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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo pesquisar a internacionalização da contabilidade brasileira e
visa verificar as modificações na implantação do processo de internacionalização para o
profissional contábil e adaptação às novas normas e regras. A metodologia utilizada foi a
pesquisa bibliográfica e, para tanto, foram utilizados artigos científicos, doutrinas e legislação
pertinente. De acordo com estudos na área, o ponto inicial para o processo da
internacionalização da contabilidade se deu com a edição da Lei n. 11.638/2007 de
28/12/2007, que alterou e revogou alguns dispositivos da Lei n. 6.404/76. A partir dessa
edição, iniciou-se um processo de convergência da contabilidade ao IFRS por meio de
normativos, resoluções, CPC´s, posicionamentos de órgãos reguladores e receita federal que
inseriu mudanças no dia-a-dia das empresas. Com a internacionalização da contabilidade, o
Brasil necessitou adequar suas práticas contábeis com as normas internacionais segundo
comitê de Normas Internacionais de Contabilidade, a IASB. Assim, surgiu o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), que, através da emissão de pronunciamentos técnicos,
regulamentou as alterações para os contabilistas. O processo de convergência obrigou as
empresas nacionais e órgãos da administração pública a convergirem suas demonstrações
financeiras para o padrão internacional. Ao final, pode-se concluir que, com a implantação da
internacionalização da contabilidade, os profissionais da área contábil necessitaram buscar a
harmonização das normas contábeis, facilitando o entendimento das demonstrações contábeis
em vários países, adequando-se à realidade da informação globalizada.
Palavras-chave: Normas Internacionais de Contabilidade. Lei nº 11.638/07. Contabilidade
Internacional.
1

INTRODUÇÃO
Com o advento da globalização, questiona-se que a contabilidade deveria ser única

em todos os países, visto que a mesma serve como uma linguagem universal das empresas,
registrando todos os fatos financeiros incorridos por um exercício social.
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Em decorrência da importância de um maior controle da economia globalizada,
envolvendo planos de ação em relação às divergências nas regulamentações e práticas
contábeis de diversos países, há uma necessidade de harmonização das normas contábeis e de
divulgação das informações financeiras, bem como novas formas de mensuração do valor da
empresa.
A internacionalização da economia e dos fluxos de capitais desafia a realidade
econômica global afetando a gestão empresarial, principalmente investimentos societários e
financiamentos de empreendimentos das corporações. Esse fato reflete evidentemente nos
trabalhos do contador e no seu desempenho como orientador no processo decisório.
Nesse contexto, a Lei n. 11.638/07 surge para conformar as normas brasileiras às
normas internacionais, com o objetivo de facilitar as transações comerciais e econômicas com
outros países.
Através da internacionalização da contabilidade, surgiram as convergências de
práticas existentes da contabilidade para as normas em IFRS (International Financial
Reporting Standars), que significa Normas Internacionais de Relato Financeiro. Dentre o
elenco de normas em IFRS há as IAS (International Accouting Standards), que significa
Normas Internacionais de Contabilidade.
Com essas mudanças de legislação e obrigações acessórias e tecnológicas houve
grande preocupação por parte dos profissionais de contabilidade de acompanharem as
mudanças e procedimentos, tendo que haver adequação aos novos procedimentos e processos
implementados.
Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi verificar as modificações na implantação
do processo da internacionalização da contabilidade no Brasil, bem como a adaptação do
profissional contábil às novas normas e regras da implantação do processo de
internacionalização da contabilidade brasileira.
Referente à metodologia usada, a pesquisa realizada foi a bibliográfica, devido ao
acervo de materiais para estudo, os quais se encontraram disponibilizados através de livros,
revistas, artigos e materiais publicados a respeito do tema abordado neste trabalho.
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2

EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE E SUA RELAÇÃO COM A EVOLUÇÃO DA
SOCIEDADE

Sá (1999, p. 16) menciona que “a contabilidade nasceu com a civilização e jamais
deixará de existir em decorrência dela; talvez, por isso, quase sempre seus progressos
coincidiram com aqueles que caracterizam os da evolução do homem”.
Assim, da mesma forma como a civilização desenvolveu-se, com a contabilidade não
poderia ser diferente, tendo seu progresso necessário para sua evolução. Nesse sentido,
registros indicam que sua origem remonta ao povo sumério.
A Suméria era uma região rica, de comércio intenso, abrigando profissionais que se
dedicavam a escriturar os fatos havidos nos templos, palácios, lavouras, comércio e
na indústria; inclusive, segundo descobertas arqueológicas, existiram escolas de
escrituração contábil. (SÁ, 2009, p. 01).

Continua mencionando o autor que, na referida região, os profissionais possuíam
uma denominação específica e que no idioma deles se expressava por “Pa-dub-dar” para os
contadores e “dub-sar” para os auxiliares de escrita ou técnicos em registros contábeis. Já
naquela época eram distintas as funções entre simplesmente escrever e entender os registros.
Entretanto, será apenas no século XIX que se caracterizará uma fase de grande
progresso da contabilidade, na qual pelo menos nas intenções e, em parte, nas realizações,
esse campo de conhecimento se transforma em algo de interesse para uma melhor
administração das entidades e digno de uma metodologia científica.
Peleias et al. (2007) afirmam que um aspecto perceptível nos trabalhos históricos
desenvolvidos a partir do século XXI é a importância do ensino da contabilidade e de suas
condições de oferta, para atender à crescente demanda por profissionais mais qualificados,
para atuar numa economia que, ao longo do século XIX ensaiou seus primeiros passos e,
desde o século XX, busca sua consolidação.
Em relação ao Brasil, a contabilidade se iniciou no período colonial, com a
necessidade de controles contábeis como fator determinante para o desenvolvimento das
primeiras alfândegas surgidas por volta de 1530, demonstrando a preocupação com a área
contábil.
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Reis e Silva (2007) asseveram que em 1549 foram criados os armazéns alfandegários
e, para controle destes, Portugal nomeou Gaspar Lamego como primeiro contador geral das
terras do Brasil, cuja expressão era utilizada para denominar os profissionais que atuavam na
área pública.
Em 1679 através da Carta Régia foi criada a Casa dos Contos, que era incumbida de
processar e fiscalizar as receitas e despesas de Estado (PELEIAS et al., 2007).
Reis e Silva (2007) relatam que o processo de escrituração das contas só poderia ser
feito por profissionais que estudassem aulas de comércio realizadas no Brasil com conteúdos
originárias de Portugal e, a partir desse estudo, preparavam os empregados para o exame na
Junta Comercial.
D. João VI criou as aulas de comércio no Brasil em 1808, contribuindo para a origem
dos cursos superiores de economia, administração e contabilidade. Através do alvará
publicado em 23 de agosto de 1808, cria-se a Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e
Navegação, determinando a adoção do sistema de partidas dobradas, para controle dos bens
(PELEIAS; BACCI, 2004, p. 41).
Saes e Cytrynowicz (2001, p. 37-59), citados por Peleias et al. (2007, p. 21),
apontaram que, para o ensino comercial identificado com a formação do contador, havia um
aprendizado formal de técnicas de gestão dos negócios e que os três cursos eram um
desdobramento do ensino comercial.
Esta época científica apresenta-nos outra faceta de grande interesse na História da
Contabilidade - a fase da História das Doutrinas Contábeis, em sua forma de
aparecer, evoluir, derivar ou extinguir. Atualmente o progresso científico da
Contabilidade é deveras extraordinário, continuando a sua história a possuir páginas
brilhantes, escritas por valorosos mestres. (SÁ, 1995, p. 240).

O Código Comercial Brasileiro foi estabelecido no ano de 1850 por D. Pedro II para
regular os procedimentos contábeis, impondo às empresas a fazerem escrituração dos livros,
mostrando os fatos patrimoniais (REIS; SILVA, 2007).
Esse Código Comercial qualifica o guarda-livros como preposto do comerciante. Em
1869 foi criado a Associação dos Guarda-Livros da Corte, um profissional liberal incumbido
“de fazer os seguintes trabalhos da firma: elaborar contratos e distratos, controlar a entrada e
saída de dinheiro, através de pagamentos e recebimentos, criar correspondências e fazer toda a
escrituração mercantil” (REIS; SILVA, 2007, p. 4).
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Conforme Reis e Silva (2007), o Decreto Imperial nº 4.475 em 1870 reconheceu
oficialmente a Associação dos Guarda-Livros da Corte, tornando o guarda-livros uma das
primeiras profissões liberais no Brasil. “Em 1890, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro
passa a oferecer a disciplina ‘Direito Administrativo e Contabilidade’, relacionada à
escrituração mercantil, associando, pela primeira vez no Brasil, a Contabilidade ao Direito”
(PELEIAS; BACCI, 2004, p. 42).
Até a década de 1850 predominava no Brasil a doutrina italiana, mas com a chegada
de indústrias estrangeiras norte-americanas ocorreu uma evolução natural nos assuntos
contábeis.
De acordo com Peleias e Bacci (2004), a origem do curso de Contabilidade no Brasil
se deu:
Em 1884, em São Carlos, interior de São Paulo, o Cel. Paulino Carlos de Arruda
Botelho contrata o Engenheiro Estanislau Kruszynski, polonês de nascimento, para
professor de seus filhos, Kruszynski era um estudioso de Ciências Econômicas e
profundo conhecedor de Contabilidade, e coube a ele a primazia de iniciar nesta
cidade cursos de Contabilidade Agrícola, Mercantil e Industrial, baseados no método
das partidas dobradas, e na teoria de personalização das contas, conhecida como
“Logismografia” de Giuseppe Cerboni e Giovanni Rossi. (PELEIAS; BACCI, 2004,
p. 42).

Em 1929 com a quebra da bolsa de Nova York surgiram os princípios contábeis para
estabelecerem normas padronizadas. Como os principais investidores eram industriais, seus
empreendimentos estavam igualmente comprometidos, quando não, falidos. A maioria dos
investidores não tinha a capacidade de entender demonstrações contábeis.
O relatório Uniform accouting, o mesmo que, em 1917, convenceu uma parcela da
população americana de que a uniformização contábil era a solução para todos os
problemas, voltou a pública com o título Verification of financial statements. Sua
ressureição propunha, uma vez mais, promover algum tipo de padronização tanto
das demonstrações contábeis quanto dos procedimentos de auditoria utilizados para
seu exame. O objetivo dos trabalhos da comissão era proteger os investidores contra
novos desastres. (RICARDINO, 2005, p. 221).

A Legislação Comercial “era de inspiração europeia (com traços marcantes
brasileiros na classificação dos balanços das S.A.), passa a adotar uma filosofia nitidamente
norte-americana” (IUDÍCIBUS, 1995, p. 35).
Através do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, foi criado o Conselho
Federal de Contabilidade, sendo assim a profissão de contador legalizada, fazendo com que os
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profissionais tenham obrigatoriedade de adquirir registro para exercer legalmente a função do
contador.
A Contabilidade, porém, não é uma ciência exata. Iudícibus, Marion e Faria (2009, p.
10) afirmam que “é uma ciência social aplicada, pois é a ação humana que gera e modifica o
fenômeno patrimonial”, usando como ferramenta principal os métodos quantitativos.
Atualmente a contabilidade brasileira experimenta sua mais significativa e completa
mudança dos últimos trinta anos. A Lei n° 11.638/07 trouxe significativas alterações na
estrutura e na forma de se tratar as informações contábeis no Brasil, aproximando a
contabilidade brasileira das regras definidas na Contabilidade Internacional. Foram feitos
ajustes posteriormente na Lei 11.941/09, com o objetivo de corrigir a Lei 11.638/07.
Conclui-se que a contabilidade surgiu para prestar informações aos empresários,
pois, com o crescimento do mercado de capitais, auditorias, houve a necessidade de que a
contabilidade atualizasse os administradores dessas empresas.

3

A CONTABILIDADE INTERNACIONAL

A contabilidade é a forma mais ampla de registrar movimentações financeiras e
econômicas geradas pela empresa. É através dela que se obtém a real situação da empresa e,
consequentemente, fornece as informações necessárias para seus administradores para que
possam ser tomadas as melhores decisões para conseguir o crescimento da empresa e com
isso obter maiores lucros e rendimentos.
Gonçalves e Batista (1996) definem Contabilidade como ciência que tem por objeto
o estudo do Patrimônio a partir da utilização de métodos especialmente desenvolvidos para
coletar, registrar, acumular, resumir, e analisar os fatos que afetam a situação patrimonial de
uma pessoa.
Sá (1999, p. 42) conceitua contabilidade como “uma ciência que estuda os
fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e comportamentos dos
mesmos em relação à eficácia funcional das células sociais”.
Oliveira (2009, p. 5) afirma que a Contabilidade é “uma ciência social que
desenvolveu processos próprios com a finalidade de estudar e controlar os fatos que podem
afetar as situações patrimoniais, financeiras e econômicas de uma entidade”.

Revista Organizações e Sociedade – Multidisciplinar, Iturama (MG), v. 4, n. 1, p. 19-35, jan./jun. 2015

25

Em relação à contabilidade internacional, no século XV já havia empresários que
uniam empresas para financiar empreitadas desbravadoras por demandarem grandes
quantidades de recursos. Silva (2006, p. 18) discorre sobre o surgimento das normas
internacionais da contabilidade:
Com o intuito de permitir a globalização de investimentos, instituições
internacionais buscaram instituir normas contábeis que pudessem ser utilizadas por
sociedades, em nível internacional, de modo a permitir que as companhias
localizadas em diversos países possam ser utilizadas para análise e comparabilidade
com demonstrações de outras sociedades para fins de tomada de decisão por parte de
financiadores e investidores.

Carvalho, Lemes e Costa (2009, p. 15) relatam que a contabilidade internacional
“surgiu para minorar as agruras de quem quer investir fora do seu país, e até hoje tinha que
manusear balanços em dezenas de normas contábeis distintas, tentando compatibilizá-las para
comparar”.

4

OS ORGANISMOS REGULADORES

Dentre os órgãos nacionais e internacionais emissores de normas que envolvem a
contabilidade, destacar-se-ão: IASB, CPC, CFC e CMV.

4.1 International Accouting Standars Boards - IASB

O International Accounting Standards Boards – IASB significa Comitê de Normas
Internacionais de Contabilidade. Com sede em Londres, Inglaterra, o IASB é uma entidade
privada sem fins lucrativos surgida em 2001, substituindo o IASC.
De acordo com Soares (2009), o IASC foi criado em 1973 no Congresso
Internacional de Contadores em Melbourne, Austrália, fundado pelos países da Austrália,
Canadá, França, Alemanha, Japão, México, Holanda, Grã-Bretanha, Irlanda e Estados Unidos
da América.
O IASB teve o compromisso de manter-se focado na criação de um modelo único de
normas contábeis internacionais de qualidade e aceitação global (BEM, 2010).
As normas emitidas pelo IASB até 2003 são chamadas de IAS – International
Accouting Standards, significando Normas Internacionais de Contabilidade. A partir dessa
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data, são conhecidas como IFRS, numa referência a International Financial Reporting
Standards, significando Normas Internacionais de Relato Financeiro.

4.2 Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)

O Brasil é representado pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil
(Ibracon) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que fazem parte do IASB (ROSA;
FARIA, 2010).
Com o surgimento da Lei n. 11.638/07, as principais entidades contábeis e
financeiras tais como a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central do Brasil, bem
como outros órgãos, mobilizaram-se para manter a convergência das normas brasileiras ao
padrão internacional, a IFRS.
A finalidade do CPC é emitir pronunciamentos contábeis que sejam compatíveis com
as normas internacionais, mas não tem autonomia legal para que os mesmos sejam aceitos
legalmente como normas. Estes pronunciamentos contábeis têm valor legal mediante aos atos
próprios de órgãos regulamentadores como o BACEN, CVM, CFC que adotam os mesmos.
Em janeiro de 2010, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) assinaram um memorando de entendimentos com o IASB,
estabelecendo o final de 2010 como data limite para total convergência de demonstrativos
contábeis em IFRS. O CPC já emitiu quarenta e seis pronunciamentos técnicos.

4.3 Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

O Conselho Federal de Contabilidade é uma autarquia federal de personalidade
jurídica de direito público sediado em Brasília. As prerrogativas do CFC são normatizar,
orientar e fiscalizar o exercício da profissão contábil através dos Conselhos Regionais de
Contabilidade (CRC´s).

4.4 Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
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A Comissão de Valores Mobiliários foi criada em 1976 por meio da Lei n. 6.385/76
como uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. De acordo com a lei que a criou, a
Comissão de Valores Mobiliários exercerá suas funções a fim de:
Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão;
Proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e atos ilegais
de administradores e acionistas controladores de companhias ou de administradores
de carteira de valores mobiliários;
Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições
artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários negociados no
mercado;
Assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários negociados e
as companhias que os tenham emitido;
Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores
mobiliários;
Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários;
Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações e
estimular as aplicações permanentes em ações do capital social das companhias
abertas. (CVM, 2014, p. 01).

5

NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE

5.1 Conceito de IFRS

Advinda originalmente da expressão em inglês International Financial Reporting
Standards, foi comumente no Brasil denominada de Normas Internacionais de Contabilidade
(NIC). Sua definição esta ligada a uma série de eventos que contribuíram para que essa
medida fosse adotada não só pelo Brasil, mas também por uma centena de países.
Em 1973 organismos profissionais de contabilidade de 10 países, com o objetivo de
formular e publicar de forma independente um novo padrão de normas contábeis, criaram o
International Accounting Standards Committee (IASC). O IASC foi criado na forma de
Fundação Independente Sem Fins Lucrativos com recursos próprios provenientes de
contribuição de várias organizações internacionais. As normas publicadas por este órgão eram
chamadas de International Accounting Standards (IAS) e, apesar de terem sofrido várias
alterações ao longo do tempo, diversas IAS ainda estão em vigência.
O evento mais recente que se pode citar é a conversão da Medida Provisória nº
11.941, de 27 de maio de 2009. A respeito da origem das IFRS, estão praticamente ligados
dois eventos que são de ordem econômica, o qual se refere ao desenvolvimento nos mercados
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financeiros no plano internacional, e de ordem política, que foi considerada determinante da
difusão das IFRS no mundo.
Em todo o mundo, grande parte dos países já adota a IFRS, entretanto há vários graus
de adoção. Fala-se que no Brasil a adoção é de 90% das normas internacionais, na China, por
exemplo, esta adoção é menor (SANTOS, 2008). Geralmente as diferenças dos procedimentos
locais para os internacionais são grandes e geram impacto fiscal e isso é um problema
determinante para que os países não adotem a IFRS por completo.

5.2 Implantação das normas IFRS

Em relação à implantação de normas em IFRS, Soares (2009, p. 29) discorre que:
Muitas incógnitas ainda transcendem o solo das Relações Internacionais. O mundo
globalizado está sob os efeitos do estudo sobre o genoma humano, dos alimentos
transgênicos, da internet, da democracia, dos conflitos religiosos. E, mais recente, da
crise financeira mundial em seus primeiros contornos. A contabilidade é um ator
nesse cenário de globalização econômica, sendo um dentre as forças profundas que
movem a história mundial citadas por Renouvin e Edgar Morin REZENDE (2005).
Portanto, a adoção das IFRS representará para o mundo dos negócios uma nova
forma de medir seus resultados, comparando-os às outras empresas sediadas ao
redor do mundo.

As IFRS constituem uma fonte de referência para as práticas contábeis mundiais.
Pelo fato de representarem um conjunto de normas constantemente atualizadas com as
exigências do mercado mundial, elas têm sido adotadas, em diversos países, como é o caso do
Brasil.
De acordo com o IASB, as regras e rotinas se atualizam em ritmo frenético. Nos
próximos anos um cenário novo está para ser traçado, e, para estar sempre de acordo com o
prazo, o ideal é acompanhar as novas formulações desde a concepção, participar de audiências
públicas e estudar os instrumentos antes mesmo de se tornarem obrigatórios, buscando uma
adequação gradativa dentro das empresas.
Lemes e Silva (2007, p. 39) discorrem sobre as necessidades da internacionalização
da contabilidade:
Problemas no ambiente internacional, quando da apresentação de resultados
divergentes pelas empresas, gerando incertezas e questionamentos sobre os valores
gerados e apresentados pela contabilidade, não são recentes. Entretanto, as crises
contemporâneas na confiabilidade de informações contábeis, suscitadas com casos
como o da Enron, da Worlcom, da Xerox, dos próprios fundos mútuos norte-
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americanos e o da italiana Parmalat, têm reforçado a necessidade de harmonização
na informação e na transparência da contabilidade além-fronteiras. Contudo
divergências ainda existem quanto à forma de como atingir essa harmonização
contábil.

As diversas diferenças estruturais e culturais entre normas e práticas contábeis
adotadas pelos vários organismos internacionais de normalização contábil são tidas como os
maiores entraves à harmonização das regras contábeis e sua aplicação no mundo globalizado,
e um dos temas mais controvertidos a ser penetrado de forma adequada e eficaz buscando
inserir a contabilidade no processo de internacionalização econômica (SILVA; MADEIRA;
ASSIS, 2004).

5.3 A convergência para IFRS

Com a internacionalização da contabilidade, nasce a exigência da convergência
contábil, passando de práticas contábeis brasileiras para normas internacionais de
contabilidade. Dessa forma, os usuários dos demonstrativos contábeis podem compreender as
informações mostradas pelas organizações, independentemente do país que as elaborou.
Sobre comparar informações entre companhias, Cambria (2008, p. 15) menciona
que:
Essa globalização dos mercados trouxe consigo, quanto ao desenvolvimento do
mercado de capitais internacional, o crescimento dos investimentos diretos
estrangeiros e a formação de blocos econômicos e, com ele, a necessidade de se ter
um conjunto de normas contábeis internacionais que viabilizassem também a
comparação de informações entre companhias de um mesmo grupo ou de grupos
empresariais diferentes.

Tendo como objetivo auxiliar em decisões, a contabilidade através de demonstrativos
contábeis deve manter relatórios em concordância com as normas internacionais.
As normas em IFRS vem se tornando cada vez mais crescente no mundo, tendo mais
de 100 países realizado a adesão a essas normatizações. Sobre a importância na adoção das
normas em IFRS, Bem (2010, p. 25) diz o seguinte:
[...] ferramenta para o processo de transparência, sustentabilidade da globalização,
que proporciona facilidade no fluxo comercial, financeiro e de investimento entre as
diversas nações do planeta, atingindo não apenas as questões de natureza da
informação, mas também as inerentes à justiça social como reflexo do
desenvolvimento, à criação de emprego e à geração de renda nos países de economia
emergente ou em fase de desenvolvimento.
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No Mercosul há diferenças quanto aos critérios de contabilização de fatos contábeis e
apresentação das demonstrações contábeis. Há divergências na avaliação dos ativos, além do
fato de que, em alguns países, ainda não existem um órgão específico de normatização e os
critérios adotados em determinados casos, são os das normas internacionais de contabilidade,
do IASB.

6

A LEI 11.638/07

A Lei n. 11.638/07 trouxe importantes modificações na Lei n. 6.404/76, como a
convergência para as normas internacionais IFRS, extinguindo algumas regras que impediam
a adoção das normas referidas. Também eliminou obstáculos que dificultavam que
companhias brasileiras participassem do mercado internacional e, com isso, atrair capital
estrangeiro e investimentos para o país.
Segundo Rosa e Faria (2010), com a criação da nova lei das Sociedades Anônimas
(S/A), a Lei n. 11.638/07, as principais entidades contábeis e financeiras do país mobilizaramse para garantir a convergência das normas brasileiras ao padrão internacional.
A adequação aos novos padrões e normas, segundo a referida lei, teve vigência nos
demonstrativos emitidos a partir de 2008. Há, contudo, um grande desafio a superar que todas
as práticas contábeis brasileiras possam ser consideradas equivalentes às IRFS, mas o CPC
avalia que os objetivos estão sendo cumpridos, pois os pronunciamentos já representam
avanços da contabilidade brasileira em direção às normas internacionais (ROSA; FARIA,
2010).
A Lei n. 11.941/09 complementou a Lei 11.638/07, gerando mudanças em alguns
aspectos. No ativo, os grupos de contas passam a ser classificados como ativo circulante e
ativo não circulante, que anteriormente era o grupo do ativo permanente. No grupo ativo não
circulante ficam registrados os grupos realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e
o novo grupo chamado de intangível.
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Quadro 1 – Alterações nos demonstrativos conforme publicação da Lei 11638/07.
Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976
Publicação das Demonstrações das Origens e Publicação das Demonstrações dos Fluxos de
Aplicações de Recursos – Doar.
Caixas – DFC.
Não havia a exigência da publicação da
Obrigatoriedade da publicação da
Demonstração do Valor Adicionado – DVA Demonstração do Valor Adicionado – DVA
para as companhias abertas.
para as companhias abertas.
Os aumentos ou diminuições de valores nos
Os aumentos de valores nos saldos de ativos saldos de ativos e passivos decorrentes de
serão registrados com Reserva de
avaliações e preço de mercado serão
Reavaliação, no Patrimônio Líquido.
registrados na conta de Ajuste de Avaliação
Patrimonial, no Patrimônio Líquido.
O ativo permanente é dividido em:
Ativo permanente passa a ser dividido em:
investimentos, ativo imobilizado e ativo
investimentos, imobilizado, intangível e
diferido.
diferido.
Nas operações de incorporação, fusão ou
Os saldos serão vertidos a valor de mercados
cisão, os saldos vertidos poderão ser
nos casos de: fusões, cisões ou incorporações.
registrados pelos valores contábeis.
O Patrimônio Líquido: capital social reserva de
O Patrimônio Líquido: capital social reserva
capital, ajustes de avaliação patrimonial,
de capital, reservas de reavaliação, reservas de
reservas de lucros, ações em tesouraria e
lucros ou prejuízos acumulados.
prejuízos acumulados.
As companhias abertas são obrigadas a
As companhias abertas e as sociedades de
publicar as suas demonstrações contábeis
grande porte de capital fechado são obrigadas
devidamente auditadas. As companhias
a apresentar demonstrações contábeis segundo
fechadas são obrigadas a publicar suas
os mesmos padrões da Lei das S.As. e
demonstrações contábeis.
auditadas por auditores independentes.
A escrituração contábil será efetuada de
acordo com os princípios de contabilidade
Deverá ocorrer segregação entre escrituração
geralmente aceitos, podendo registrar nos
mercantil e tributária.
livros comercias ou em livros auxiliares os
ajustes decorrentes da legislação tributária.
A CVM expedirá normas contábeis de acordo A CVM expedirá normas contábeis em
com os princípios de contabilidade
consonância com as Normas Internacionais
geralmente aceitos.
de Contabilidade (IFRS)
As sociedades controladas, sociedades que
As sociedades controladas devem ser
fazem parte do mesmo grupo que estejam sob
avaliadas pelo método da equivalência
influência e controle comum, devem ser
patrimonial.
avaliadas pelo método de equivalência
patrimonial.
Fonte: MOLIGA (2012, p. 03).

7

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este estudo discorreu sobre a Internacionalização da Contabilidade, investigando as
modificações na implantação do processo da internacionalização da contabilidade no Brasil,
bem como a adaptação do profissional contábil às novas normas e regras da implantação do
processo de internacionalização da contabilidade brasileira.
A contabilidade brasileira passou por uma significativa e completa mudança com a
Lei n° 11.638/07, que trouxe alterações na estrutura e na forma de se tratar as informações
contábeis no Brasil, aproximando a contabilidade brasileira das regras definidas na
Contabilidade Internacional. Foram realizados ajustes posteriormente com a Lei nº 11.941/09,
com o objetivo de complementar a Lei 11.638/07.
Essa nova harmonização de padrões contábeis exigida pelo mercado internacional é
um processo que busca a conciliação de procedimentos contábeis entre vários países para que
a comparação entre as demonstrações contábeis seja mais clara e ágil.
Ressalta-se que a contabilidade deixa de ter somente uma função de preencher,
guardar livros, emitir DARF, sendo fundamental para a linguagem no mundo dos negócios,
passando a ser vista como um sistema de informação, de controle, análise e comunicação.
Com isso, a contabilidade como ferramenta gerencial e analítica deve manter-se atualizada
para atender à necessidade de seus usuários.
Dessa forma, a internacionalização da contabilidade trouxe uma valorização com
grande mudança na postura dos profissionais contábeis envolvidos em elaborações, análise e
publicações de demonstrações contábeis, pois a Lei n. 11.638/07 destaca a primazia da
essência sobre a forma, exige uma análise de riscos e benefícios sobre a propriedade jurídica e
as normas são orientadas por princípios e não por regras formalizadas, mudando a forma de
pensar e fazer contabilidade.
Nesse sentido, observa-se a necessidade de os contabilistas estarem sempre
atualizados observando as publicações e os pronunciamentos do CPC, e as obrigações
tecnológicas instituídas pelos órgãos federais. Ademais, verificando as regras contábeis
brasileiras e adequando suas demonstrações e, principalmente, o balanço patrimonial ao
cenário contábil internacional.
THE INTERNATIONALIZATION OF ACCOUNTING IN BRAZIL
ABSTRACT
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This study aims to investigate the internationalization of Brazilian accounting and aims to
verify the changes in the implementation of the internationalization process for accounting
professional and adapt to new standards and rules. The methodology used was the
bibliographical research and, therefore, scientific articles, doctrines and relevant legislation
were used. According to studies in the area, the starting point for the accounting
internationalization process occurred with the enactment of law n. 11.638/2007 of
28/12/2007, which amended and repealed some provisions of law n. 6.404/76. From this
edition, we began a process of convergence of accounting to IFRS through regulations,
resolutions, CPCs, regulatory bodies positions and IRS have entered changes in day-to-day
business. With the internationalization of accounting, Brazil needed to adapt their accounting
practices with international standards in accordance with International Accounting Standards
Committee, the IASB. Thus arose the Accounting Pronouncements Committee (CPC), which,
by issuing pronouncements, regulated changes to the accountants. The convergence process
has forced domestic companies and public administration bodies to converge their financial
statements to the international standard. In the end, it can be concluded that with the
implementation of accounting internationalization, professionals in the accounting department
needed to seek harmonization of accounting standards, facilitating the understanding of the
financial statements in several countries, adapting to the reality of global information.
Keywords: International Financial Reporting Standards. Law 11.638/07. International
acconting.
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