seção 30 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de 

Demonstrações Contábeis: determina como incluir as transações em moeda 

estrangeira e as operações no exterior nas demonstrações contábeis da entidade e 

como converter as demonstrações contábeis para moeda de apresentação; 

 Seção 32 – Evento Subsequente: define os eventos subsequentes ao período 

contábil a que se referem as demonstrações contábeis e dispõe sobre os princípios 

para reconhecimento, mensuração e divulgação desses eventos; 

 Seção 33 – Divulgação sobre Partes Relacionadas: exige que a entidade inclua, 

nas suas demonstrações contábeis, as divulgações necessárias para evidenciar a 

possibilidade de que sua posição financeira e patrimonial (seu balanço 

patrimonial) e seu resultado tenham sido afetados pela existência de partes 

relacionadas e de transações e saldos existentes com tais partes; 

 Seção 34 – Atividades Especializadas: direciona sobre a divulgação contábil 

pelas entidades de pequeno e médio porte referente a três tipos de atividades 

especializadas – agricultura, atividades de extração e concessão de serviços; 

 Seção 35 – Adoção Inicial desse Pronunciamento: aplica-se às entidades que 

adotarem, pela primeira vez, esse Pronunciamento Técnico, Contabilidade para 

Pequenas e Médias Empresas, independentemente das políticas e práticas 

contábeis anteriormente adotadas. 

 

Esta norma foi desenvolvida no intuito de simplificar o conteúdo do modelo completo 

das normas, IFRS Full, para que empresas de pequeno e médio porte, as quais não demandam 

de grande complexidade em suas operações, tenham condições de se adequarem, uma vez que 

estas detêm recursos limitados. A obrigatoriedade para empresas de pequeno e médio porte 
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ocorreu a partir de 2010 e, mesmo a alguns anos do inicio da adoção, são poucos os estudos 

sobre as normas para essas empresas no Brasil e uma das razões, podemos citar, o difícil 

acesso as informações financeiras dessas empresas, as quais não tem obrigatoriedade de 

publicação das demonstrações financeiras, demandando de pesquisas que busquem contato 

direto com essas empresas. 

 

 2.2.5 Aplicação das IFRS Full versus IFRS SME 

 

A versão completa das IFRS e a IFRS SME, são modelos distintos. O modelo de 

normas para as pequenas e médias empresas traz um número reduzido de instruções. Em 

decorrência dessa redução, algumas simplificações foram realizadas: 

 

(a) alguns tópicos das IFRS Full foram omitidos pela não relevância para as SME;  

(b) algumas políticas contábeis contidas nas IFRS Full não são permitidas, uma 

vez que há um modelo simplificado para as SME; 

(c) simplificação de alguns princípios de reconhecimento e mensuração; 

(d) redução significativa do número de divulgações; 

(e) linguagem e explicações simplificadas. 

 

Após essa simplificação, as normas IFRS SME passaram a ter somente 10% do 

conteúdo das IFRS Full e também somente 10% das divulgações exigidas. 

As entidades podem se enquadrar no modelo para as SME desde que estejam de 

acordo com as definições dadas pelo CFC.  

O Quadro 3 demonstra as especificações que delimitam a adoção das IFRS por 

critérios específicos de empresas. 

 

Quadro 3 – Especificações das Empresas Adotantes das IFRS Full x IFRS SME 

IFRS Full IFRS SME 

Empresas obrigadas à prestação de informações 

públicas, como sociedades que ofertam suas ações 

em Bolsas de Valores. 

Empresas sem obrigação de prestação de informações 

públicas de contas e apresentam suas demonstrações 

para fins de usuários externos. 

Sociedade por ações abertas e listadas na Bolsa de 

Valores. 

Limitadas e demais sociedades que não se enquadram 

como sociedade de grande porte pela Lei 11.638/07. 

Limitadas e demais sociedades enquadradas como 

grande porte pela Lei 11.638/07. 

Sociedades por ações fechadas sem negociação no 

mercado, mesmo que obrigadas à publicação de suas 



50 

 

demonstrações financeiras. 

Instituições Financeiras  

Seguradoras  

Fonte: Adaptado de Deloitte (2013/2014) - IFRS para PME ao seu alcance 2013/2014 

 

O Quadro 4, elaborado pela empresa de auditoria Deloitte, IFRS para PME ao seu 

alcance 2013/2014, apresenta os tópicos que não são tratados nos dois modelos de adoção:  

 

Quadro 4 – Tópicos não constantes na IFRS SME x IFRS Full 

 CPC / IFRS Full CPC-PME / IFRS SME 

 Base Ambos baseados nos mesmos conceitos de IFRS 

Número de normas 50 + 1 

Páginas 3.000 + 230 

Itens de divulgação  3.000 + 300 

Atualização Anual  3 em 3 anos 

Tópicos eliminados (aplicáveis 

especialmente a Empresas de 

grande porte) 

N/A - Lucro por ação 

- Demonstração Contábil 

Intermediária 

- Informação por segmento 

- Seguro 

- Contabilização específica para 

ativos mantidos para venda 

Simplificações N/A - Opções simplificadas 

- Princípios de reconhecimento e 

mensuração simplificados 

Fonte: Deloitte (2013/2014) - IFRS para PME ao seu alcance 2013/2014 

 

Baseando-se ainda no estudo divulgado pela Deloitte (2013/2014), o quadro 5 

apresenta algumas diferenças entre a norma IFRS SME e as IFRS Full. 

 

Quadro 5 – Escolhas Contábeis – IFRS Full x IFRS SME 

 CPC / IFRS Full CPC PME/ IFRS SME 

Empreendimentos em 

conjunto  

Consolidação proporcional Equivalência Patrimonial 

Propriedades para 

investimento 

Custo ou Valor justo Valor Justo 

Planos de Pensão 

Benefícios definidos  

Diferir ganhos e perdas atuariais Não tem diferimento de ganhos e 

perdas  

Instrumentos Financeiros  4 categorias Simplificado 

Custo de empréstimos Capitalizar Não Capitalizar 
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Ágio e Intangíveis de vida 

útil indeterminada 

Não Amortizar Amortizar 

Custos com desenvolvimento  Capitalizar  Não Capitalizar 

Revisão de vida útil e valor 

residual 

Anual  Apenas se tiver indicativos de 

mudança 

Reavaliação dos Ativos 

Imobilizados 

Não é permitido Não é permitido 

Fonte: Adaptado da Deloitte (2013/2014) - IFRS para PME ao seu alcance 2013/2014 

 

A adoção das normas internacionais pelas empresas de pequeno e médio porte é 

fundamental, pois a disponibilização de informações contábeis de alta qualidade é uma 

ferramenta importante para o seu desenvolvimento.  

A análise dos dois modelos de adoção torna-se consideravelmente relevante, uma vez 

que a escolha mais adequada às operações da empresa pode refletir mais claramente a 

realidade econômica, permitindo visualizar maior transparência nas demonstrações 

financeiras.  

As empresas objeto deste estudo estão em grande expansão e instalam-se no Brasil 

com perfil agressivo, com crescimento acelerado e complexidade em suas operações. Com 

características peculiares, as empresas multinacionais têm se destacado no mercado brasileiro 

e, na maioria das vezes, trabalham com elevado número de transações de alta complexidade, 

gerando vínculos com o exterior, seja por meio de compras, vendas, ativos no exterior, seja 

pela necessidade de tomar empréstimos de instituições financeiras estrangeiras, entre outros. 

Muitos motivos, além dos demonstrados acima, trazem reflexões quanto à forma que 

as organizações vêm considerando o cenário da adoção.    

 

 

2.3 Teoria Institucional 

 

A Teoria Institucional, criada por Meyer e Rowan (1977), descreve a instituição como 

um conjunto de crenças, formas de agir, regular e de compreender a realidade, descreve 

também que a atividade humana em uma sociedade é pautada por vários fatores, como as leis 

de um país, o tipo de cultura de uma empresa ou o conjunto de normas existentes em um 

órgão governamental.  
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Conforme Baum (1999, p. 164), “A Teoria Institucional enfatiza que as organizações 

devem estar em conformidade com essas regras e procedimentos se quiserem receber suporte 

e ser percebidas como legitimas”.  

De acordo com Scapens (1994), são complexos os entendimentos sobre instituições, 

há diversas abordagens e características a serem levadas em consideração quando se discorre 

sobre o assunto.  Dimaggio e Powell (1983) aponta que, para definir instituição, deve-se levar 

em consideração as análises institucionais. 

Para Scott (2001), “instituição consiste em estruturas e atividades cognitivas, 

normativas e regulativas que fornecem estabilidade e significado ao comportamento social”. 

O framework de Scott (1995) indica que as instituições buscam sua base de legitimidade em 

três grandes pilares institucionais, o regulativo, o normativo e o cultural/cognitivo.  

Segundo Scott (2001), o pilar regulativo caracteriza-se pela capacidade de conduzir 

regras e leis que motivam certos tipos de comportamentos, trazendo para a organização a 

capacidade de avaliar, inspecionar, até mesmo examinar, conformidades, também de instituir 

sanções moldando comportamentos. Implicando que as organizações legítimas são 

estabelecidas e operadas por requisitos legais.  

O pilar normativo inclui valores e normas levando à conformidade extrínseca e 

intrínseca, definindo metas e objetivos, a fim de indicar o caminho mais apropriado para 

alcançá-los.  

O pilar cultural/cognitivo importa-se com os princípios relacionados à natureza da 

realidade social e como significados são criados. Para Scott (2001), ele se estabelece sobre 

entendimentos pré-conscientes ou tomados como corretos, sendo tido por ele como o mais 

profundo. Diversos estudos indicam que os pilares podem ser utilizados em tipos diferentes de 

organizações.  

O quadro 6 demonstra as variações de ênfase dos pilares institucionais elaborado por 

Scott (2001). 

 

Quadro 6 – Variação de ênfase dos Pilares Institucionais 

 Regulativo Normativo Cultural/Cognitivo 

Base de submissão Utilidade Obrigação social Aceitação de pressupostos 

Mecanismos Coercitivo Normativo Mimético 

Indicadores Regras, leis e sanções Certificação e aceitação Predomínio e isomorfismo 

Base de legitimação Legalmente sancionado Moralmente governado Culturalmente sustentado, 

conceitualmente correto. 

Fonte: Scott (1995) Adaptado – Variações de ênfase pilares institucionais 
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 Para Carvalho, Vieira e Lopes (2002, p. 9), um aspecto evidente para Teoria 

Institucional: 

 

[...] não é o mercado nem o centralismo do estado que permitem a 

manutenção na sociedade das organizações, mas os ‘mitos 

institucionalizados’ que criam e sustentam as diversas formas 

organizacionais. A impessoalidade que lhes possibilita indicar os meios 

adequados para alcançar as propostas técnicas de forma racional e de fato de 

estar mais além do arbítrio dos indivíduos precisamente por encontrar-se 

altamente institucionalizados [...]. Estes dois aspectos constituem garantias 

de legitimidade tanto na dinâmica interna das organizações como no 

contexto interior, ou seja, na rede de relações interorganizacionais. 

 

 

Para Scott (1995), a legitimidade está ligada profundamente com os três pilares, uma 

vez que, diante da troca de informação entre as organizações, são tratados como recursos 

diferentes no processo de institucionalização gerando alinhamento, concordância e suporte 

para a legitimidade. Ainda destaca que os três pilares fornecem uma base para legitimidade, a 

qual descreve como condição que reflete alinhamento cultural, suporte normativo ou 

consonância com regras ou leis relevantes. 

Para Machado-Da-Silva, Fonseca e Crubellate (1999), cabe salientar que a 

legitimidade não é advinda de fatores externos, e sim pela atitude interna. Em busca de 

legitimidade, a Teoria Institucional reconhece que a entidade adota estruturas internas, 

políticas e práticas em função de padrões institucionais que existem fora de seu contexto 

interno, ou seja, de práticas externas. 

 A Teoria Institucional tem como principais vertentes a Velha Economia Institucional 

(VEI), Nova Economia Institucional (NEI) e Nova Sociologia Institucional (NSI), sendo 

algumas delas mais explícitas. 

 

 Velha Economia Institucional (VEI) – adota que a contabilidade deve ser 

tratada como uma instituição, que o indivíduo é o centro da análise afetando a 

construção das instituições e também sendo modelado por ela; 

 Nova Economia Institucional (NEI) – Adota estruturas de governança, 

preocupando-se com redução de custo e aumento da eficiência,  considerando que 

o ser humano não age racionalmente em todas suas ações, embora racional, o 

indivíduo tem capacidade cognitiva restrita; 

 Nova Sociologia Institucional (NSI) – Assume que o ambiente externo exerce 

impacto no contexto da adoção de práticas contábeis. O ambiente institucional é 



54 

 

composto de normas, crenças, tradições e necessidade de legitimação, 

considerando que artefatos utilizados pelas empresas podem ter como origem as 

pressões advindas da comunidade, modismo e necessidade de ser bem vista na 

sociedade. 

 

Machado-da-Silva e Gonçalves (1999) ressaltam que a busca de legitimidade pelas 

companhias ocorre por meio de regras, conflitos e também por meio de novos processos, os 

quais ocorrem, quando a organização busca se assimilar, com outras organizações, à 

processos, padrões e regras. 

Este estudo baseia-se na Nova Sociologia Institucional, a qual explica que as 

instituições se adequam por meio de ajustes. Segundo Dimaggio e Powel (1983) estes ajustes 

ocorrem por meio de mecanismos de isomorfismo, que fazem com que as organizações se 

pareçam umas com as outra nas mesmas condições ambientais.   

 

 

2.3.1 Isomorfismo Institucional 

 

O Isomorfismo Institucional pode ser considerado como advindo dos mecanismos 

observados nos três pilares institucionais de Scott (1995). Segundo Dimaggio e Powell 

(1983), as instituições tornam-se isomórficas a fim de alcançarem legitimidade, para proteger 

essa legitimidade, as organizações conduzem a imagem institucional e a reputação, 

promovendo atividades e desenvolvendo ações. As principais forças que as instituições devem 

levar em consideração são as outras organizações, assim, implica dizer que diferentes 

combinações podem pressionar para mudança.  

Machado-Da-Silva, Fonseca e Crubellate (1999, p. 224), destaca que 

 

[...] os mecanismos que pressionam em direção ao isomorfismo são 

fundamentais para o entendimento da dinâmica da mudança, e, especial 

quando considerados em relação aos esquemas interpretativos dos dirigentes 

das organizações. A articulação entre os três mecanismos na análise do 

processo de transformação é relevante em qualquer sociedade.  
 

 

Para Dimaggio e Powell (1983), o isomorfismo organizacional é o processo que faz 

com que as organizações se pareçam umas com as outras, copiando modelos entre si, 

processos ou aspectos de outras para obter maior visibilidade, competitividade, legitimidade 
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diante do seu campo organizacional, que é definido como um grupo de organizações. Eles 

identificam três mecanismos isomórficos, através dos quais as mudanças institucionais 

ocorrem: coercitivo, mimético e normativo. Levantam ainda que esses três pilares apresentam 

diferenças que precisam ser analisadas diante de cada organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Mecanismos Isomórficos 

Fonte: Próprio autor  

 

Em primeiro lugar, está o isomorfismo normativo, que considera como forças do 

ambiente, as regulamentações governamentais e as expectativas culturais impõem 

uniformidade às organizações. Segundo Dimaggio e Powell (1983), uma organização mais 

forte exerce pressões formais e informais sobre outra organização, as quais podem ser 

sentidas  como coerção, persuasão ou, ainda, como uma forma de aderirem ao grupo, afetando 

de diversas maneiras o comportamento e a estrutura da organização. 

O isomorfismo mimético baseia-se na incerteza. Quando há incertezas, há forças 

encorajadoras à imitação. Está relacionada à adoção de novas práticas pelas organizações e, 

devido à incerteza de novos processos, busca assemelhar-se a organizações do mesmo 

ambiente institucional que já tenham passado por procedimentos e práticas já desenvolvidas e 

aprovadas, um exemplo é a prática de benchmark por essas organizações.  

O isomorfismo coercitivo considera a força dos trabalhadores, uma vez que os 

indivíduos, dentro de uma organização, são diferentes, eles se assemelham aos profissionais 

da mesma categoria de outras organizações, cuja uniformidade é fixada pelo Estado e através 

de atividades da profissão, a isso dá se o nome de profissionalização. 

Oyadomari et al. (2013), em seu estudo sobre a adoção de novas práticas gerencias, 

apresentaram, como fator coercitivo, a determinação da matriz/holding como fator indutor à 

manutenção das práticas gerenciais.  

Isomorfismo 

Institucional 

Normativo Mimético Coercitivo 
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O quadro 7 demonstra os mecanismos isomórficos, extraídos do estudo de Oyadomari 

et al. (2008). 

 

Quadro 7 - Mecanismos Isomórficos 

 COERCITIVO MIMÉTICO NORMATIVO 

Motivações Há punição  Respostas às incertezas – 

copiar as melhores práticas 

Socialização do 

conhecimento - 

Profissão 

Base para aceitação  Obrigatoriamente aceito Moralmente correto Tecnicamente aceito 

Formas de transmissão 

do conhecimento  

Leis e Normas Consultorias / Divulgação 

de Empresas / Benchmarks 

Livros / Empresas de 

Recrutamento / Escolas 

Fonte: Oyadomari et al. (2008) 

 

A perspectiva da Teoria Institucional está voltada para o estudo das análises 

organizacionais, fazendo a ligação entre o indivíduo e a organização. Tolbert & Zucker (1999) 

propuseram-se a efetuar um estudo dos processos de institucionalização, buscando entender as 

estruturas organizacionais e focando, também, nos arranjos estruturais que são objetos dos 

processos de institucionalização. Adicionalmente, destacaram como principal objetivo 

classificar as contribuições teóricas da Teoria Institucional para análise organizacional e 

também fazer uma relação entre os dois modelos distintos de ator social, ao qual chamou de 

ator racional e modelo institucional. 

Para Tolbert & Zucker (1999, p. 197), o ator racional está em constante movimento, 

envolvidos em diferentes alternativas de ação e seu comportamento segue critérios de 

maximização de utilidade. Além disso, define que o modelo institucional pressupõe que os 

indivíduos aceitam e seguem normas sociais, sem resistência comportamental, sem questioná-

las, unicamente baseados em seus interesses particulares.  

O estudo de Meyer e Rowan (1977) especificou três implicações advindas da noção de 

que a estrutura pode sinalizar comprometimento com padrões eficientes e racionais de 

organização atingindo aceitação social. A primeira é a que a estrutura formal pode surgir 

independente da existência de problemas específicos. 

Para Meyer e Rowan (1977, p.340 apud TOLBERT e ZUCKER, 1999, p. 200),  

 

[...] as organizações são levadas a incorporar as práticas e procedimentos 

definidos por conceitos racionalizados de trabalhos organizacionais 

prevalecentes e institucionalizados na sociedade. Organizações que fazem 

isso aumentam sua legitimidade e suas perspectivas de sobrevivência, 

independentemente da eficácia imediata das práticas e procedimentos 

adquiridos. 
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Uma segunda implicação apontada pela análise de Meyer e Rowan (1977) é que a 

avaliação social das organizações pode estar na observação das estruturas formais 

independentes, em vez de estar nos resultados relacionados ao desempenho das tarefas. 

Meyer e Rowan (1977, p.352 apud TOLBERT e ZUCKER, 1999, p. 200) dizem que: 

 

O sucesso organizacional depende de fatores que vão além da eficiência na 

coordenação e controle das atividades de produção. Independentemente de 

sua eficiência produtiva, organizações inseridas em ambientes institucionais 

altamente elaborados legitimam-se e ganham os recursos necessários a sua 

sobrevivência se conseguirem tornar-se isomórficas nos ambientes.  
 

 

Adicionalmente no estudo de Meyer e Rowan (1977), surge a terceira grande 

implicação, que a relação das atividades do dia a dia pode ser negligenciada através dos 

comportamentos dos membros da organização. 

Meyer e Rowan (1977, p.342 apud TOLBERT e ZUCKER, 1999, p. 200) consideram 

que: 

 

[...] na maior parte das vezes, as organizações formais estão frouxamente 

agrupadas [...] elementos estruturais estão apenas frouxamente ligados entre 

si e as atividades, normas são frequentemente violadas, decisões não 

implementadas ou se implementadas, têm consequências incertas, 

tecnologias são de eficiência problemática, e sistemas de avaliação e 

inspeção são subvertidos ou tornados tão vagos de modo a garantir pouca 

coordenação.  
 

 

Dessa forma, podemos dizer que, quando as mudanças são aceitas, inicia-se o processo 

de institucionalização.   

 

 

2.3.2 Processo de Institucionalização 

 

Institucionalização é o processo de transformar crenças e ações em regras de conduta 

social, sofrendo, por meio, de mecanismos de aceitação e reprodução que essas regras tornam-

se padrões e passem a ser encaradas como rotinas. (TOLBERT e ZUCKER, 1999). 
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Berger e Luckmann (1967, p. 54 apud TOLBERT e ZUCKER, 1999, p. 204) 

identificaram a institucionalização como: 

 

 [...] um processo central na criação e perpetuação de grupos sociais 

duradouros. Uma instituição, o resultado ou estagio final de um processo de 

institucionalização, é definido como uma tipificação de ações tornadas 

habituais por tipos específicos de atores.  

 

 

Tolbert & Zucker (1999), a partir da identificação das três implicações abordadas no 

estudo de Meyer & Rowan (1977), identificaram a institucionalização como um processo 

primordial na criação e perpetuação dos grupos. Nessa concepção, a institucionalização ocorre 

como um processo de desenvolvimento em etapas sequenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Processos Inerentes à Institucionalização 

       Fonte: Tolbert e Zucker (1999, p. 207) 

 

 

As etapas sequenciais da institucionalização foram divididas em: habitualização, 

objetivação e sedimentação.  

 

a) Habitualização: ocorre por meio do desenvolvimento de comportamentos 

padronizados e percebidos de organizações que identificam alguma semelhança à 

Inovação 

 

Habitualização Objetivação Sedimentação 

Forças do 

Mercado 

Monitoramento 

Eduorganizacional 
Impactos positivos 

Resistência de 

Grupo 

Defesa do Grupo 

de interesse 

Mudanças 

Tecnológicas 

Legislação 

Teorização 
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adoção de processos. A partir da ideia central de habitualização, Tolbert e Zurcker 

(1999) complementam que os comportamentos que se desenvolvem na prática tendem 

a se tornar habituais para um grupo de pessoas a fim de resolver assuntos específicos. 

Adicionalmente, destaca que, em um contexto organizacional, esse processo envolve 

novos arranjos estruturais em resposta a problemas organizacionais específicos. Por 

fim, o processo de habitualização está como uma fase de pré-institucionalização, 

fazendo parte de um processo de desenvolvimento em etapas sequenciais, adotado 

pelas organizações para novos processos, compartilhando experiências com outras 

organizações de um mesmo grupo econômico,  a fim de se assemelhar, mas  ainda há 

variação considerável pela forma de implementação; 

b) Objetivação: refere-se ao desenvolvimento de certo grau de consenso social entre 

decisores da organização a respeito do valor da estrutura e a adoção pelas outras 

organizações baseando nesse mesmo conceito. As organizações assumem um grau de 

comparabilidade com as demais organizações, buscando informações que possam ser 

avaliadas, a fim de analisar o risco de tal adoção. Atualmente, esse movimento é muito 

forte entre as empresas e ocorre, em alguns casos, por meio da prática de Benchmark e 

avaliação do processo, por meio de informações que se tornam públicas. Esse 

movimento é um passo importante para a organização alcançar a objetivação; 

c) Sedimentação: ocorre quando as ações adquirem forma.  Segundo Tolbert e Zucker 

(1999) a sedimentação caracteriza-se pela propagação das estruturas por todo grupo. 

 

No Quadro 8, está demonstrado o resumo dos estágios de institucionalização e as 

forças causais que são críticas em diferentes partes do processo.  

 

Quadro 8 – Estágios de Institucionalização 

Dimensão  Estágio pré- 

institucional  

Estágio semi-institucional  Estágio de Total 

institucionalização 

Processos  Habitualização Objetivação Sedimentação 

Características dos Adotantes Homogêneos Heterogêneos Heterogêneos  

Ímpeto para difusão Imitação  Imitativo\Normativo Normativa 

Atividade de Teorização  Nenhuma Alta Baixa 

Variância na Implementação Alta Moderada Baixa 

Taxa de fracasso estrutural Alta  Moderada Baixa 

Fonte: Tolbert e Zucker (1996, p. 211) 
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A resistência à mudança tem sido estudada para artefatos à adoção de novas práticas 

gerenciais, identificada devido à baixa adesão a inovações e aceitação a mudanças na 

Contabilidade Gerencial.  O estudo de Oyadomari et al. (2013) identifica fatores de inovação 

e manutenção das práticas contábeis, baseando-se na Teoria Institucional e na Teoria da 

Contingência, estudando os processos de mudanças e faltas de mudanças nas organizações 

para adoção de novos artefatos de contabilidade gerencial. Em entrevistas realizadas com 80 

profissionais da área, verificou que a adoção das novas normas de contabilidade também tem 

afetado a controladoria, devido à demanda de trabalho e da necessidade de profissionais 

capacitados.  

Pesquisas têm focado o comportamento organizacional por meio de estudos à luz da 

Teoria da Instituição, buscando entender o nível de institucionalização à adoção às normas se 

encontram no Brasil. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

3.1 Método de Pesquisa  

 

Quanto ao seu objetivo, esta pesquisa é exploratória, pois busca respostas para o 

desconhecido, uma vez que descreve as características das empresas multinacionais e o 

processo de institucionalização diante das escolhas contábeis no momento da adoção às IFRS, 

buscando direcionadores para essas escolhas.  

Conforme Gil (1999), a pesquisa exploratória é desenvolvida a fim de proporcionar 

uma visão geral acerca de um determinado fato e aplica-se quando o tema escolhido é pouco 

explorado.  

Para Beuren et al. (2009), explorar um assunto significa reunir mais conhecimento e 

incorporar características inéditas, buscando novas dimensões. 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa por ser uma forma 

adequada para entender a natureza de um fenômeno social. Segundo Richardson (1999, p.80), 

“os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

Richardson (2007) destaca que a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como 

tentativa de uma compreensão detalhada de significados e características apresentadas pelos 

entrevistados.   

Em relação aos procedimentos, esta pesquisa caracteriza-se como sendo uma pesquisa 

de campo, cujos conteúdos foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas.  

 

 

 3.2 População e Amostra  

 

A população considerada neste estudo foi composta por empresas multinacionais de 

médio porte, cujas organizações tenham efetuado ou não a adoção das IFRS, podendo ser 

enquadradas nos estágios de adoção, não adoção ou adoção parcial.  

A amostra desta pesquisa foi composta por oito profissionais de empresas 

multinacionais de médio porte, selecionadas pelo critério de acessibilidade e conveniência, 
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considerando que os profissionais entrevistados, necessariamente, precisavam ser 

responsáveis pela tomada de decisão quanto à adoção das IFRS.  

Em meio às entrevistas efetuadas, uma foi realizada com um profissional de uma 

empresa multinacional de grande porte, a qual não se enquadrava na amostra definida para 

esta pesquisa, porém decidiu-se utilizar o conteúdo como forma de cruzar as informações, 

uma vez que as empresas de grande porte são obrigadas à adoção do modelo completo de 

normas, IFRS Full, não somente pela obrigação normativa, mas também pelos órgãos 

reguladores. 

Para Duarte (2002, p.143), em uma pesquisa qualitativa, dificilmente pode ser 

determinado à quantidade adequada de entrevistados que irão compor as análises, tudo 

depende da profundidade, do grau de recorrência e divergências das informações coletadas, 

sendo que, para encerrar a coleta de dados, o material obtido deve permitir uma análise que 

gere compreensão dos significados.  

 

 

3.3 Procedimento de Coleta de Dados 

 

Foi utilizada, para a coleta de dados, a entrevista semiestruturada, que se caracteriza 

pela existência de um roteiro previamente elaborado para orientação ao desenvolvimento da 

entrevista, o qual permite um grau de flexibilidade na exploração das questões e, no seu 

desenvolvimento, em que a entrevista pode ser adaptada ao entrevistado, buscando garantir 

que todos os participantes respondam as mesmas questões e possibilitando a introdução de 

novos questionamentos. Tem por objetivo a verificação e aprofundamento, na investigação, 

do problema de pesquisa. 

Para Beuren et al. (2009), a entrevista semiestruturada permite maior interação e 

conhecimento da realidade dos entrevistados. 

As entrevistas foram realizadas com gestores responsáveis pela área contábil. A 

determinação do respondente ocorreu em virtude dos objetivos gerais deste estudo, pois, à 

medida que o trabalho se propõe a identificar os fatores determinantes para escolha de um dos 

modelos de adoção às IFRS, a experiência do gestor responsável pela tomada de decisão no 

departamento contábil foi fundamental para esta pesquisa. 

Com a finalidade de efetivar a triangulação dos achados das entrevistas, além dos 

materiais consultados, como materiais publicados em sites de instituições privadas e 

governamentais, livros, artigos, periódicos nacionais e internacionais, foram convidados, um 
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representante do Conselho Profissional do estado de São Paulo (CRC SP), e os gerentes de 

auditoria das empresas Big Four.  

 

 

3.3.1 Roteiro de Entrevista  

 

Para realização das entrevistas com o profissional responsável pelas decisões 

contábeis, elaborou-se um roteiro (Apêndice F) desenvolvido com base na revisão da 

literatura e experiência profissional do pesquisador, o qual foi estruturado em cinco pontos 

principais: 

 

1. Escolhas contábeis na adoção das IFRS; 

2. Pontos-chave sobre os aspectos considerados no momento  da adoção das IFRS; 

3. Envolvimento de terceiros no processo de adoção; 

4. Conhecimento dos profissionais; 

5. Custo de adequação. 

 

O objetivo desse roteiro foi identificar quais os critérios utilizados no momento da 

escolha pela adoção das IFRS, modelo Full ou SME, e no processo das escolhas contábeis, 

explorando a relevância e quais os inputs de informações considerados no momento dessa 

decisão. Também verificar como ocorreram os procedimentos e quais fatores influenciaram 

na adoção, buscando entender o porquê as empresas adotam um ou outro modelo de 

adequação. 

 

 

3.4 Procedimentos de Tratamento dos Dados 

 

Os dados foram tratados com base na análise de conteúdo de Bardin (2006), utilizando 

a técnica de análise de comunicação por meio da utilização do software NVivo.  

Segundo Bardin (2006), a metodologia da análise de conteúdo procura investigar, por 

meio da decomposição dos discursos, as particularidades das ideias de indivíduos ou grupos, 

gerando, posteriormente, categorias de análise que permitam construir a interpretação do 

pesquisador. “A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 
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que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” 

(BARDIN, 2006, p. 33). 

 

Para Bardin (2006), a técnica de análise de conteúdo organiza-se em três etapas:  

 

1) Pré-Análise - fase de organização das ideias e materiais, a qual permite ao 

pesquisador ser bastante flexível, sendo possível a exclusão, substituição e 

introdução de novos elementos de análises. Nessa fase, também é possível 

a realização da formulação de hipóteses e objetivos e elaboração de 

indicadores que deem apoio e sustentação às análises finais; 

2) Exploração do material - consiste na análise criteriosa e cuidadosa dos 

elementos formulados na pré-análise, sendo  o momento de codificar e 

quantificar as informações; 

3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação - os resultados são 

tratados de maneira a serem significativos e válidos. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS   

 

A apresentação e análise dos resultados deste trabalho estão apresentadas da seguinte 

forma: no item 4.1 está demonstrada como foi desenvolvida a execução desta pesquisa, no 

item 4.2 está demonstrada as análises dos dados, que se subdivide nos itens 4.2.1 o qual 

refere-se à aplicação da análise de conteúdo, onde ocorre a divisão dos conteúdos, gerando 

assim cinco categorias, logo após temos o item 4.2.2 que demonstra a análise dos resultados 

destas categorias, no item 4.2.3 a interpretação dos resultados, no item 4.2.4 encontra-se a 

análise dos resultados obtidos, através da ótica do órgão de classe, CRC SP, e também dos 

gerentes das empresas de auditoria Big Four, por fim o item 4.2.5 em que esta apresentado um 

modelo de pesquisa como proposto por esse estudo.  

 

 

4.1 Execução da Pesquisa 

 

Primeiramente, foi desenvolvida uma carta-convite explicando sobre a pesquisa, 

apresentando o tema a ser discorrido e os objetivos propostos com a realização da entrevista. 

Também foi discorrido sobre a flexibilidade que poderia haver para a realização da entrevista 

e sobre o sigilo das informações que seriam coletadas (Apêndice A). 

Foram enviados, trinta convites e efetuados mais de quarenta contatos em busca de 

profissionais que se disponibilizassem a participar do processo de entrevista. Esses contatos 

foram feitos de diversas maneiras, como e-mail, telefone, Skype e Linkedin. 

O trabalho de aceitação aos convites para entrevista foi difícil e demorado, uma vez 

que os profissionais incluídos na amostra desta pesquisa demandam de uma agenda muito 

ocupada, dificultando o cumprimento dos horários disponibilizados para entrevista, sendo 

necessários diversos reagendamentos.  

Os contatos iniciais e entrevistas ocorreram no decorrer do mês de março de 2015 e 

finalizaram-se no mês de maio de 2015.  

Após a aceitação do convite por parte dos entrevistados, foram feitos os contatos via e-

mail e, posteriormente, agendamento das entrevistas. 

As entrevistas ocorreram de duas maneiras, via Skype e pessoalmente no ambiente de 

trabalho dos entrevistados. Todas as entrevistas, sejam presenciais ou via Skype, tiveram a 

mesma abordagem e seguiram o mesmo roteiro de entrevista. Somente a entrevista cujo perfil 
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não se enquadrou na amostra, foi efetuada por telefone por opção do entrevistado. Entretanto, 

a qualidade de interação e participação do entrevistado foi mantida. 

As entrevistas foram realizadas em horários comerciais e fora do horário comercial, 

conforme disponibilidade do entrevistado. Essa flexibilidade foi fundamental para realização 

das entrevistas.   

As entrevistas foram realizadas pelo próprio pesquisador e gravadas por meio digital 

na forma de áudio, com gravador disponível no aparelho móvel iPhone e gravador do 

computador móvel (laptop), com duração média de cinquenta minutos cada, totalizando 

quatrocentos e cinquenta minutos de gravação. 

Foram utilizadas duas ferramentas para gravação a fim de garantir que os conteúdos 

não se perdessem e tivessem sua integridade garantida.  

As entrevistas gravadas somente no gravador do iPhone foram, posteriormente, 

transferidas para o gravador do computador móvel (laptop), facilitando, assim, a transcrição 

dos dados.  

As transcrições dos áudios foram efetuadas pelo próprio pesquisador, levando em 

média três horas por entrevista, gerando um conteúdo, em média, de dez páginas transcritas 

por entrevista, totalizando noventa páginas transcritas. 

Para análise do conteúdo, foi feito download de uma versão free do software Nvivo 

versão 10, disponível para teste por trinta dias.  

Para que esse período de trinta dias fosse suficiente para a conclusão das análises, 

primeiramente, foram efetuadas todas as entrevistas, transcrições e análises prévias dos 

conteúdos transcritos, segundo as três etapas de análise propostas na técnica de análise de 

conteúdo de Bardin (2006), e prévio estudo do manual disponível na internet do software 

Nvivo. 

Após a conclusão das etapas acima, os dados foram inseridos no software Nvivo, 

iniciando-se as análises finais. 

Nos quadros 09, 10, e 11, encontram-se a caracterização das entrevistas, dos 

entrevistados e das empresas que participaram do processo. No quadro 12 está demonstrado o 

estágio de adoção dessas empresas.  

 

Quadro 09: Caracterização das entrevistas 

Empresas Data da entrevista  Hora da entrevista Local da entrevista  Meio de comunicação 

Empresa AB 06/03/2015 15h às 16h On-line Skype 

Empresa BB 11/03/2015 10h às 11h On-line Skype 

Empresa CJ 13/03/2015 14h às 15h Região de Campinas Pessoalmente 
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Empresa DE 16/03/2015 19h às 19h45 On-line Telefone 

Empresa ER 31/03/2015 12h30 às 13h30 On-line Skype 

Empresa FO 15/04/2015 15h às 16h São Paulo Pessoalmente 

Empresa GA 25/04/2015 11h às 11h45 Região de Campinas Pessoalmente 

Empresa HJ 07/05/2015 19h às 20h On-line Skype 

Empresa IM 15/05/2015 16h às 17h On-line Skype 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Quadro 10: Caracterização dos entrevistados 

Empresas Cargo  Graduação Tempo de empresa  

Empresa AB Gerente Administrativo Financeiro  Ciências Contábeis 1 ano  

Empresa BB Controller Ciências Contábeis/Administração  1 ano e 5 meses 

Empresa CJ Gerente Administrativo Financeiro  Ciências Contábeis 5 anos 

Empresa DE Diretor Financeiro Administração  17 anos  

Empresa ER Gerente Contábil e Fiscal Ciências Contábeis 1 ano e 6 meses 

Empresa FO Diretor Financeiro Ciências Contábeis 9 anos  

Empresa GA Diretor Financeiro Administração 8 anos 

Empresa HJ Controller Ciências Contábeis 6 anos 

Empresa IM Gerente Contábil e Fiscal Ciências Contábeis 1 ano 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Quadro 11: Caracterização das empresas 

Empresas Ramo de 

atividade 

Caracterização 

da empresa  

Quadro Societário Porte Publicação 

das DFs  

Empresa AB Serviços Multinacional Matriz: Inglaterra  Médio Porte NÃO 

Empresa BB Serviços Multinacional  Matriz: Estados Unidos Médio Porte NÃO 

Empresa CJ Auto Peças  Multinacional Matriz: Noruega Médio Porte NÃO 

Empresa DE Serviços Multinacional 51% Americana 49% Brasileira Grande Porte SIM 

Empresa ER Bens duráveis Multinacional Matriz: Suíça Médio Porte NÃO  

Empresa FO Serviços Multinacional Matriz: Suíça Médio Porte NÃO 

Empresa GA Bens de consumo Multinacional Matriz: Europa Médio Porte NÃO 

Empresa HJ Bens duráveis Multinacional Matriz: Japão Médio Porte NÂO 

Empresa IM Bens duráveis Multinacional Matriz: Itália Médio Porte NÂO 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Quadro 12: Estágio de adoção – Balanço Local e Report  

Empresas Início da Adoção 

Balanço Local  

Estágio da Adoção 

Balanço Local 

Estágio da Adoção 

para fins de Report 

Inicio da Adoção 

para fins de Report 

Adoção pela 

Matriz  

Empresa AB 2014 Adoção  Adoção 2014 SIM 

Empresa BB 2014 Adoção  Adoção 2014 SIM 

Empresa CJ - Não Adoção Adoção 2010 SIM 

Empresa DE 2010 Adoção  Adoção 2010 SIM 



68 

 

Empresa ER - Não Adoção Adoção 2012 SIM 

Empresa FO - Não Adoção Adoção 2010 SIM 

Empresa GA 2012 Adoção Parcial Não adoção - NÃO 

Empresa HJ - Não Adoção  Não adoção - NÃO 

Empresa IM - Não Adoção Não adoção - NÃO 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

4.2 Análise de Dados 

 

Para Beuren et al. (2009), analisar dados implica, em um primeiro momento, organizar 

todo material, dividindo-o em partes, relacionando essas partes e procurando identificar 

tendências ou padrões relevantes. Em uma segunda fase, essas tendências devem ser 

reavaliadas buscando identificar inferências em um nível de abstração maior.  

 

 

4.2.1 Aplicação da Análise de Conteúdo 

 

A análise de conteúdo iniciou-se a partir dos dados coletados e dos elementos 

registrados por observação durante todo processo de entrevistas, ou seja, desde o primeiro 

contato com os entrevistados até sua efetiva realização.  

 

Segundo Bardin (2007), a análise de conteúdo se divide em três etapas: 

 

 Identificação de Palavras-Chave – a identificação das palavras-chave 

possibilita através das análises um direcionamento dos principais pontos a 

serem investigados; 

 Formação de Unidades de Significado – as unidades de significado são 

extraídas das ideias principais dos conteúdos das entrevistas;  

 Formação de Categorias – é uma operação de classificação de elementos de 

um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o 

gênero, com os critérios previamente definidos.  

 

Para Bardin (2007), um conjunto de características boas que compõem uma categoria 

devem possuir algumas qualidades: 
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 Exclusão mútua – elementos idênticos não podem existir em mais de uma 

divisão; 

 Homogeneidade – existência de um único princípio de classificação deve 

governar sua organização;  

 Pertinência – as categorias devem estar adaptadas ao material de análise 

escolhido; 

  Objetividade e fidelidade – diferentes partes de um material devem ser 

codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetidas a várias análises; 

 Produtividade – um conjunto de categorias é produtivo se fornece resultados 

férteis, férteis em índices de inferências, em hipóteses novas e em dados 

exatos. 

 

Nesta etapa de categorização, efetuou-se a divisão do conteúdo de dados extraídos das 

entrevistas, o qual foi utilizado para o processo de categorização.  

 

Segundo Bradin (2007), esse processo comporta duas etapas: 

 Inventário: isolando elementos; 

 Classificação: repetindo os elementos, procurando impor certa organização. 

 

Esse processo foi efetuado, inicialmente, com apoio de planilhas eletrônicas e 

baseando-se na análise do pesquisador; após habilitar a versão para teste do software Nvivo, 

foram inseridas todas as transcrições efetuadas e validadas as categorias inicialmente 

classificadas.  

Nessa etapa de categorização, criação de nó, como é chamada no Nvivo, foi possível 

ter uma certa agilidade devido às análises e separações prévias feitas pelo pesquisador, que 

possibilitou a formação de cinco categorias e uma subcategoria. 

 

Quadro 13: Descrição das Categorias Identificadas  

Categoria Descrição da Categoria 

CTG 1 Adoção às normas IFRS x Prioridades. 

CTG 2 Interferência de terceiros no processo de adoção. 

CTG 3 Interferência da matriz no processo de adoção.  

CTG 4 Conhecimento do profissional x adoção às normas.  
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CTG 5 Adoção às IFRS Full x IFRS SME. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Quadro 14: Descrição da Subcategoria 

Categoria Categoria x Subcategoria  

CTG 1 

SUB-1 

Adoção às normas IFRS x Prioridades  

Custo de adequação às normas interfere nas prioridades. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

4.2.2 Análise dos Resultados  

 

A análise dos resultados ocorreu após a análise do conteúdo para formação das 

categorias. Nessa etapa, evidenciou-se os conteúdos para possíveis relacionamentos com o 

referencial teórico.  

Por meio dos dados levantados na etapa de categorização, foram identificadas cinco 

categorias: 

 

A categoria CTG 1 – Adoção às normas IFRS x Prioridades foi formada pelas 

unidades de significados apresentadas no Quadro 15: 

 

Quadro 15: Unidades de Significado da Categoria – CTG 1 

Adoção às normas IFRS x Prioridades 

Carga de trabalho interfere nas prioridades.  

Demanda de atividades para atendimento ao fisco.  

Demanda de atividades e informações para matriz. 

Imposições legais.  

Importância à adoção x obrigação normativa. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Nessa categoria, analisou-se a relação entre a adoção às normas diante das diversas 

prioridades estabelecidas pela matriz e corpo diretivo das companhias de modo que permitiu o 

entendimento da importância desse fator e como poderia influenciar na adoção ou não às 

normas IFRS. Essa categoria foi mencionada por sete dos oito entrevistados. 
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[...] meu grande foco é o balanço para o exterior, onde já está 

adotado IFRS há muito tempo e já tem toda uma estruturação de 

sistema. (Empresa CJ) 

 

[...] porque, até, uma vez em discussão com a empresa de auditoria, 

BFE, falam, a não isso não é prioridade, é bem por ai entendeu. Isso 

aqui, também é, o IFRS local também é uma realidade, e ai? [...] mas 

eu vejo que não é prioridade agora, prioridade é o que o grupo esta 

mandando, [...] um profissional falando, gente essa é a realidade, 

não, mas isso não é prioridade agora, têm outras mil prioridades, 

depois a gente pensa nisso. Mas se viesse lá de fora, da corporação 

ou da própria auditoria, com certeza eles iriam olhar, a direção ia ter 

outros olhos. (Empresa ER) 

 

[...] eu sei que não esta exatamente de acordo com as normas mais 

isso não é importante agora. (Empresa AB) 

 

[...] foi feita uma nova aquisição [...] e quando eu cheguei perguntei 

se chegaram a observar o CPC de combinação de negócios. (Empresa 

ER) 

 

Mas uma coisa que eu sinto no mercado com IFRS, [...] as empresas, 

elas não estão muito preocupadas com o IFRS, é, eu sinto os 

escritórios contábeis também, muito mais preocupados com fisco 

brasileiro do que com alguma punição ou algum apontamento 

contábil em termos de contabilização em IFRS/CPC.  (Empresa BB) 

 

 

Empresas multinacionais demandam de um elevado nível de atividades dos 

profissionais, e além das direcionadas para atendimento à legislação local, há também as que 

são direcionadas para atendimento à matriz, entre outras diversas atividades, e, mesmo não se 

enquadrando como empresas de grande porte, há uma alta complexidade nas operações. 

 

Na entrevista com o profissional da empresa de grande porte, a qual foi considerada 

neste estudo para fins de comparação, verificou-se que a adoção às normas está dentre as 

principais prioridades da companhia, possivelmente devido à obrigatoriedade exigida pelos 

órgãos reguladores, que, necessariamente, devem ser cumpridas pelo fato do enquadramento 

como grande porte. Identificou-se, ainda, que as empresas de auditoria demandam um nível 

de exigência maior para essas empresas. Esse ponto, também, foi mencionado por dois 

entrevistados que haviam trabalhado em empresas de grande porte anteriormente.  
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A subcategoria 1 – Custo para adequação às normas interfere nas prioridades, foi 

formada pelas unidades de significados apresentadas no Quadro 16: 

 

Quadro 16: Unidades de Significado da Categoria – CTG 1 – Subcategoria 1 

Custo para adequação às normas interfere nas prioridades 

Custo para adequação às normas interfere nas prioridades. 

Necessidade de custos x adoção. 

Relação entre custo zero e adoção. 

Adequação às normas.  

Empresas que se adequaram e não tiveram custos de adequação. 

Honorários de terceiros com know-how nas IFRS x adoção. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Na CTG 1 - Subcategoria 1, analisou-se o custo para adequação relacionado às 

prioridades. Verificou-se que não há uma relação direta entre a não priorização à adoção das 

normas com possíveis custos de adequação.  

Entretanto, foi possível constatar que há certo grau de restrição quando há necessidade 

de custos adicionais relacionados ao tema. Identificou-se que as empresas que terceirizam a 

contabilidade, nem sempre estão dispostas a pagar um valor mais adequado pelo trabalho em 

observância às normas.  

Verificou-se, também, que os profissionais que mencionaram nas entrevistas não 

haverem incorrido custos, se apresentaram em quatro diferentes cenários:  

 

 Empresas que não se adequaram e fizeram ajustes para atendimento a 

exigências da matriz para fins de report; 

  Empresas que possuem profissionais capacitados e não atuantes diretamente 

nos processos operacionais, nas quais foi possível a adequação pelo próprio 

profissional; 

 Empresas que, apesar de possuírem profissionais capacitados, não se 

adequaram devido ao envolvimento direto com processos operacionais, os 

quais não dispõem de pessoas e tempo necessário devido a grande demanda de 

atividades, necessitando de terceiros para apoiá-los nesse processo.  

 Empresas de grande porte, pois tem o apoio das empresas de auditoria que 

atuam como parceiros nesse processo de adequação. 
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Foi possível verificar, ainda, que as empresas cujos processos contábeis são 

terceirizados efetuam ajustes para adequação às normas no report internamente, isso ocorre 

por dois motivos:  

 

 Profissionais das empresas terceirizadas (escritórios contábeis) não têm 

interesse e capacitação adequada para absorver esses trabalhos; 

 As empresas não querem dispor de recursos adicionais com adequação e 

suporte em IFRS.  

 

Três profissionais mencionaram que os escritórios contábeis, os quais detêm o know-

how para suprir a demanda de trabalho incorporado às IFRS, têm custos mais elevados, 

dificultando a contratação pelas empresas de médio porte devido à falta de budget para suprir 

a necessidade de realização desses trabalhos.  

Entretanto, pôde-se notar que a contratação ou não de um escritório que detenha esse 

know-how está diretamente ligada às prioridades e não ao custo individualmente. 

 

Não, não, referente a isso não ((custo pela demanda dos trabalhos em 

IFRS)) [...] a precificação por ser CPC/IFRS não, não há. (Empresa 

BB) 

 

Não, não chegou a esse ponto, porque como eu conhecia as normas e 

vim da área de auditoria, eu tinha todas as ferramentas para fazer 

isso. [...] é uma dificuldade trocar de contabilidade, a empresa atual 

cobra da gente hoje [...] de honorários e a empresa de contabilidade 

que nos atenda cobra [...], é muito difícil conseguir aprovação para 

trocar uma despesa menor por uma despesa mais elevada [...] por 

mês. [...] Então o pessoal prefere manter tudo em um excel apartado e 

gastar um pouco menos. (Empresa AB) 

 

Não tivemos essa questão. Nosso custo é zero em questões de 

implantação de IFRS. (Empresa FO) 

 

Não, custo de adequação zero. (Empresa CJ) 

 

 

O profissional da empresa de grande porte ressaltou que não houve custo para 

adequação, uma vez que há o apoio da empresa de auditoria Big Four, cuja demanda pela 
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adoção e compliance às normas é muito forte. Além disso, verificou-se que há maiores 

possibilidades de interações e trocas de experiências entre os profissionais dessas empresas 

com os profissionais das empresas de auditoria, do que com as empresas de médio porte, os 

quais auxiliam nos entendimentos e desenvolvimento dos profissionais através dessa troca de 

experiências e conhecimento. Constatou-se, ainda, que a empresa de auditoria Big Four, que 

audita essa empresa de grande porte, tem uma abordagem nada permissiva quanto à omissão 

de qualquer norma.   

 

 

A categoria CTG 2 – Interferência de Terceiros no Processo de Adoção foi 

formada pelas unidades de significados apresentadas no Quadro 17: 

 

Quadro 17: Unidades de Significado da Categoria – CTG 2 

Interferência de Terceiros no Processo de Adoção 

Fiscalização pelos Órgãos Reguladores x adoção às IFRS. 

Interferência dos Órgãos Regulatórios no processo de adoção. 

Interferência da Auditoria externa no processo de adoção. 

Diferentes critérios nos apontamentos relacionados à não adequação pelas empresas de auditoria. 

Relação restritiva relacionada à auditoria de grupo.  

Instituições Financeiras não solicitam Demonstrações Financeiras adequadas às IFRS. 

Instituições Financeiras no exterior não solicitam Demonstrações Financeiras adequadas às IFRS. 

Bancos não solicitam Demonstrações Financeiras adequadas as IFRS. 

Apoio dos Órgãos Regulatórios junto às companhias. 

Escritórios de Contabilidade X Prestação Serviços alinhados às IFRS. 

Escritórios de Contabilidade X Satisfação dos Clientes.  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Nessa categoria, analisou-se a interferência de terceiros, quanto aos aspectos 

relacionados à adoção, adoção parcial e não adoção às IFRS.  

Verificou-se que não houve correlação entre empresas auditadas e a adoção às normas 

IFRS, exceto para a empresa de grande porte. 

 Também possibilitou identificar, dentro do universo das empresas entrevistadas, que 

as empresas de auditoria Big Four e non Big Four, segundo os profissionais, não utilizam os 

mesmos critérios para apontamentos nos relatórios de auditoria relacionados à falta de adoção, 

ou à não observância de uma norma específica. Constatou-se que há apontamentos para 

divergências quanto à complaince para fins de report. 
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Nesse sentido, um dos entrevistados expôs que as empresas de auditoria Big Four não 

têm se diferenciado na prestação de serviços de uma empresa de auditoria non Big Four. Um 

segundo profissional, mencionou a falta de uniformização entre as empresas de auditoria Big 

Four quanto aos apontamentos relacionados à adoção.  

Os trabalhos de auditoria, para as empresas multinacionais de médio porte, na maioria 

das vezes, restringem-se a regras para cumprimento de compliance ao report para matriz, 

chamadas de auditorias de grupo, dificultando o poder de persuasão dos profissionais, que de 

uma forma ou de outra, estão tentando ganhar espaço para incluir, na demanda de prioridades 

das empresas, os trabalhos relacionados à adoção das IFRS. 

Um dos entrevistados cuja empresa é auditada pela empresa de auditoria BFF 

mencionou:  

 

[...] porque da adoção se elas não servem para nada? Ninguém vê! 

Ninguém cobra! (Empresa FO) 

 

Eu já fui auditado pela BFE vários anos e pela BFF também [...], 

percebo que o conhecimento não é tão diferenciado, é apenas nome. 

Nos últimos quatro anos, em empresas anteriores, foi a empresa BFE, 

anteriormente tinha sido BFF, já tive a BFG e só muda o nome, 

porque a capacidade do profissional acaba sendo a mesma. (Empresa 

BB) 

 

Como duas empresas multinacionais de médio porte, auditadas por 

Big Four, uma tem um tratamento e outra tem outro, entendeu, porque 

lá onde eu trabalhava antes tinha isso claro no relatório de auditoria. 

Foi uma discussão que eu já tive, eu percebo assim, que para direção 

o que vem da auditoria da corporação, ai tem que acontecer, daí seria 

mandatório. (Empresa ER) 

 

Falta essa questão das empresas de auditoria ter um posicionamento 

forte, eu vejo que eles, tanto nessa empresa quanto na anterior, foca 

Report e assim não posso, assim que a empresa de auditoria BFD se 

posicionou quanto ao Brasil e que infelizmente a empresa de 

auditoria BFA não. E a própria empresa de auditoria deixa a desejar 

nesse sentido né, como órgão que esta fiscalizando, eles estão vendo 

que IFRS é uma realidade, eu acho que deveria ter um 

posicionamento mais firme e colocar no relatório entendeu, mas não é 

isso que eu vejo. (Empresa ER) 

 

[...] eu tive oportunidade de ver isso na outra empresa onde eu 

trabalhei, a gente tinha um ponto de auditoria porque não tinha 

adoção no local e aqui não, aqui nem ponto de auditoria, e também 
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eles não tem aquela coisa mandatória, vai internamente do 

profissional, ver a realidade e alinhar para adotar. (Empresa ER) 

 

[...] a auditoria também nunca falou nada, a questão de estoques em 

trânsito, nós importamos, vem lá de fora, no report para matriz eu 

reconheço estoque em trânsito, aqui localmente não. Até já conversei 

isso com eles, mas eles falam, sim vamos, mas a principio não tem 

problema não. Apesar de que é ativo e passivo, mas eu reporto lá 

para fora, para nós é relevante. Eu até posso, mas a auditoria não 

fala nada, eu não vou criar mais um controle se ninguém cobra né. A 

auditoria não cobra talvez não seja tão relevante. Então deixa para 

frente. (Empresa CJ) 

 

 

Constatou-se, ainda, que não há sanção pelas instituições financeiras devido a não 

apresentação das DFs em compliance com as normas, tanto instituições instaladas no Brasil 

quanto as instituições instaladas no exterior, também não há sanção por parte de fornecedores. 

Um dos entrevistados mencionou uma situação a qual presenciou e em que pôde 

perceber a falta de importância à obrigação normativa pelos bancos. 

 

Os Bancos, eles querem ver o fiscal, segue fiscal, segue DIPJ, 

projeção de faturamento, isso ai é a pratica. Eu trabalho atualmente 

com Banco BX1 e com o BX2, eles não querem nem saber de IFRS, 

[...] eles não conhecem CPC, não conhecem IFRS, sabe da 

necessidade, inclusive já pediram treinamento, mas grande parte das 

instituições, não estão ligando, acaba indo para um fiscal. Quando a 

empresa é de médio porte, [...] eles vão atrás do balanço auditado se 

for por empresa Big Four, se for por empresa de auditoria que não 

seja as quatro grandes não tem validade e eles acabam fazendo 

outros cruzamentos de informação, o que acaba indo para o fiscal 

novamente. [...] O gerente do BX3, pouco me importa o IFRS, não 

quer nem saber, o gerente do BX4, eu acho muito importante, eu já 

pedi, mas para mim não é aplicável, o que eu analiso é o que esta lá 

no balanço se for balanço auditado por Big Four eu aceito, caso 

contrario eu desconsidero e vou para o fiscal, fiscal é o que impera. 

(Empresa BB) 

 

 

Os demais profissionais, quando questionados sobre a experiência da demanda 

relacionada à apresentação das DFs adequadas às normas, alegaram nunca ter passado por 

esse tipo de experiência. 
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O banco pede para gente anualmente o balanço, o faturamento 

mensal, eu mando para eles, mas se é em IFRS ou não, nunca 

questionaram. (Empresa IM) 

 

 

Ainda relacionado a essa categoria, foi mencionado pela maioria dos profissionais, que 

há necessidade de um órgão de classe “forte”. Eles consideram que a baixa influência do 

órgão de classe faz com que os profissionais que estão atuando nessas empresas percam força 

diante da argumentação da necessidade de adoção, causando inclusive, constrangimento, pois, 

por diversas vezes, conforme mencionado por um dos profissionais, recebe-se, como retorno a 

essa demanda, a falta de importância à adequação pelas empresas. 

 

[...] porque ele falou, foi bem assim, todos nós sabemos que a nossa 

entidade de classe não é algo assim [...] que tenha grandes impactos 

[...]. (Empresa HJ) 

 

[...] uma OAB, por exemplo, é forte, é atuante. Isso é decorrente de 

um conselho fraco, que não nos ampara. Os próprios escritórios de 

contabilidade estão preocupados com o fiscal.  O CPC? Ah isso ai 

depois a gente vê! Mesmo porque grande parte dos contadores, atuais 

do mercado fazem parte da velha geração e nessa geração não tinha 

CPC e IFRS, era fisco. (Empresa BB) 

 

 

Mencionado por dois profissionais entrevistados, os quais já haviam trabalhado em 

empresas de grande porte de capital aberto, que os órgãos reguladores eram fundamentais no 

incentivo à necessidade de adoção pelas empresas. 

 

Nas outras empresas todas elas tinham um órgão regulador e isso ai 

ajudou muito na adoção as normas, porque pelo fato de eu não ter um 

órgão regulador hoje, não força a situação de um nível de mais 

adequacidade às IFRS, [...] tanto empresas que eram reguladas por 

ANS, ANEEL, ANATEL, quanto empresas que tinham capital aberto. 

(Empresa AB) 

 

 

Também foi destacado sobre a possibilidade de penalidades pelo não cumprimento às 

normas, o que seria uma maneira de fazer com que as empresas apoiassem os profissionais, 

priorizando essa atividade durante a etapa de convergência. 
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Então acho que o que falta mesmo é algo mais mandatório, onde a 

empresa ou o próprio grupo diz você tem que adotar, porque eu acho 

que isso que vai impulsionar [...] Ah, se tivesse algo falando que é 

mandatório, dai eu acho que tendo uma multa, a qual a gente tem 

muitas discussões, mas não tem isso, tipo uma regra, e tem que ir 

meio pela força sabe. (Empresa ER) 

 

 

A Categoria CTG 3 – Interferência da matriz na Adoção das IFRS foi formada 

pelas unidades de significados apresentadas no Quadro 18: 

 

Quadro 18: Unidades de Significado da Categoria – CTG 3 

Interferência da matriz na adoção das IFRS 

Interferência da matriz no processo de adoção.  

Interferência da matriz no compliance local. 

Alto nível de regras de compliance para report. 

Adoção às normas IFRS no report X Não adoção no balanço local.  

Importância da auditoria para trabalhos relacionados ao report. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Nessa categoria analisou-se a interferência da matriz no processo de adoção às normas 

e identificou-se que seis das oito empresas entrevistadas têm suas matrizes localizadas na 

Europa, em que cinco delas se adequaram às normas e somente uma não efetuou a adequação.   

Entretanto, para 100% das empresas, não houve interferências, tanto positivas quanto 

negativas, por parte da matriz. Foi possível identificar que as matrizes dão um peso 

demasiadamente alto para regras de compliance relacionado ao report.  

Alguns profissionais entrevistados mencionaram que aplicam as normas para fins de 

report através de ajustes, porém não aplicam as normas no balanço local, pois não há quem 

cobre essas informações. 

Nesse sentido, foi possível perceber que as matrizes não determinam que suas 

subsidiárias instaladas no Brasil adequem as normas IFRS para o balanço local, mesmo que já 

tenham se adequado às IFRS em seus países de origem.  

Foi enfatizado pelos entrevistados que as empresas estão preocupadas com geração de 

caixa, e se as empresas estão adequando o balanço local às normas, compete aos profissionais 

que atuam nessas empresas efetuarem um esforço adicional para que consigam se adequar.  
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Entretanto, verificou-se que isso está sendo possível para profissionais que possuem 

capacitação técnica e experiência com a aplicação às normas, para os que não estão na mesma 

condição, ainda é muito difícil seguir sem o apoio da empresa. 

  

Não, não há direcionamento para aplicação das IFRS. [...] na 

verdade eles estão preocupados com a gestão de caixa, eles não estão 

preocupados com contabilidade. (Empresa BB) 

 

Ahhhh, não, [...] nunca se interviram nesse processo, eles nunca 

tiravam nenhuma dúvida com relação às normas, nem explicação 

sobre notas explicativas, nada, nunca me fizeram perguntas diretas 

em cima de uma norma [...]. (Empresa AB) 

 

Agente só fala das IFRS dentro do report para nossa matriz, a gente 

não conversa sobre IFRS aqui no Brasil.(Empresa CJ) 

 

Uma das diretrizes do próprio CEO, [...] esta preocupado com cash 

bases, que é quanto entra de caixa, para que contabilidade. Enfim 

está preocupado de quanto vai para o bolso. [...] é importante quanto 

vai para o bolso é obvio, mas é importante também nós termos uma 

empresa saudável contábil e fiscalmente também. (Empresa BB) 

 

Algumas coisas eles sabiam [...] e chegaram a falar, não sei porque 

vocês não fazem isso ai no Brasil. Ele perguntou se adotávamos as 

IFRS, eu falei que sim, porém algumas normas a gente tinha 

modificado um pouco, e eu falei, vou criar algumas políticas 

contábeis, e começar [...]. (Empresa AB)  

 

Adotam, porque é assim, o que a gente tem efetivamente é só feito no 

report, [...] tem alguns ajustes de gaps que são feitos aqui, mas são 

para efeito do report, nada no local, não tem IFRS, [...] ajustes que 

são feitos, mas na hora que vai fazer o report é feito meio que 

manualmente, tem um controle para gente ajustar o balancete local e 

reportar entendeu, com base no balancete local faz esses ajustes para 

reportar. (Empresa ER) 

 

O pessoal de desenvolvimento, tanto internos quanto externos, tem 

que ter isso [...] sempre com olhar para o report, é para atender o 

report, então tá [...] essa questão é muito focada no compliance, se 

disser que vai ser é. (Empresa FO) 

 

Não interferem [...], por exemplo, houve uma mudança que eles estão 

fazendo, isso de IFRS, [...] acho que a IFRS 9 que é sobre a questão 

de provisão de taxas e impostos [...], mandaram um documento 

falando preenche isso dai só para gente ter ideia de como é o Brasil 
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com em relação as taxas, ah uma taxa de IPVA, quais as taxas que 

você tem? Como vocês tratam? É tipo um questionário assim, um 

questionário esclarecedor para eles, mas não tem, [...] eu vejo que 

eles prezam muito assim o Report, ahh o IFRS no Report, mas o local, 

o local é uma realidade porque que não tem? (Empresa ER) 

 

 

No caso da empresa de grande porte, identificou-se que a matriz exige a adoção para 

todas as subsidiárias do grupo. Um fato interessante, mencionado pelo profissional dessa 

empresa, foi que, mesmo a empresa sendo de grande porte e tendo observado as normas, 

ainda há muitos ajustes a serem feitos relacionados às IFRS e que há certa resistência pela 

matriz situada nos Estados Unidos, em aceitar a adequação, sendo relevante o compliance às 

USGAAP.  

 

Olha, na verdade o IFRS lá nos Estados Unidos eles também estão em 

processo de adequação ao IFRS, eles também não estão cem por 

cento não. Eu não tenho cem por cento de informação para te dar, 

mas eles também não estão cem por cento não, eles estão se 

adequando lá também. Porque o USGAAP não é exatamente igual as 

IFRS. [...] a matriz tem uma certa restrição, vamos dizer assim em 

acatar o IFRS, vamos fazer porque a lei manda se não, não vamos 

fazer não. Eles querem seguir o USGAAP o resto é bobagem né. Para 

ser muito sincero com você a gente discute muito com eles em cima de 

USGAAP, obvio que o USGAAP lá já esta em linha obviamente, é 

claro. Em pouquíssimos momentos, a minha experiência aqui diz que 

a gente fala de IFRS, a gente fala de USGAAP. Essa é a minha 

experiência aqui. (Empresa DE) 

 

Sim, se a matriz adota IFRS todas as subsidiárias tem que observar 

isso, [...] localmente nas outras subsidiárias não sei te dizer. A maior 

parte das unidades estão na Europa, então provavelmente eles já 

estão adequados nisso ai, tem algumas nos Estados Unidos. Estados 

Unidos de certa forma também. (Empresa DE) 

 

 

De forma complementar, o profissional da empresa de grande porte salientou que 

recebe orientações da matriz para que haja a adoção das IFRS como requisito mandatório. 

 

Tudo aquilo que foi a matriz demandou atender a necessidade dela e 

juntamente com os CPC locais que estavam em linha com IFRS a 

gente implantou. (Empresa DE) 
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A categoria CTG 4 – Conhecimento do profissional x Adoção às Normas foi 

formada pelas unidades de significados apresentadas no Quadro 19: 

 

Quadro 19: Unidades de Significado da Categoria – CTG 4 

Conhecimento Profissional x Adoção às Normas  

Empresas que adotam IFRS possuem profissionais mais capacitados. 

Profissionais capacitados impulsionam a adoção. 

Conhecimento dos profissionais como fator motivacional à adoção às normas.  

Não adequação devido à falta de conhecimento dos profissionais. 

Adequação parcial por falta de conhecimento dos profissionais.  

Adequação parcial devido ao tempo escasso dos profissionais.  

Quadro enxuto de profissionais nas companhias. 

Complexidade e subjetividade na adoção às normas. 

Envolvimento das empresas de auditoria na transmissão do conhecimento. 

Capacitação e experiência dos profissionais no processo de adoção. 

Responsabilização do profissional pela adoção.  

Responsabilização da companhia pela adoção.  

Percepção dos profissionais quanto à efetividade das normas no dia a dia das empresas. 

Contratação de consultorias para suporte aos trabalhos de adoção. 

Troca de experiência entre profissionais e empresas atuando no mercado. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Nessa categoria, analisou-se a exposição do profissional, tanto pela falta de 

conhecimento efetivo das normas como pela falta de apoio por parte das empresas, para se 

adequarem a uma obrigação normativa já vigente desde 2010.  

Constatou-se que, geralmente, quando o profissional tem menos capacitação técnica 

para atender à adoção às normas, paralelo a pouca importância dada pelas empresas, o 

processo de adoção torna-se bastante lento e moroso de ocorrer.  

Nessa avaliação, notou-se certo grau de constrangimento por parte dos profissionais 

diante da falta de apoio das empresas relacionado à priorização dos trabalhos, ao 

desenvolvimento necessário dos profissionais, a necessidade de capacitação, e experiência de 

um profissional melhor preparado para essa nova realidade. Esses pontos foram vinculados à 

necessidade de um órgão regulador “forte” e atuante para apoiar a necessidade de adequação e 

a obrigatoriedade junto às empresas, não somente penalizando os profissionais, como vem 

sendo divulgado pelo CRC, a qual foi pontuada como insuficiente. 

Verificou-se que nessa categoria, foi mencionado novamente, o vínculo entre a falta de 

penalidades e a não adequação às normas pelas companhias, em que foi possível fazer um link 
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com a categoria CTG 1, a qual analisou a falta de prioridade pelas empresas, devido, à não 

adoção, não estar vinculada a uma sanção.  

 

Quando questionados sobre o conhecimento das normas pelos profissionais internos e 

terceiros quanto ao processo de adoção, foram mencionadas algumas experiências, entre elas, 

conforme um dos profissionais, muitos escritórios contábeis ainda não detêm o conhecimento 

das normas para aplicar a realidade das empresas. 

 

[...] porque o escritório de contabilidade não esta preparada para 

trabalhar com essa nova realidade. (Empresa AB) 

 

Não, quando eu cheguei era uma caixinha de pandora e descobri que 

estava tudo errado e eu falei vou ter que arrumar isso aqui [...]. A 

única coisa, que é muito moroso, é o fato do pessoal desconhecer as 

normas, por exemplo, no fechamento do ano eu tive que explicar para 

o pessoal da contabilidade o que era imposto de renda diferido que 

eles não sabiam, a contadora me mandou um e-mail e me perguntou 

assim, me fala o lançamento que eu tenho que fazer na contabilidade 

porque eu não sei, com essas palavras. (Empresa AB) 

 

O escritório de contabilidade não faz nenhum tipo de adequação, esse 

foi um dos motivos que nós estamos procurando outra contabilidade. 

(Empresa AB) 

 

Eu diria para você que o reconhecimento de receita não ocorre da 

forma como deveria, o que ocorre é basicamente com emissão de 

nota. E com recebimento das despesas [...] porquê a contabilidade 

não esta preparada para trabalhar com essa nova realidade. 

(Empresa AB) 

 

Na verdade assim eu tenho muitos conhecidos no mercado, que, tanto 

fazem a contabilidade interna, como tem escritórios também. [...] Eu 

percebo que o assunto CPC ainda é um tabu, e isso também eu 

percebo que quando vou em palestras da SESCON e do próprio CRC, 

as pessoas estão um pouco perdidas ainda, vou dar só um exemplo, 

semana passada eu pedi para fazer uma provisão [...] e eu estava em 

um conference call com um contador lá da contabilidade externa, dai 

eu expliquei para ele, porque a gente sempre trocou muita 

informação, ai falei [...] se você quiser eu te amparo no CPC, que eu 

estou sendo extremamente realista, dai ele falou, para ser bem sincero 

eu estou muito mais preocupado com o fisco, em ter algum problema 

fiscal tributário do que com o próprio CPC, [...] eu acredito que eles 

estão muito mais focados na legislação fiscal tributário do que no 

próprio CPC. (Empresa BB) 
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Eu vejo uma dificuldade por parte dos profissionais sabe, [...] Eu vejo 

que ainda existe uma nuvenzinha assim sabe, ainda partindo do 

pressuposto que o IFRS ele é muito interpretativo, então o pessoal 

não tem aquelas regras, e culturalmente o brasileiro é regrado, você 

entrava no manual de contabilidade, você tem que fazer isso, aquilo, 

você tem uma definição do que é uma controlada, controladora, eu 

vejo, eu sinto assim sabe, nesse meio tanto na empresa que eu 

trabalhava antes, quanto aqui, eu sinto um pouco de dificuldade nesse 

sentido, até para mim mesmo como profissional atuante, vou a 

palestras, [...] que isso é muito discutido, tem coisas [...] que são bem 

interpretativas, as vezes você tem algum backup, você tem que 

garantir desde o lançamento de um nota fiscal, para lá na frente você 

não ter problema, então eu vejo assim, só falta um pouco. (Empresa 

ER) 

 

Eu acho que a gente esta em processo meio de aprendizado ainda, 

agora com a lei 12.973 então, tem coisa que ali é meio nebuloso 

ainda, então acho que é um processo de aprendizado ainda. (Empresa 

ER) 

 

 

Percebeu-se que os profissionais que estão envolvidos e motivados à adoção e a estar 

em compliance com as normas, são os que detêm maior nível de conhecimento e capacitação 

técnica para efetuar a adequação.  

Para esses profissionais percebeu-se a manifestação do isomorfismo normativo, em 

que os profissionais demonstram uma identidade com a profissão por meio do sentimento de 

responsabilidade diante da obrigação normativa e também por se sentir parte do todo. 

 

Eu estou sempre pesquisando os CPC/IFRS, estou em grupos de 

discussão e quando eu vejo algo que é aplicável no negócio eu acabo 

dando uma pesquisada, e se por ventura eu mudo de empresa, 

entendo qual o outro business da próxima empresa e vou me situar, e 

sempre estudando é obvio, e vendo o que é aplicável o que não é, se 

tem uma zona cinza, ou se não tem, o que o CPC diz, o que o IFRS diz 

e por sua vez o que o fisco diz, e principalmente com essa nova lei 

12.973, enfim, é esse o atual momento. (Empresa BB) 

 

Eu estou construindo com base nos moldes de aplicabilidade das 

IFRS. Ainda que eu não seja cobrado por isso, estou fazendo porque 

eu sei que tem que ser feito e o IFRS esta ai, já esta batendo na porta, 

e esta sendo obrigado. (Empresa BB) 
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Eu que estou puxando para que isso seja um padrão do grupo, porque 

isso me motiva, em primeiro lugar eu sou o administrador e contador 

também. Nos últimos dez anos todas as empresas que eu passei 

utilizavam IFRS, claro em diversos estágios e maturidade, mas eu sei 

que isso, eu não digo nem uma tendência, já é uma obrigação 

normativa, e existem ainda alguns profissionais que estão muito mais 

preocupados com o fisco do que com o contábil, eu como sou 

contador e tenho uma experiência prévia, eu estou preocupado 

porque eu sei que hoje eu estou aqui, amanhã posso não estar [...] é 

algo que é aplicável e esta na eminência do mercado e se aqui não 

estão me cobrando IFRS, sou eu que estou exercitando e aplicando 

porque a minha função não é esperar que alguém fale, faça isso, eu 

sou pago para eu dar as diretrizes e falar o que tem que ser feito, 

entende?  E eu sei que o IFRS é o caminho correto [...]. E isso vem de 

uma experiência prévia de todos os lugares que eu passei. (Empresa 

BB) 

 

[...] é extremamente frustrante para mim virar e falar assim, eu não 

tenho com quem discutir meu processo de reconhecimento de receita, 

não da, não tem como discutir com eles, o pessoal da auditoria falou 

assim, isso não é relevante, nós estamos acostumados a fazer isso 

assim, para nós se você fizer assim esta bom, o que você esta pedindo 

é muito além. (Empresa AB) 

 

Para mim é muito claro que eu devo buscar me desenvolver em 

relação às IFRS, porque não da para esperar a empresa resolver 

pagar um curso para mim ou me apoiar com um treinamento, 

raramente isso irá acontecer, [...] o profissional tem que, por si só, 

buscar desenvolvimento, porque se depender da empresa, ela irá 

subsidiar os treinamentos que interessar a ela [...]. (Empresa ER)  

 

 

Verificou-se, que as empresas chegam a negligenciar a necessidade de subsídio ao 

conhecimento para os profissionais que estão envolvidos no processo de adequação.  

 

“Essa questão entre a empresa e o aprendizado, como ela busca isso, 

também é muito cultural e como ela busca isso, é um choque as vezes.  

Aqui na empresa, por exemplo, eles usam uma pirâmide 70/20/10, 

70% é on the job, então você tem que fazer o treinamento on the job, e 

tem algumas coisas que são peculiares de fiscal, então você vai fazer 

isso, mas ao contrario o crescimento é dentro da empresa, e os 10 e  

os 20 é treinamento fora da empresa, conclusão, esquece um MBA, 

esquece um mestrado, [...] na outra empresa não, eles pagavam e 

você vem na esperança de ver irão ver que faz sentido, e tal, que tem 

um crescimento, e no final do dia a opinião da empresa que 

prevalece” (Empresa ER). 
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Percebeu-se, ainda, que as empresas nem sempre assumem as instruções e as 

orientações dadas pelos profissionais. 

 

De forma complementar, quando questionados sobre o conhecimento dos profissionais 

antecessores de suas funções, dois profissionais entrevistados mencionaram que havia a falta 

de conhecimento e capacitação do profissional para realização do trabalho de adoção. 

 

Porque eu acho assim, primeiro é uma questão de, são alguns fatores 

tá, a postura profissional, de se impor, de claro, sempre com 

diplomacia, sempre com respeito, mas impor o que tem que ser feito, 

o que é o correto a ser feito. (Empresa BB) 

  

[...] experiência prévia, eu percebo que apesar de ele ser contador 

também, percebo erros e falta de conhecimento, provavelmente 

porque não tenha vindo de uma boa formação [...], e empresas 

prévias também, [...] acho que é por isso que ele nunca deu a devida 

atenção, e postura pessoal também, percebe-se que existiam diversos 

gaps [...]. (Empresa BB) 

 

 

Observou-se que os profissionais das empresas de grande porte desenvolvem o 

conhecimento e o know-how no dia a dia, contando fortemente com apoio da empresa de 

auditoria. 

 

A gente fez treinamentos muito pontuais, eu diria para você que certo 

ou errado, e ai, eu não tenho muito como te dizer, mas nós fomos 

aprendendo foi no dia a dia mesmo. Tivemos um ou outro treinamento 

pontual, seminários de um dia, essas coisas que as empresas de 

auditoria, BFD propõe, BFC, coisas assim meio pontuais, a gente não 

teve um treinamento estruturado, isso a gente não teve não, foi meio 

que na raça. [...] Infelizmente se você tira um cara para fazer um 

treinamento três quatro dias para fazer um treinamento ele faz falta. 

Essa é a nossa realidade. E a gente vai aprendendo ao longo dos anos 

com erros e acertos. [...] para gente a empresa de auditoria, BFD, 

entre outras assessorias que nos ajudam aqui no dia a dia, a gente 

esta sempre em contato com eles [...] enfim, vai passando para frente, 

mas é nessa base que a gente trabalha aqui viu. E assim, a gente tem 

o dia a dia aqui que é muito complicado, porque o sócio é enorme e 

demanda muito da gente, então assim, eles tem requerimentos muito 

rigorosos, então a gente tem um trabalho enorme para administrar 

dois sócios muito grandes entendeu, então não é fácil não. (Empresa 

DE) 
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Para esta categoria, identificou-se também, por meio das entrevistas efetuadas, a 

manifestação do isomorfismo mimético, cujas experiências e adequações são imitadas às de 

outras empresas do mercado, como elas vêm atuando no processo de adoção, alinhando os 

entendimentos à aplicação das normas.   

 

O mercado esta fazendo de outra forma, então vamos olhar e a gente 

vai meio que nesta base, e vai aprendendo e a medida que a gente vai 

aprendo consolidando o entendimento e a gente vai discutindo com 

outras empresas. (Empresa GA) 

 

Quando eu fui fazer esse trabalho das normas de IFRS aqui na 

empresa, basicamente eu copiei de uma empresa lá de fora, eu levei o 

mesmo conceito de uma empresa que é benchmark [...], então eu usei 

eles como referência, conversei com o pessoal de lá, e o pessoal foi 

super atencioso, e passou, e realmente ficou com essas condições, 

falaram, é isso que a gente faz aqui, eu achei bem plausível, achei que 

se enquadrava certinho com as normas, e esse é um dos principais 

desafios para gente, se enquadrar aos padrões IFRS. (Empresa AB) 

 

 

A Categoria CTG 5 – Adoção das IFRS Full x IFRS SME foi formada pelas 

unidades de significados apresentadas no Quadro 20: 

 

Quadro 20: Unidades de Significado da Categoria – CTG 5 

Adoção das IFRS Full x IFRS SME 

Conhecimento do profissional x adoção do modelo completo. 

Postura do profissional diante da possibilidade de adoção dos dois modelos.  

Perspectiva de crescimento de curto a  médio prazo. 

Perspectiva de aquisições, fusões e Joint Venture, etc. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Nesta categoria, analisou-se os fatores que direcionam as empresas a escolha por um 

dos modelos disponíveis para adoção.  

Verificou-se que os profissionais não avaliam a possibilidade de adoção das IFRS 

SME e que têm como premissa, que às IFRS Full, é o modelo mais adequado à suas 

operações. Entretanto, percebeu-se que este direcionamento está diretamente ligado a 

capacitação técnica do profissional, uma vez que para estes não reside a questão relacionada à 
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complexidade da adoção das IFRS Full. Além do conhecimento, que impulsiona a adoção ao 

modelo Full, foi mencionado que devido à expectativa de crescimento dessas companhias, da 

possibilidade de abertura de capital, compra e venda de empresas, a adoção à IFRS SME, seria 

duplo trabalho, pois com essas mudanças em vista, teriam que se adequar futuramente às 

IFRS Full.   

Observou-se ainda, que, para cem por cento dos profissionais, não se fala em análise 

de escolhas contábeis, relacionadas a essa decisão.  

 

[...] não cheguei fazer essa avaliação, como eu sabia que desde o 

começo que já era intenção do sócio transformar a companhia, em 

companhia aberta, então pensei, vou adotar as IFRS Full, apesar de 

que a gente tem algumas anuências com relação ao CPC PME, eu 

achei que não era cabível. (Empresa AB) 

 

[...] eu já tive até uma discussão com a BFE na primeira auditoria 

que eu participei, [...] assim que eu entrei [...]. Como eu tive 

condições de acompanhar a auditoria, [...] tive oportunidade de 

discutir isso com eles [...] e o que eu penso em fazer, é mapear e ir 

para o Full mesmo. (Empresa ER) 

 

 

Quanto às empresas que ainda não se adequaram, destaca-se, que o conhecimento 

limitado dos profissionais sobre as normas, pode gerar um entendimento distorcido da 

necessidade da adoção, uma vez que alguns desses profissionais mencionaram ter efetuado a 

adoção, porém quando feita uma investigação mais no detalhe da norma, pôde-se perceber 

que efetuam ajustes para fins de report, ou seja, não houve adequação no balanço local.  

 

 

4.2.3 Interpretação dos Resultados  

 

Nesta etapa, são demonstrados os resultados dos fatores identificados através da 

análise de conteúdos, mencionados na etapa anterior, a qual evidencia o objetivo geral e 

específico deste estudo. 
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 CTG 1 – Adoção às normas IFRS x Prioridades 

 

Verificou-se que a relação entre as prioridades e a adoção às normas está diretamente 

ligada ao nível de importância que é dado à necessidade da adequação pelas companhias. 

Notou-se que, quanto menor o nível de importância que é dado para a adoção às normas, mais 

distantes as empresas estarão da adequação, isso foi evidenciado através das entrevistas, em 

que foi mencionada, por sete dos oito profissionais entrevistados. 

 Essa categoria está diretamente ligada a CTG 2, uma vez que, não há demanda da 

apresentação das demonstrações financeiras em IFRS por terceiros, como bancos e 

fornecedores. As empresas de auditoria Big Four também foram mencionadas pelos 

profissionais, como tendo baixa interferência, uma vez que não há apontamento de possíveis 

gaps pela não adoção ou falta de observância a uma norma nos relatórios de auditoria, o que 

seria um impulsionador à priorização da adoção pelas companhias. 

A obrigatoriedade vinculada a uma sanção foi apontada como um fator importante, 

que impulsionaria as empresas de médio porte a se adequarem às normas IFRS, uma vez que 

as companhias têm como prioridade as demandas do fisco, devido a altas penalidades 

incorridas pela falta de cumprimento das obrigações.  

Na análise da subcategoria 1, foi identificado que nas empresas cujos profissionais 

possuem capacitação técnica adequada e posições que não demandem envolvimento direto em 

processos operacionais, foi possível se adequar às normas, possibilitando a criação de 

políticas contábeis que sustentassem suas escolhas contábeis, as quais não incorreram custos 

adicionais para adequação das normas. 

No entanto, verificou-se, que quando o profissional está envolvido com os processos 

operacionais e gerencias, há maior dificuldade de conciliar as demandas de atividades sem o 

apoio de terceiros. Mesmo capacitado para desenvolver esse trabalho, constatou-se que eles 

convivem com a realidade da não adoção devido à necessidade de aprovação de custos 

adicionais para realização desse trabalho. Como mencionado por um dos profissionais 

entrevistados: “esse trabalho não está na lista de prioridades da companhia”. Entretanto, 

mesmo com a não adequação, observou-se, por meio das entrevistas, que os profissionais se 

sentem pressionados à adoção devido à obrigação normativa.  

Por meio desse comportamento, percebe-se a manifestação do isomorfismo normativo, 

uma vez que os profissionais estão incorporando a necessidade de adoção devido a uma 

obrigação normativa que deve ser cumprida. Isso foi dito por quatro profissionais, um dos 

quais pontuou veementemente a não priorização às normas pela companhia, entretanto tinha a 
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clara noção da obrigação da adoção, inclusive considerando este trabalho como dito: “no 

radar”.  

Na figura 6 abaixo, encontra-se demonstrado o fator Prioridade, identificado neste 

estudo como inibidor à adoção às normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fator Inibidor: Baixa Prioridade à Adoção 

       Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

 CTG 2 – Interferência de Terceiros no Processo de Adoção 

 

Identificou-se que os terceiros, os quais teriam poder de persuasão quanto à exigência 

à adoção, atuando como fiscalizadores do processo, na prática, não exercem influência nas 

empresas relacionadas à adoção as normas. Com exceção das empresas de auditoria, as quais 

não se podem generalizar, devido às experiências compartilhadas pelos profissionais 

entrevistados, uma vez que não há uniformidade nos critérios utilizados para fazerem 

apontamentos a não adoção ou a não observância a uma norma nos relatórios de auditoria. 

Desde a obrigatoriedade da adoção às IFRS, muito se tem lido e ouvido sobre a 

fiscalização por terceiros, porém isso é visto como um “mito” entre os profissionais, uma vez 

que não há evidências sobre qualquer tipo de solicitação ou cobrança das demonstrações 

financeiras adequadas às IFRS. 

Os profissionais também mencionaram, por diversas vezes, a necessidade de sanção 

pelos terceiros, para que seja impulsionada a adoção junto às companhias, não somente uma 

penalidade aos profissionais, uma vez que a responsabilidade é compartilhada. Diante dessa 

Prioridade 

Baixa Prioridade Prioridade 

Capacitação técnica  Capacitação técnica 

Não Adoção Adoção 

Baixa capacitação técnica Baixa capacitação técnica  

Não Adoção Adoção 
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evidência, verifica-se a necessidade de legitimidade, através do isomorfismo coercitivo, ou 

seja, por meio da pressão coativa de uma fiscalização, como incentivador à adoção. 

 Observou-se, por meio das entrevistas, que cem por cento dos profissionais 

entrevistados reconhecem a necessidade de um órgão de classe atuante, que apoie os 

profissionais junto às empresas, considerando que há necessidade de uma interação mais 

próxima dos profissionais e das empresas. 

Na figura 7 abaixo, encontra-se demonstrado o fator Interferência de Terceiros, 

identificado neste estudo como inibidor ao processo de adoção às normas, uma vez que, 

constatou-se não haver interferência de terceiros que impulsione a adoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fator Inibidor: Baixa Interferência de Terceiros 

                Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

Terceiros, para fins deste estudo, abrange fornecedores, clientes, bancos, instituições 

financeiras no Brasil e no exterior, empresas de auditorias e órgão reguladores. 

 

 

 CTG 3 – Interferência da Matriz na Adoção das IFRS 

 

Essa categoria vem corroborar o entendimento das características das multinacionais e 

como elas atuam nos países em que estão instaladas, conforme podemos verificar no 

referencial teórico deste estudo, onde as empresas multinacionais possuem autonomia para 

tomada de decisões. 

Interferência de Terceiros  

Baixa Interferência Interferência 

Baixa Prioridade Prioridade 

Não Adoção Adoção 
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Nesse sentido, verificou-se que, para as empresas foco deste estudo, as matrizes não 

interferiram nos aspectos relacionados à adoção das IFRS. O foco dessas empresas é o 

compliance das informações disponibilizadas no report, não interferindo na decisão de adoção 

no balanço local. 

Pôde-se verificar essa importância, por meio das entrevistas, nas quais foi 

compartilhado pelos profissionais sobre o relacionamento das auditorias com as empresas 

quando o foco dos trabalhos é direcionado ao cumprimento do compliance do grupo. 

Muito provavelmente, essa seja uma das razões pelo não apontamento, nos relatórios 

de auditoria, a não adoção às normas, o que não se justifica, uma vez que o trabalho das 

empresas de auditoria está diretamente ligado à verificação da aplicação das normas também 

no balanço local. 

A figura 8 abaixo demonstra o fator Interferência da Matriz como inibidor à adoção às 

normas, uma vez que os resultados dessa pesquisa mostram que, para as empresas 

multinacionais de médio porte, há baixa interferência da matriz no processo de adoção.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Fator Inibidor: Baixa Interferência da Matriz 

                  Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

 CTG 4 – Conhecimento do Profissional x Adoção às Normas  

 

Nessa categoria, verificou-se a necessidade latente de desenvolvimento para os 

profissionais que atuam na área contábil, não somente para a capacitação, mas também o 

esclarecimento e desmistificação das normas internacionais de contabilidade.  

Interferência da Matriz  

Baixa Interferência Interferência 

Baixa Prioridade Prioridade 

Não Adoção Adoção 
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Com exceção de três profissionais entrevistados, os demais, quando questionados 

sobre o processo de adoção às normas, demonstraram não saber a diferença entre o modelo 

completo das normas e o modelo para pequenas e médias empresas, por consequência, não 

sabem qual dos modelos adotaram ou sequer se adotaram ou não. Alguns relataram ter 

adotado para fins de report, outros que adotam no balanço local, entretanto, feita uma 

investigação com mais detalhes das normas, pôde-se constatar que não houve adoção no 

balanço local, somente para fins de report e alguns nem sabiam da abrangência das normas.  

Notou-se que, há necessidade de uma abordagem mais incisiva e próxima do 

profissional e das empresas, avaliando possível obrigatoriedade treinamentos pelo órgão de 

classe, como é feito atualmente para os auditores independentes. Também sanções às 

empresas, a fim de buscar o apoio necessário ao desenvolvimento do profissional e ao 

cumprimento da norma. 

Verificou-se que a capacitação dos profissionais vinculada ao apoio necessário pelas 

empresas, gera resultados positivos ao processo. Pôde-se constatar ainda, por meio da 

entrevista com o profissional da empresa de grande porte, que para essas empresas há mais 

interação com a auditoria sobre o tema devido à exigência da adoção pelos órgãos reguladores 

e pela necessidade de auditoria societária, cujos trabalhos não se limitam a regras de 

compliance para o grupo. Gerando assim oportunidade de aprendizado para os profissionais, 

devido a troca de experiências com os auditores. 

Os resultados desta pesquisa apontam que o desenvolvimento isoladamente talvez não 

seja suficiente, pois os profissionais precisam buscar esclarecimentos e entendimento do que, 

de fato, é a adoção às normas e sua importância para a profissão e para as empresas.  

Na percepção dos profissionais a responsabilização do profissional, isoladamente, 

talvez não seja um fator impulsionador à adoção pelas empresas.  

Adicionalmente também, identificou-se que a capacitação técnica do profissional 

tende a ser um fator motivador para adoção as normas. 

 Diante do exposto, pode-se concluir que os profissionais com maior nível de 

conhecimento e capacitação técnica conseguem passar por esse processo de adequação com 

mais tranquilidade e certeza da aplicação das normas, mesmo não havendo apoio das 

empresas, estarão cientes da necessidade, ao contrário de profissionais menos capacitados, em 

que, pôde-se perceber baixíssimo nível de importância ao tema. 

Identificou-se que há duas vertentes no universo das empresas multinacionais de 

médio porte atualmente: (i) os profissionais capacitados a adoção e baixo nível de importância 
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pelas organizações e (ii) profissionais menos capacitados e baixo nível de importância pelas 

organizações. 

A figura 9 abaixo demonstra o fator Capacitação Profissional, como direcionador à 

adoção às normas, em que a decisão à doção tem relação indireta com a baixa priorização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Fator Indutor: Capacitação Técnica 

            Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

 CTG 5 – Adoção às IFRS Full x IFRS SME 

  

Verificou-se que os profissionais entrevistados que detêm o know-how para adequação 

às normas adequam-se, como first option, ao modelo completo e não chegam a avaliar a 

possibilidade de adoção das normas para as pequenas e médias empresas. 

Identificou-se que essa decisão está vinculada à expectativa de crescimento pelas 

companhias, uma vez que, a curto e médio prazo, irão adequar-se como empresas de grande 

porte. 

Já para os profissionais com menor capacitação técnica sobre normas, observou-se que 

não há claro entendimento das diferenças entre os dois modelos, e que, na maioria dos casos, 

não sabem se estão adequados devido ao desconhecimento sobre normas em sua integridade. 

Capacitação Profissional 

 

Baixa Capacitação Técnica 

 

Capacitação Técnica 

Baixa Prioridade Baixa Prioridade 

Adoção
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Também, com relação a esses profissionais, pode-se notar certa incoerência nas 

informações sobre a adoção, pois alguns mencionaram que efetuam ajustes para fins de report 

como “adoção às normas no report”, e que não houve adoção no balanço local. Para esses 

profissionais, não foram mencionados “empecilhos” à adoção, como custos, apoio dos órgãos 

reguladores e necessidade de apoio da companhia. Possivelmente, devido ao não 

envolvimento e conhecimento efetivo do processo de adequação, pois não há análise dos 

modelos para adoção, e sim adequações pontuais de acordo com as solicitações da matriz em 

alinhamentos para o report. 

Dessa forma, concluiu-se que a capacitação do profissional, juntamente com a 

expectativa de crescimento das empresas, podem ser consideradas como fatores 

direcionadores à adoção do modelo completo das normas.  Entretanto, a expectativa de 

crescimento, não pode ser considerada isoladamente, pois sem a capacitação do profissional, 

dificilmente esse fator impulsionará a adoção por si só.  

Outro aspecto observado, nessa categoria, foi à manifestação do isomorfismo 

mimético, que pôde ser percebido por meio das entrevistas em que os profissionais se 

adequaram observando modelos do mercado por meio de benchmark ou por meio da troca de 

experiências com as empresas de auditoria sobre as práticas do mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Fator Indutor à Adoção das IFRS Full: Capacitação Técnica 

                   Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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4.2.4 Avaliação dos Resultados Obtidos 

 

Constatou-se, por meio dos resultados obtidos nas análises de conteúdo, a necessidade 

de se obter a participação do órgão de classe, CRC, e das empresas de auditoria Big Four, a 

fim de aprofundar os resultados e corroborar os fatores identificados nesta pesquisa. 

Cabe ressaltar que o CRC e as empresas de auditoria Big Four, foram constantemente 

mencionados pelos profissionais durante as entrevistas. 

O objetivo desta interação foi de obter avaliação sobre o conteúdo levantado pelos 

profissionais entrevistados, relacionado a diversos gaps, gerando, assim, a possibilidade de 

análise dos resultados, por meio da perspectiva do CRC SP e das empresas de auditoria Big 

Four.  

Para isso, foram elaborados dois roteiros considerando os pontos levantados pelos 

profissionais, um para avaliação do representante do CRC SP (Apêndice C) e outro para a 

avaliação dos gerentes de auditoria das empresas Big Four (Apêndice D).  

A preparação dos roteiros baseou-se nos dados coletados nas entrevistas, os quais 

tiveram diversos apontamentos relacionados ao órgão de classe, CRC, e às empresas de 

auditoria Big Four. 

A apresentação do roteiro para o presidente do CRC SP foi efetuada por telefone e 

teve duração de, aproximadamente, quarenta minutos. A transcrição da entrevista durou em 

média duas horas, gerando no total, nove páginas transcritas. 

Com base no conteúdo apresentado, o representante do CRC SP, discorreu sobre os 

pontos relacionados no roteiro e também sobre as atuações do CRC, relacionadas à adoção 

das normas. 

 

Essa adoção na realidade ela tem que ser feita, até porque ela é a 

única, o único modelo a ser adotado no Brasil, mas eu acho que existe 

sim essa resistência por parte das empresas justamente quando se 

imagina que vai ter que se investir em algo ou vai ter que mudar 

alguma coisa justamente para que haja a adoção, isso é uma 

dificuldade ainda né. (CRC SP) 

 

 

Foi abordado, também, sobre a falta de prioridade pelas empresas diante da 

necessidade de adoção, a qual foi avaliada, que naturalmente poderá ocorrer à resistência por 

parte das empresas, entretanto como às IFRS são as normas válidas, as empresas devem 
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adotá-las, e que como parte da verificação do órgão, os profissionais serão fiscalizados pela 

adoção.  

 

Temos duas opções, aquela completa, que é aplicada para empresas 

de grande porte e aquela menor que são as empresas que tem o porte 

menor, que tem essa opção de adotar uma versão resumida. Ahh, isso 

se tornou na verdade uma necessidade e essa dificuldade eu entendo 

que exista ai por parte dos empresários ou dos diretores das empresas 

na adoção e também vejo, percebemos dificuldades também dos 

profissionais quanto a estarem qualificados para isso, então as vezes 

fica até um pouco mais cômodo terminar ocorrendo aquilo que a 

empresa determina como sendo opção a ser feita né, ou parcial, enfim 

até também por deficiência técnica. (CRC SP) 

 

Outro item você mencionou dos profissionais que querem adotar e 

não fazem justamente pelo que eu comentei né, o gestor não vê a 

necessidade de adequação, uma vez que não há penalidades, essa 

questão que você mandou né, que impulsione a adoção uma vez que 

isso não tem importância para as empresas. Complementando esse é 

o único modelo contábil válido no Brasil, que é esse padrão IFRS, nós 

tivemos ai um período de interpretação, um período de adoção para 

determinados segmentos, mas hoje ele é um modelo contábil que deve 

ser adotado, ele foi devidamente regulamentado pelas normas 

brasileiras de contabilidade, então toda empresa contábil, todo 

profissional da contabilidade deve observar essa regulação 

atendendo assim a legislação vigente e adotar esse novo padrão. Até 

compreendo as dificuldades como você já mencionou, tanto por parte 

do gestor como também técnica, mas esse é o único padrão que tem 

que ser adotado pelas empresas. É que naturalmente vai fazer parte, 

na medida, que tem os processos de verificação, vamos chamar assim 

como de fiscalização pelo conselho regional pela adoção das novas 

normas. (CRC SP) 

 

 

Na avaliação do representante do CRC, os objetivos estão sendo atingidos, na medida, 

em que a postura dos profissionais vem mudando com o passar dos anos e, se comparado com 

o profissional contábil de alguns anos atrás, o cenário era muito diferente.  

Quando abordado sobre a comparação feita pelos profissionais, entre a atuação do 

órgão de classe OAB e do CRC, quanto à necessidade de se ter um órgão de classe mais 

atuante e a necessidade de apoio junto às empresas, o representante do CRC acredita que o 

apoio já vem sendo feito. E que e a atuação do conselho e também dos profissionais, vem 

evoluindo com o passar dos anos. 
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[...] considero que sim, esse apoio já vem sendo feito, desde o 

principio, quando houve os primeiros sintomas da adoção né, e 

atualmente, eu peguei uma informação dos últimos seis meses do que 

nós fizemos de proximidade para que o profissional tivesse mais 

qualificação, foram realizados, 41 atividades, tivemos 2.841 

participações de profissionais, que eu acho dentro do universo de SP, 

pouco ainda, muito pouco. E outros estudos, tivemos outras 1.369 

participações, mesmo somando as duas, você vê que para um universo 

como SP, que tem 150 mil/140 mil profissionais, é lógico, ai você vai 

dividir o que é da área publica, o que são outros segmentos de 

business, mais aqueles profissionais que atuam na classe técnica da 

elaboração de peças contábeis, talvez por já ter conhecimento não 

participe, mas o profissional deve buscar mais capacitação. (CRC SP) 

 

 O Conselho Federal ele aplica em suas regionais e dentro do seu 

estado, a educação profissional continuada e no conselho federal a 

gente tem um comitê, que é de pronunciamentos contábeis, que 

trabalhou durante todo esse tempo na interpretação e promulgação 

das normas. E tanto que os regionais a qualquer tempo, como te disse 

anteriormente, de realizar a fiscalização dos trabalhos que veem 

sendo feito, assim como a gente vem acompanhando o 

desenvolvimento das normas brasileiras, isso sim os profissionais 

podem responder, porque cabe a ele a adoção né, até compreendo a 

dificuldade, mais ai, é mais o lado técnico profissional que tem que 

ser observado. É a obrigatoriedade da implantação e isso como eu 

disse é o único modelo contábil que a gente tem vigente no Brasil. 

(CRC SP) 

 

A atividade do profissional vem cada vez mais tendo crescimento em 

termos de conhecimento, eu acho que é um trabalho de continuidade, 

não da muito para comparar, até porque os conselhos são diferentes, 

mas quando se pensa há alguns anos o que era o trabalho da 

contabilidade, não era algum respeito assim, que podia ser 

considerado. Hoje já percebemos uma diferença, esta bem diferente. 

Em termos ai da Petrobras e alguns outros exemplos que surgiram 

nos decorrer dos anos que mostraram a real valorização do 

profissional e da atividade da contabilidade. Então isso é um trabalho 

de continuidade e buscar cada vez mais esse reconhecimento tá, não 

outra forma. (CRC SP) 

 

 

Foi abordado, ainda, sobre uma possível obrigatoriedade junto às empresas e não 

somente aos profissionais, como mencionado nas entrevistas. 

 

O alcance do conselho regional, até pela sua até a sua atuação, é 

junto aos profissionais né, o que a gente consegue fazer 

eventualmente é a divulgação dos aspectos ai necessidade da 
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implantação, da responsabilidade técnica do profissional, que isso 

sirva de um reforço, para que ele possa utilizar como uma referência 

e mostrar que existe a necessidade. (CRC SP) 

 

Mas eu acho que os profissionais eles conseguem mostrar para essas 

empresas o risco que elas estão correndo e ele precisa se ressalvar 

com relação a isso, esse tipo de procedimento, se ele é capacitado 

para isso, se ele não adota é porque a gestão, os gestores das 

empresas não se importam com isso e isso ele precisa estar 

ressalvado, justamente para evitar que ele tenha dificuldade 

profissiona. Porque o trabalho de fiscalização ele alcança o 

profissional da contabilidade com relação à adoção das normas, que 

é aquela pessoa responsável por isso, ele não esta podendo fazer por 

opção da empresa, que ele tenha essa informação por escrito, para 

que ele possa se ressalvar em um eventual questionamento por parte 

do órgão de classe. (CRC SP) 

 

[...] acho que cabe a ele, o próprio profissional conscientizar a 

empresa que existe essa necessidade agora. . Por isso eu acho um 

pouco mais difícil né, eu acho que ele tem que se resguardar quanto 

ao que ele se propõe e ao que realmente deveria ser feito. Além do 

que, acho que é exigir demais, porque ele não consegue ai na gestão. 

CRC SP) 

 

 

Também afirmou que há uma preocupação por parte da instituição no 

desenvolvimento dos profissionais de contabilidade, e que, para o ano de 2016, será exigida 

carga horária de treinamentos, no formato de educação continuada, como o que é exigido para 

os auditores independentes.  

Para o CRC, de fato há necessidade de desenvolvimento do profissional contábil no 

Brasil, entretanto, o CRC está bastante otimista sobre a adoção das normas. Compartilhou, 

ainda, que é nítida a evolução da profissão contábil no Brasil e que continuará evoluindo ao 

longo dos anos.  

 

Quanto às empresas de auditoria Big Four, no quadro 21 abaixo, encontra-se a 

caracterização das empresas participantes, as quais não foram apresentadas pelos seus nomes 

originais. 

 

Quadro 21 – Apresentação das Empresas de Auditoria Big Four 

Empresas participantes Identificação 

1 Empresa de auditoria Big Four  BFE 
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2 Empresa de auditoria Big Four BFF 

3 Empresa de auditoria Big Four BFG 

4 Empresa de auditoria Big Four BFH 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

A apresentação do roteiro para os gerentes das quatro maiores empresas de auditoria 

presentes no Brasil, conhecidas como Big Four, foi efetuada de duas formas, por telefone e 

pessoalmente no local de trabalho dos profissionais, e teve duração de, aproximadamente, 

quarenta minutos cada.  

As transcrições das entrevistas tiveram duração, em média, de duas horas cada, 

gerando no total, trinta e oito páginas transcritas. 

Com base no conteúdo apresentado, os gerentes de auditoria das empresas Big Four, 

foram discorrendo sobre suas percepções, relacionadas aos resultados dessa pesquisa, e como 

os trabalhos são conduzidos por eles.  

Verificou-se que, para esses gerentes, a adequação às normas, é incorporada por meio 

dos trabalhos da auditoria, em que todas as análises e verificações, são realizadas baseando-se 

nas regras de compliance às IFRS, e que, consequentemente, essa adoção é absorvida pelos 

profissionais. 

Esses profissionais mencionaram que não há possibilidade, de se efetuar os trabalhos 

de auditoria, em empresas que não estejam adequadas às normas internacionais, pois não há 

outras normas válidas no Brasil. 

Conforme dito por um dos gerentes, da empresa de auditoria, BFE, “se o profissional 

diz que não adota às normas IFRS, então ele não faz nada, pois não há outra norma válida no 

Brasil”. 

Percebeu-se, que para os profissionais das empresas Big Four, o compliance às normas 

já faz parte da rotina dos trabalhos de auditoria, em que não cabe a possibilidade de não 

adequação para as empresas auditadas por eles.  

 

Eu não compreendo muito o comentário das empresas, quando elas 

falam, que os auditores não analisam isso, porque a gente não 

consegue emitir um parecer de auditoria, por exemplo, sem as 

empresas estarem adequadas a no mínimo aos CPC PME, que tem 

menos exigências, mas que tem suas obrigatoriedades de divulgação.  

Talvez eu entenda que, a gente não consegue emitir um parecer sem 

as empresas estarem adequadas, isso é um fato, o que muitas 

empresas não estejam assimilando, que o que a gente faz, está 

adequado às IFRS e aos CPC e eles não fazem o link das nossas 
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solicitações de possíveis ajustes, linkando a alguma exigibilidade. 

(BFF) 

 

[...] o comentário das empresas, quando elas falam que não tem o 

apoio da auditoria. As empresas para a emissão do parecer, elas 

precisam estar adequadas. (BFF) 

 

 

Observou-se, por meio dessas entrevistas, que há um gap, de aproximação e 

entendimento, entre os profissionais das empresas multinacionais de médio porte e os 

profissionais das empresas de auditoria, uma vez que, para os profissionais das empresas, não 

há apontamentos pela auditoria à não adoção ou observância de alguma norma específicas, o 

que na percepção desses profissionais, enfraquece a necessidade da adoção junto ao corpo 

diretivo das empresas. Entretanto para esses gerentes de auditoria das Big Four, todas as 

empresas auditadas por eles, estão adequadas às IFRS.  

Possivelmente isso ocorra devido à falta de interação, entre os profissionais e as 

empresas de auditoria. As empresas de auditoria deveriam interagir de forma mais clara com 

os profissionais, quanto aos procedimentos de verificação dos trabalhos em compliance com  

às normas internacionais, possibilitando que os profissionais compreendam a realidade da 

adoção, uma vez que para essas empresas de auditoria, essa interação, já é praticada junto às 

empresas de grande porte.  

Diante dessa realidade, pode-se constatar, que a absorção dos trabalhos, como 

mencionada pelos gerentes, não faz parte do universo dos profissionais das empresas 

multinacionais de médio porte, gerando um entendimento distorcido pelo profissional quanto 

à adoção. 

Mencionado por um dos gerentes, possivelmente esse gap ocorra devido a não 

comunicação aos profissionais, que alguns ajustes solicitados pela auditoria, são decorrentes 

de adequações, necessárias, para fins de compliance às normas internacionais, sendo 

simplesmente solicitado “ajustes”, os quais são conhecidos pelos profissionais como ajustes 

de auditoria, em que os profissionais não fazem correlação com as normas devido à falta de 

conhecimento do conteúdo das IFRS. 

 

Talvez falte uma comunicação, se eu entendi bem, eu vendo, as 

empresas que eu audito, falta uma comunicação, de nós informarmos 

que essa solicitação é em decorrência de determinados CPC, 

determinado IFRS, mas para gente emitir, não tem como não estar 

adequado. Talvez eles não estejam associando, o meu ponto de vista, 
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talvez eles não associem, que, o que a gente esta fazendo já esta de 

acordo, porque o próprio parecer fala, estar de acordo em 

conformidade com as políticas e práticas adotadas no Brasil. Então, a 

gente não faz de fato, de fato a gente não “linka” isso aqui que estou 

te pedindo, essa análise, avaliação de imobilizado ou qualquer outra 

análise, é devido ao CPC, IFRS, IAS ou tal CPC. Em alguns casos a 

gente associa. Mas as empresas que nós auditamos, não têm como 

não estar de fato. (BFG) 

 

[...] nem sempre a gente fala, tem que fazer isso por conta desse CPC, 

a gente fala tem que fazer, o cliente vai lá faz, arruma, ajusta, resolve, 

a gente conclui. Mas na cabeça dele é porque a gente quis e não 

porque a gente esta em cumprimento as normas do CPC de fato. 

(BFG) 

 

Desde quando surgiu à norma IFRS, já está incorporado na nossa 

rotina. (BFF) 

 

 

Em relação à atuação do órgão de classe, CRC, os profissionais das empresas de 

auditoria Big Four, têm a mesma percepção dos profissionais entrevistados quanto à 

necessidade de responsabilização, também, para as empresas.  

 

Eu vejo que é um trabalho muito lento ainda, mas que tem 

modificado, [...] eu acompanhei o inicio da adoção das IFRS. Eu vejo 

muito, que a adoção da internacionalização das normas, que o papel 

tem mudado. Mas olhando pela sua análise, pelo que você esta 

estudando e fazendo questionamento para as pessoas chave, eu penso 

assim, se o CRC tivesse autonomia de exigir das empresas, fiscalizá-

las, da maneira que fosse necessário, se eles tivessem essa liberdade, 

vamos dizer assim, talvez as empresas começariam, a levar mais a 

sério e ai exigiria dos profissionais um treinamento. Seria de cima 

para baixo. (BFH) 

 

 

Foi abordado, também, sobre os diferentes critérios de trabalho adotado pelas 

empresas de auditoria e quanto aos apontamentos devido à falta de observância de uma norma 

específica.  

 

[...] de fato, realmente não deve ter diferença entre elas, porque 

somos auditores independentes, temos que emitir uma opinião de 

acordo com as exigências e normas e todos tem seguir. Eu sinto, é eu 

nunca trabalhei em outra empresa de auditoria que não seja aqui, 

mas olhando outras empresas que a gente as vezes pega um cliente 
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que as vezes era auditado por outra empresa, seja por uma big four 

ou não, eu vejo que existe um caso de, em alguns momentos há uma 

flexibilidade maior em algum assunto ou outro, não sei como 

expressar isso de uma outra forma, mas eu vejo uma certa 

flexibilidade entre uma empresa e outra, mas na teoria elas deveriam 

ser iguais de fato. (BFF) 

 

[...] eu vejo isso mesmo entre as Big Four, o que eu vejo também, eu 

falo pela empresa que eu trabalho, eu vejo, a gente tem treinamentos 

contínuos, anualmente nós temos uma carga mínima de horas a serem 

cumpridas e os treinamentos são feitos internamente na empresa. E eu 

tenho colegas que trabalham em outras empresas de auditoria que 

não tem uma carga uma tão exigida quanto a nossa, são menores. 

Mas quando eles falam que não veem diferença de fato eu vejo que 

não tem que ter diferença. A principal diferença que eu vejo é na 

qualidade da produção do trabalho. O relatório as vezes ele é o 

mesmo, só que as informações, a qualidade das informações tem uma 

certa diferença. Agora porque isso acontece, eu não sei te dizer, eu 

não vejo um motivo específico assim, eu vejo que as vezes tem uma 

certa flexibilidade de uma empresa para outra, uma empresa de 

menor porte de auditoria por exemplo, ela aceita alguns coisas 

porque ela entende que o risco dela de perder o cliente é maior do 

que cumprir cem por cento da exigência, algo desse tipo.  Eu não 

consigo fazer um comentário diferente disso. Eu sinto essa 

flexibilidade de um cliente para outro, não digo se esta certo ou se 

esta errado, mas tem uma certa flexibilidade e a qualidade também é 

diferente, é que eu vou puxar para o meu, é difícil falar, mas essa é a 

maior diferença. Um cliente auditado por outra empresa normalmente 

não tem grandes problemas, porque a auditoria é a mesma. Existem 

momentos críticos que o cliente fala, ah mais a minha empresa de 

auditoria não era assim, dai a gente fala, bem a gente é assim.(BFF) 

 

 

[...] tem uma certa diferença tambeém internamente, todos seguem as 

praticas, mas a forma de apresentação e as vezes determinadas 

exigências tem alguma diferença até dentro da própria empresa. 

Quando a gente olha, eu audito determinado seguimento que o meu 

colega audita outro determinado seguimento, só que são sócios 

diferentes que revisam, as vezes as exigências de um não é a mesma 

exigência do outro. Mas eles avaliam com certeza o risco né, então 

não tem muito como fugir. É que ele sabe até onde ele pode ir, até é o 

momento que a gente pode flexibilizar ou não. Mas essa diferença, 

essa exigência ah mas em tal empresa, tal cliente ressalvou por causa 

disso, você acha que tem que ressalvar ai é um pouco de 

interpretação da norma e análise de risco, que é um pouco 

julgamento profissional mesmo né, não tem muito como fugir.(BFF)   

Ai vem mais uma vez o lado do auditor e o lado do profissional, se a 

regra diz que tem fazer uma analise, independente do risco ou não 

tem que fazer a analise, já para o auditor não. (BFE) 
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Ainda quando apresentada a questão relacionada ao conhecimento dos profissionais, 

que atuam nessas empresas, a percepção desses gerentes de auditoria, é que de fato, os 

profissionais, na maioria das vezes, não tem conhecimento das normas. 

Além disso, destacam que os profissionais, possuem expectativas de que o know-how 

dos auditores resolva os gaps de conhecimento existentes, relacionados aos trabalhos de uma 

forma geral e também para adequação às normas. 

 

É engraçado porque na teoria o auditor tem que ir lá e auditar o que 

foi feito, e eu vejo que a gente vai muito em cliente, que por falta de 

conhecimento e até por falta de auto estudo ele espera que o auditor 

chegue e resolva os problemas dele, como se agente tivesse que fazer 

e auditar ao mesmo tempo. Ele não faz porque ele acha que esta 

pagando o auditor para analisar e fazer, o que de fato não é nosso 

papel né. A gente acaba fazendo isso, e no inicio principalmente, mas 

eu vejo que muitas empresas elas desconhecem assim. Têm 

profissionais que mal sabe o que são os CPCs. (BFG) 

 

 

Adicionalmente, também, foi mencionada a ausência de treinamentos para os 

profissionais.  

 

 

4.2.5 Modelo de Pesquisa  

 

Com base no problema da pesquisa e nas análises dos resultados deste estudo, foi 

desenvolvido um modelo para esta pesquisa, a fim de demonstrar claramente os resultados 

obtidos, cujos direcionadores possam ser avaliados em estudos futuros relacionados ao tema. 

Sugere-se também, ser utilizado em estudos que envolvam a atuação do órgão de classe, CRC, 

e dos profissionais das empresas de auditoria, Big Four, a fim de consolidar o entendimento 

da atuação como fator indutor à adoção junto aos profissionais e às empresas.  

Como direcionador à adoção, este estudo verificou que o fator capacitação profissional 

se destaca para as empresas foco deste estudo. Onde por meio da avaliação dos resultados 

obtidos, pelas empresas Big Four, pôde-se notar que há uma distancia muito grande, entre o 

entendimento que os profissionais, atuantes dessas empresas, possuem sobre a adoção, e o 

real entendimento do conteúdo e aplicabilidade das normas.  

O modelo aponta como primeiro passo do ciclo, para que ocorra adequação às normas, 

ha necessidade, de que ocorra um processo de desmitificação do processo de adoção, pois 
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como verificado através das entrevistas com os auditores, esse processo deve ser incorporado 

pelos profissionais naturalmente. Entretanto, devido a toda complexidade na forma de 

apresentação do tema, desde sua aprovação, como normas válidas no Brasil, e como deve ser 

feita a adoção, gerou uma percepção pelos profissionais, de que há necessidade de alguns 

procedimentos, tidos como “cerimoniais” para adoção.  

As empresas multinacionais de médio porte, na maioria dos casos, como pontuado 

pelos gerentes de auditoria, já se encontram adequadas, entretanto os profissionais têm a 

percepção de que as empresas em que atuam não estão adequadas por não terem passado por 

esse “cerimonial” de adoção.  

Este “cerimonial” de adoção foi identificado, por meio deste estudo, como 

procedimentos a serem observados durante o processo de adequação, quais sejam, 

mapeamento das contas contábeis do balanço, avaliação das possíveis escolhas contábeis, nota 

explicativa mencionando a adoção e a conformidade com as normas internacionais, entre 

outros.  

De fato, a experiência e percepção dos gerentes de auditoria, traz uma reflexão a todo 

esse processo de adequação, a qual se percebido pelos profissionais com a mesma 

naturalidade, será menos complexo estar em compliance com as normas.  

Por sua vez, entende-se que não há de se pesar demasiada responsabilidade sobre o 

profissional, uma vez que, notou-se um distanciamento muito grande entre a teoria e a prática. 

O segundo passo do modelo, demonstra a capacitação profissional como parte do ciclo 

para que ocorra a adoção as normas, uma vez que este pôde ser verificado como principal 

fator motivador ao processo de adoção, os quais, os profissionais sobrepõem barreiras, como 

os fatores inibidores, identificados neste estudo e demonstrados na figura 12 abaixo. 

O terceiro passo do modelo demonstra que a priorização, pelas empresas, à adoção 

também é um forte impulsionador. Embora este estudo tenha identificado baixa priorização 

pelas empresas à adoção às normas, verificou-se que quando há importância as demandas 

apresentadas pelos profissionais, a exemplo das exigências do fisco, há o apoio do corpo 

diretivo dessas empresas, independente dos direcionamentos da matriz. 

O último passo do modelo apresentado está à interação entre os profissionais e os 

auditores, a qual seria o passo consolidador na verificação e melhoria do processo de adoção, 

onde por meio da experiência dos profissionais das empresas de auditoria, há a possibilidade 

de discussão e alinhamento sobre os entendimentos e julgamentos das escolhas contábeis, 

também para criação de politicas contábeis, caso haja necessidade, uma vez que, verificou-se 
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que não há esse tipo de avaliação pelos profissionais das empresas multinacionais de médio 

porte, o que possivelmente traria alocações mais adequadas a operação dessas empresas.  
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Figura 11: Modelo de Pesquisa 

       Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

Além do modelo desenvolvido para esta pesquisa, os resultados indicaram como 

fatores inibidores a adoção às normas, a baixa priorização/importância pelas companhias, a 

baixa interferência de terceiros e a baixa interferência da matriz. E como fator indutor, à 

capacitação profissional, a qual, esta ligada diretamente a adoção do modelo completo das 

normas, IFRS Full. 
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Fatores Indutores e Inibidores a Adoção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Fatores Indutores e Inibidores à Adoção. 

                     Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

Pôde-se perceber que quando há priorização pelas empresas, ocorre à adoção às 

normas, as empresas disponibilizam recursos para que se tenha apoio de empresas 

terceirizadas para realização dos trabalhos, independente do nível de capacitação do 

profissional, pois na maioria das vezes o desenvolvimento do profissional está incluso no 

budget dessas empresas. 
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5  CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho teve como principal objetivo identificar os fatores que direcionam 

as empresas multinacionais de médio porte a escolha pela adoção do modelo completo das 

normas, IFRS Full, ou do modelo para empresas de pequeno e médio porte, IFRS SME.  

Para isso, este estudo baseou-se na Teoria Institucional, a qual por meio de fatores 

como leis de um país, tipo de cultura de uma empresa ou o conjunto de normas existentes, as 

organizações buscam se tornar legítimas. (MEYER; ROWAN, 1977).  

Os resultados foram interpretados de acordo com os mecanismos observados por 

Dimaggio e Powell (1983) e Scott (1995), onde diferentes combinações podem levar a 

mudanças e essas mudanças direcionam as organizações ao isomorfismo.  

O isomorfismo é o processo de homogeneização das organizações, a qual tem como 

foco a legitimação das companhias buscando estar mais próximo possível de suas realidades. 

Dimaggio e Powell (1983) indicam que existem três mecanismos de mudança isomórfica 

institucional: coercitivo, mimético e normativo. 

Neste estudo a legitimação é observada pela inserção das normas na prática dos 

profissionais por meio de dois mecanismos institucionais, o mimético e o normativo. 

Verificou-se que as mudanças ocorrem por meio do fator capacitação técnica, 

identificado neste estudo como único fator indutor à adoção às normas, o qual foi possível 

perceber por meio da pressão normativa, que para esses profissionais há uma necessidade de 

uniformização do conhecimento quanto ao processo de adequação, o que gera uma identidade 

perante a classe contábil. Esses profissionais demonstraram perceber esta pressão, de forma 

que buscam estar em compliance com a obrigação normativa da adoção. 

Verificou-se também que essas mudanças ocorrem por meio da pressão mimética, em 

que os profissionais, por meio da prática de benchmark, buscam identificar o formato mais 

adequado para aplicação das normas internacionais, quanto às escolhas contábeis. 

Foram identificados como fatores inibidores à adoção, a baixa prioridade à adequação 

das normas, a baixa interferência de terceiros e a baixa interferência da matriz.  

Foi constantemente mencionado, pelos profissionais, que não há quem cobre essas 

informações das empresas e que isso incorre no enfraquecimento da necessidade de adoção, 

consequentemente a falta de importância à adequação pelas empresas. Não há fiscalização, na 

maioria das vezes não há apontamento pelas empresas de auditoria, também não há sanção 

por terceiros pela apresentação das demonstrações financeiras não adequadas. 
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Por meio deste estudo foi possível perceber, que, devido às empresas multinacionais 

de médio porte, não possuírem a obrigatoriedade a uma auditoria societária, e que, na maioria 

das vezes, são auditadas no formato de auditoria de grupo, os trabalhos são direcionados por 

meio das regras de compliance do grupo. Desse modo pôde-se concluir que, à interferência 

das empresas de auditoria podem impulsionar o processo de adoção às normas, entretanto, 

ocorrem efetivamente quando há direcionamento dos trabalhos pela matriz, que é o caso 

observado da empresa de grande porte entrevistada nesta pesquisa. 

Foi possível obter, ainda, evidências de que as empresas não efetuam análises para 

escolha de um dos dois modelos de adoção. As empresas cujos profissionais possuem 

experiência e capacitação técnica, adotam como first option às IFRS Full, uma vez que ambas 

as escolhas demandam tempo e conhecimento dos profissionais. Verificou-se também que 

para estas empresas a escolha do modelo contábil completo esta vinculada às perspectivas de 

crescimento, consequentemente futuro enquadramento como empresas de grande porte.  

Pôde-se observar, ainda, que para os profissionais com baixa capacitação técnica, não 

há clara distinção e entendimento entre o modelo completo e o modelo para as pequenas e 

médias empresas, e, na maioria das vezes, a qual modelo estão se adequando.  

Verificou-se, ainda, que as empresas que se adequaram às normas no balanço local, 

são as empresas que possuem profissionais capacitados tecnicamente, com know-how para 

efetuarem este trabalho, e devido a essa capacitação têm consciência da necessidade da 

adequação e que as IFRS são a única opção de normas válidas no país.  

Entretanto foi possível evidenciar que existem, ainda, muitos profissionais com baixa 

capacitação técnica para efetuarem este trabalho e que precisam entender efetivamente o 

conteúdo das normas e como aplicá-las.  

Desmistificação do tema foi o maior achado deste estudo. Buscou-se aprofundar os 

resultados, por meio de entrevistas com as empresas Big Four e com órgão de classe, CRC, a 

qual foi solicitada à avaliação dos resultados obtidos neste estudo. Foi possível constatar que 

para os profissionais das empresas de auditoria, todas as empresas multinacionais de médio 

porte, auditadas por eles, estão adequadas, e observam o modelo completo das normas.  

Por meio dessa afirmação, foi possível verificar que há um gap de comunicação, entre 

as empresas de auditoria e os profissionais, relacionado ao processo de adequação às normas, 

uma vez, que para os profissionais as empresas ainda não se adequaram, e apontam que, não 

há apoio das empresas de auditoria, a qual seria um importante fator indutor à adoção.  

Segundo os profissionais das empresas de auditoria, esse gap provavelmente ocorra 

devido à comunicação não ser clara entre a auditoria e os profissionais, e que certos ajustes 
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são demandados devido à observação as normas contábeis internacionais, entretanto essas 

solicitações são entendidas pelos profissionais como ajustes de auditoria. 

Diante do exposto, foi possível evidenciar que os profissionais que possuem menor 

nível de capacitação técnica, não adotam as normas no balanço local, somente efetuam ajustes 

nos reports enviados para matriz. Percebeu-se, ainda, que há um baixo nível de importância, 

sobre a adequação às normas IFRS, entre esses profissionais e que não possuem uma visão 

clara dos conceitos e mudanças trazidas por esta obrigação normativa, o que está muito aquém 

do esperado. Esse ponto indicou ser crítico para os profissionais da contabilidade, em que é 

esperada uma nova postura. 

Também foi possível perceber a baixa importância, dada ao tema, pelo corpo diretivo 

dessas empresas, uma vez que, não apoiam os profissionais diante da necessidade de 

adequação, demonstrando baixa aceitação ao enquadramento das normas. Os resultados 

indicam, ainda, que para essas empresas, assuntos relacionados a processos contábeis, se 

legitimariam por meio do isomorfismo coercitivo, onde há mudança por meio de uma sanção, 

como ocorre para as obrigações fiscais, onde altas penalidades são instituídas pelo não 

cumprimento das exigências do fisco brasileiro.   

 Constatou-se, também, que não há relação entre a matriz e o processo de adoção no 

balanço local, mesmo, verificando que, a maioria das empresas, cuja matriz está instalada na 

Europa, já se adequou às IFRS. Verificou-se uma correlação com a categoria CTG 1, em que 

há alta prioridade ao cumprimento das regras de compliance ao report, porém não há 

acompanhamento pela matriz nas decisões para o balanço local.  

Ainda uma última constatação observada, foi o quanto as empresas deixam de se 

beneficiar com a adoção das normas IFRS, além da transparência e uniformização das 

informações, as empresas perdem competitividade no mercado, pois não refletem sua 

realidade econômica em seus demonstrativos financeiros.  

As análises e resultados deste trabalho direcionam para que o órgão de classe, CRC, se 

mobilize, no sentido de criar uma comunicação mais clara aos profissionais, trazendo 

esclarecimentos e desmistificando o processo de adoção às normas. Percebeu-se, que existe 

uma carência dessas informações em uma linguagem mais próxima do dia a dia dos 

profissionais, e que retrate fielmente a realidade do que realmente precisa ser feito, a qual 

seria um fator indutor à adoção das normas.    

Nesse sentido, percebeu-se que é necessário, que o processo de adequação as normas, 

construa uma identidade junto aos profissionais da contabilidade, de forma que tenham seus 

questionamentos respondidos e se identifiquem com a nova realidade. 
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É importante ressaltar que o CRC, desde o inicio dos primeiros movimentos à adoção 

das normas, tem disponibilizado diversas ferramentas de aprendizado, como materiais 

técnicos, TV CRC e outros, para informar e capacitar os profissionais, entretanto não tem sido 

suficiente.  

Na expectativa de se obter maior engajamento dos profissionais da contabilidade, o 

CRC SP, através da entrevista dada a este estudo, compartilhou, que esta sendo criado e 

passará a vigorar, a partir de 2016, um programa de educação continuada, obrigatório para os 

profissionais da contabilidade, o qual terá uma carga horária pré-determinada, como nos 

moldes que já existe para os auditores independentes. 

Essa obrigatoriedade demonstra o quanto o CRC está preocupado com a realidade da 

adoção às normas internacionais, o que será um grande passo, dado pelo CRC, para o avanço 

da profissão contábil no Brasil. 

Diante desse novo formato que será exigido dos profissionais, o avanço no 

entendimento e amadurecimento do processo de adoção às normas é esperado. Este estudo, 

mesmo que limitado a uma pequena parcela, buscou ter contribuído com esse entendimento e 

amadurecimento.  

Como indicação para futuros estudos recomenda-se a diversificação e o aumento da 

amostra, as quais seriam fatores enriquecedores para o estudo da adoção.  

Devido à amostra contemplar somente um profissional por empresa, o responsável 

pela tomada de decisão à adoção das normas, por exemplo, maior validade dos dados 

trabalhados seria alcançada com a participação de profissionais que atuam diretamente em 

posições operacionais, paralelamente com o responsável pela tomada de decisão de uma 

mesma organização. 
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GLOSSÁRIO 

 

Controle conjunto (Joint Venture) – controle compartilhado, ajustado em contrato, sobre 

uma atividade econômica. Ele existe apenas quando as decisões financeiras e operacionais 

estratégicas relacionadas à atividade exigem o consentimento unânime das partes que 

partilham do controle (empreendedores). 

Custo amortizado – é o valor presente dos fluxos de caixa futuros dos instrumentos 

financeiros descontados a taxa efetiva de juros (taxa utilizada para descontar os estimados 

recebimentos de caixa futuros ao valor contábil inicial do instrumento). 

Demonstrações Financeiras Consolidadas – são aquelas resultantes da agregação das 

demonstrações contábeis, de duas ou mais entidades, das quais uma tem o controle direto ou 

indireto sobre a(s) outra(s). 

Sanção – é a parte da lei que determina as punições contra os que a desobedecem. 

Valor em uso – é o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, que devem resultar 

do uso de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. 

Valor justo – valor pelo qual o ativo pode ser trocado ou um passivo pode ser liquidado entre 

partes interessadas. Representa o montante que poderia ser obtido pelos estoques quando 

trocados no mercado.  

Valor líquido de venda – é o valor a ser obtido pela venda de um ativo ou de uma unidade 

geradora de caixa em transações em bases comutativas, entre partes conhecedoras e 

interessadas, menos as despesas estimadas de venda. 

Valor realizável líquido – preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido 

dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para  concretizar-

se a venda. 

Valor recuperável – é o maior valor entre o valor líquido de venda de um ativo e seu valor 

em uso. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Carta Convite 

 

 

Prezado Sr.(a) _________________, 

 

Sou estudante do curso de Mestrado Profissional “Strictu Sensu” do Programa de Pós 

Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cuja dissertação 

tem como assunto:  

Direcionadores para empresas multinacionais de médio porte á adoção das IFRS 

Full ou da IFRS SME e a definição de suas Escolhas Contábeis. 

 

Consideramos que a pesquisa qualitativa, elaborada por meio de entrevistas 

semiestruturadas, com profissionais que estejam envolvidos no processo de tomada de decisão 

quanto à adoção as IFRS, será a forma mais adequada de atingir o objetivo do estudo. 

 

Desta forma, convido-o a participar de uma entrevista com duração de 

aproximadamente 30 minutos, podendo se adequar a sua disponibilidade (dia, data e horário 

de sua preferência), cuja finalidade será de expor sua experiência sobre o processo de adoção 

das IFRS, assim como discorrer sobre a sua percepção quanto à efetiva utilização das normas.  

 

Para o cumprimento do cronograma, a entrevista precisa ser realizada de preferência 

até o final do mês de março de 2015.  

Será mantido absoluto sigilo quanto ao seu nome, cargo e empresa. Os dados serão 

utilizados estritamente para fins acadêmicos.  

 

Desde já agradeço sua atenção e colaboração nesta pesquisa. 

 

Renata Medina 

Contatos                

e-mail:                                                Fone:                         

Skype:  
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APÊNDICE B 

Contato via e-mail contendo a Carta Convite 

 

 

Prezado Sr. ___________, 

 

Estou entrando em contato para lhe convidar para participar do processo de entrevistas 

da minha dissertação de mestrado, cuja pesquisa tem como título: 

 

Direcionadores para empresas multinacionais de médio porte a adoção das IFRS 

Full ou da IFRS SME e a definição de suas Escolhas Contábeis. 

  

Perfil definido para entrevista:  

 

Empresa: Empresas multinacionais de médio porte.  

Entrevistado: Responsável pela tomada de decisão dos processos contábeis (Diretor 

Financeiro, Controller, Gerente Contábil, etc).  

 

Serão necessários aproximadamente 30 minutos para realização da entrevista, a qual 

poderá ser realizada pessoalmente, via Skype ou via fone e conforme sua disponibilidade. 

 

Esta entrevista será basicamente um “bate-papo” sobre sua experiência com as normas 

IFRS e sua percepção quanto à efetiva utilização das mesmas.  

  

Desde já agradeço seu apoio e colaboração nesta pesquisa. 

 

 Att, 

Renata Medina 
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APÊNDICE C 

 Roteiro de entrevista efetuada com Órgão de Classe - CRC 

 

 

Prezado Sr. ________, 

 

Por meio das entrevistas efetuadas com profissionais responsáveis pela tomada de 

decisão dos processos contábeis das empresas multinacionais de médio porte, constatamos, 

através das análises dos conteúdos coletados, a necessidade de obter avaliação do Órgão de 

Classe – CRC SP, sobre alguns pontos identificados e levantados por esses profissionais. 

Comente: 

 

 Profissionais querem adotar as IFRS e não o fazem porque o gestor não vê necessidade 

de adequação, uma vez que não há penalidades que impulsione a adoção, 

consequentemente o tema é visto sem importância pelas empresas.  

 

 Não há interferência da matriz quanto à necessidade de adoção no balanço local, 

somente para fins de report. 

 

 Há necessidade de posicionamento forte do Órgão Regulador.  

 

 Após cinco anos da obrigatoriedade da adoção, o tema IFRS ainda é visto como um 

tabu no meio profissional. 

 

 Interferência de terceiros – Não há demanda pelas demonstrações financeiras em IFRS 

por terceiros, como bancos, fornecedores, instituições financeiras, etc.  

 

 Posicionamento do CRC quanto à adoção das IFRS pelas empresas multinacionais de 

médio porte.  

 

 Órgãos reguladores de empresas de grande porte impulsionam à adoção às IFRS. 
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APÊNDICE D 

 Roteiro de entrevista efetuada com as Empresas de Auditoria Big Four 

 

 

Prezado Sr. ________, 

 

Por meio das entrevistas efetuadas com profissionais responsáveis pela tomada de 

decisão dos processos contábeis das empresas multinacionais de médio porte, constatamos, 

através das análises dos conteúdos coletados, a necessidade de obter a avaliação das Empresas 

de Auditoria Big Four sobre alguns pontos levantados por esses profissionais. 

Comente: 

 

 Profissionais capacitados x adoção; 

 

 Entre as empresas de auditoria Big Four há critérios de trabalho diferentes quanto à 

obrigatoriedade de adoção às normas IFRS.  

 

 Não apontamento nos relatórios de auditoria pela não adoção das normas IFRS, para 

auditorias societárias e de grupo.  

 

 IFRS Full e IFRS SME, ambas são obrigações normativas, entretanto há maior nível de 

exigência para as empresas de grande porte do que para as SME. 

 

 Há necessidade de um posicionamento forte por parte das empresas de auditoria junto 

às empresas. 

 

 Capacitação profissional das empresas de auditoria Big Four x non Big Four. 

 

 Posicionamento da empresa de auditoria quanto à adoção às IFRS pelas empresas 

multinacionais de médio porte.  

 

 Órgãos reguladores de empresas de grande porte impulsionam a adoção às IFRS. 
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APÊNDICE E  

Convite aos profissionais das empresas de auditoria Big Four  

 

 

Prezado Sr. _________, 

 

Estou na fase final da minha pesquisa para dissertação do Mestrado em Controladoria 

que faço na Universidade Mackenzie e, para concluir esta fase, preciso da participação de 

Gerentes de Auditoria das empresas Big Four. 

 

Gostaria de solicitar seu apoio para me indicar um gerente da auditoria para 

participar.   

 

Esse processo será basicamente para obter a avaliação desses Gerentes de auditoria 

sobre as análises finais da minha pesquisa (tema abaixo).  Essas análises foram baseadas nos 

conteúdos coletados através de entrevistas que efetuei com os profissionais responsáveis pela 

tomada de decisão dos processos contábeis de empresas multinacionais de médio porte 

(Diretores Financeiros, Gerentes Contábeis, Controller, etc).  

 

Os dados coletados serão tratados com absoluto sigilo, assim como os dados dos 

profissionais e das empresas entrevistadas, não irei divulgar nome do profissional e também 

não irei divulgar o nome das empresas de auditoria. Irei identificá-las através de códigos que 

não tenham relação com o nome da empresa.  

Título da pesquisa:  

 

Direcionadores para empresas multinacionais de médio porte a adoção das IFRS 

Full ou da IFRS SME e a definição de suas políticas contábeis. 

 

Agradeço antecipadamente seu apoio. 

Att, 

Renata Medina 
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APÊNDICE F - Roteiro de Entrevista  

 

 

Direcionadores para empresas multinacionais de médio porte à adoção das IFRS 

Full ou da IFRS SME e a definição de suas políticas contábeis. 

 

Empresa:      

Nome do entrevistado:  

Tamanho da empresa:                                                                         

Empresa de auditoria:           

Países de atuação do grupo:                                                    

País de origem: 

Cargo: 

Setor de atuação: 

Periodicidade: 

Estrutura do capital: 

 

Objetivo:  

Identificar quais os critérios utilizados no momento da escolha pela adoção às normas 

IFRS modelo Full ou SME e no processo das escolhas contábeis, explorando a relevância e 

quais os inputs de informações foram considerados no momento dessa decisão. Também 

verificar como foram planejados os procedimentos e quais fatores influenciaram na adoção. 

 

1.  Escolhas contábeis na adoção às IFRS 

1.1 Existem políticas de compliance definidas para o grupo? 

1.2 A empresa tem perspectiva de crescimento de curto a médio prazo? 

1.3 Qual o método de reconhecimento das receitas? 

1.4 A empresa faz capitalização de juros? 

1.5 Houve compra ou venda de bens de capital? 

1.6 Como avaliada e definida a taxa de depreciação dos ativos? 

1.7 Qual o método de avaliação dos estoques? Avaliaram-se possíveis alterações no 

método de avaliação dos estoques quando da adoção às IFRS? 

1.8  A empresa tem transações de Hedge? Foram avaliadas as possibilidades de 

contabilização? 

1.9 Quais os aspectos relevantes que influenciaram na definição das escolhas 

contábeis no momento da adoção? 
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2. Aspectos da adoção 

2.1 Como foi a experiência de implantação e elaboração inicial das demonstrações 

 financeiras em IFRS? 

2.2 Houve surpresas durante a adequação que não eram esperadas no projeto de 

convergência?  

2.3 Fale sobre os critérios avaliados para escolha ao modelo de adoção IFRS Full ou 

IFRS SME? 

2.4 Fale sobre o resultado da companhia após a adoção à IFRS? Ocorreram 

mudanças substanciais? 

2.5 A empresa fez declaração explícita e sem reservas nas notas explicativas 

referente à conformidade com normas no ano da primeira adoção?   

2.6 Fale sobre o posicionamento da matriz quanto ao processo de convergência às 

IFRS. Houve interferência na decisão de adoção (Modelo Full ou SME)? Foram 

consideradas regras do grupo que interferiram nas escolhas contábeis? Exemplo: 

Regras para cálculo de impairment, cut-off, taxas de depreciação, etc? 

2.7 Fale sobre a adoção das IFRS nas outras empresas do Grupo?  

 

3. Terceiros 

3.1 Há divulgação das demonstrações financeiras para terceiros?  

3.2 Fale sobre o relacionamento com terceiros, relacionado à adequação às IFRS. 

Exemplo: Necessidade de captação de recursos. 

3.3 Fale sobre possibilidades de futuras de aquisições, empreendimento conjunto, 

fusão, cisão ou incorporação pela companhia? 

 

4. Profissionais 

4.1 A adequação às normas foi efetuada por profissionais internos ou terceiros? 

4.2 Os profissionais envolvidos com a adoção às IFRS estavam preparados para a 

adequação? Houve necessidade de desenvolvimento profissional?   

4.3 A empresa subsidia a manutenção do conhecimento das normas internacionais 

para que os profissionais se mantenham atualizados com alterações que 

surgiram e surgem pós-adequação?  

4.4 Fale sobre o processo de adaptação às normas pela equipe contábil? 
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5. Custo de adequação 

5.1 Fale sobre o custo de adequação às IFRS?  

5.2 Fale sobre a necessidade de investimentos na companhia para que viabilizasse a 

adequação à IFRS? Exemplo: sistemas, contratação de profissionais 

capacitados, treinamentos, consultorias, etc.  

 

6. Comentários adicionais 

6.1 Quais aspectos você considera adicionalmente aos falados nas questões acima, 

como inibidores e/ou motivadores no processo de convergência às normas IFRS, 

de acordo com a experiência vivida nesta companhia ou em outras? 

6.2 Existem informações adicionais que deseja compartilhar sobre as IFRS em sua 

empresa e/ou no grupo? 

6.3 Experiências que queira compartilhar adquiridas em outras empresas que atuou? 

 

7. Check List – Compliance 

Este check list teve como objetivo avaliar o nível de compliance das empresas que já 

se adequaram às IFRS.  

Norma CPC Descrição do Título da Norma SIM/NÃO 

IFRS 1 CPC 37 (R1) Adoção pela Primeira Vez das Normas Internacionais de 

Relatório Financeiro (IFRS) 

 

IFRS 2  CPC 10 (R1) Pagamentos baseado em Ações  

IFRS 3 CPC 15 (R1) Combinação de negócios  

IFRS 4 CPC 11 Contrato de Seguros   

IFRS 5 CPC 31 Ativo Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações 

Descontinuadas 

 

IFRS 6 CPC 34 (a) Exploração e Avaliação de Recursos Minerais  

IFRS 7 CPC 40 (R1) Instrumentos Financeiros: Divulgações  

IFRS7  (b) Instrumentos Financeiros: Divulgações  

IFRS 8 CPC 22 Segmentos Operacionais  

IFRS 9 (2009) (b) Instrumentos Financeiros  

IFRS 9 (2010) (b) Instrumentos Financeiros  

IFRS 10 CPC 36 (R3) Demonstrações Financeiras Consolidadas  

IFRS 11 CPC 19 (R2) Divulgação de Participações em Outras Entidades  

IFRS 12 CPC 45 Mensuração do Valor Justo  

IFRS 13 CPC 46 Apresentação de Demonstrações Financeiras  

IAS 1 CPC 26(R1) Apresentação de Demonstrações Financeiras  

IAS 2 CPC 16(R1) Estoques  
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IAS 7 CPC 03(R2) Demonstração dos Fluxos de Caixa  

IAS 8 CPC 23 Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis 

e Erros 

 

IAS 10 CPC 24 Eventos após o Período de Relatório  

IAS 11 CPC 17 (R1) Contratos de Construção  

IAS 12 CPC 32 Impostos sobre a Renda  

IAS 16 CPC 27 Imobilizado  

IAS 17 CPC 06(R1) Arrendamentos  

IAS 18 CPC 30(R1) Receita  

IAS 19 (2011) CPC 33(R1) Benefícios aos Empregados  

IAS 20 CPC 07(R1) Contabilização de Subvenções Governamentais e 

Divulgação de Assistência Governamental 

 

IAS 21 CPC 02(R2) Os Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio  

IAS 23 CPC 20(R1) Custos de Empréstimos  

IAS 24 CPC 05(R1) Divulgações sobre Partes Relacionadas  

IAS 26 - Contabilização e Relatório Financeiro de Planos de 

Benefícios de Aposentadoria 

 

IAS 27 (2011) CPC 35(R2) Demonstrações Financeiras Separadas  

IAS 28 (2011) CPC 18(R2) Investimentos em Coligadas e Empreendimentos em 

Conjunto (Joint Venture) 

 

IAS 29 CPC 42(a) Relatório Financeiro em Economias Hiperinflacionárias  

IAS 32 CPC 39 Instrumentos Financeiros: Apresentação  

IAS 33 CPC 41 Lucro por Ação  

IAS 34 CPC 21(R1) Relatório Financeiro Intermediário  

IAS 36 CPC 01(R1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos  

IAS 37 CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes  

IAS 38 CPC 04(R1) Ativos Intangíveis  

IAS 39 CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração  

IAS 40 CPC 28 Propriedades para Investimento  

IAS 41 CPC 29 Agricultura  

IFRIC 5 ICPC 13 Direitos a Participações Decorrentes de Fundos de 

Desativação, Restauração e Reabilitação Ambiental 

 

SIC 29 ICPC 17 Acordos de Concessão de Serviço: Divulgações  

IFRIC 17 ICPC 7 Distribuições a Sócios de Ativos Não Monetários  

IFRIC 19 ICPC 16 Extinção de Passivos Financeiros com Instrumentos de 

Patrimônio 

 

Anexo  Divulgações Complementares: Lei das S/As, CVM, CPC, 

Bacen e Susep  

 

 

(a) Pronunciamento ainda não emitido pelo CPC (Aguardando revisão do IASB). 

(b) Esta Norma é aplicável quando a entidade optar por aplicar a IFRS 9 antecipadamente. 
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As normas constantes neste check-list foram verificadas individualmente com cada 

profissional entrevistado, a fim de verificar se as empresas estão em compliance com a 

adoção. 


