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Resumo
Com o advento da globalização e o crescimento do mercado de capitais, a contabilidade começou
a ser vista como ferramenta estratégica para dar suporte à tomada de decisões, em uma
perspectiva fundamentada na informação tanto para usuários internos quanto externos. Essa nova
realidade e o desenvolvimento e crescimento dos mercados de capitais em um panorama
globalizado fizeram emergir a necessidade de parâmetros de comparação dos investimentos entre
os países e a adoção de regras harmônicas, como as International Financial Repportins Standars
(IFRS), dentro de padrões de governança corporativa com transparência, compliance e qualidade
informacional das demonstrações contábeis (DC). No Brasil, a forma proposta nas normas
internacionais de contabilidade para as SMEs buscava simplificar a adoção das mesmas e facilitar
o entendimento dos profissionais de contabilidade que atuam nessas empresas, sendo uma
obrigatoriedade desde o exercício de 2010. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi analisar
como as empresas de pequeno e médio porte estado de Minas Gerais têm se posicionado perante
a adoção das normas internacionais de contabilidade no padrão IFRS e investigar os efeitos da
adoção de tais normas nessas empresas. A partir de estudo empírico de natureza quantitativa e
qualitativa, observou-se que: a) os contabilistas que trabalham em empresas prestadoras de
serviços são menos interessados e possuem menos conhecimento dos IFRS do que os
contadores que são funcionários efetivos das empresas estudadas; b) as small and medim-sized
enterpreises (SMES) do estado de Minas Gerais tiveram baixa recepção das normas
internacionais de contabilidade no padrão IFRS; c) as SMES estão mais interessadas no
cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas do que em gerar e prestar informações em
bases confiáveis para a tomada de decisões; d) os custos com a adequação foi o fator que mais
contribuiu para a não adoção dos IFRS; e) a padronização não foi considerada uma prática tão
vantajosa, pois os benefícios advindos da adoção de tais normas não cobriam os custos de sua
implementação; f) a desorganização, o despreparo e a falta de estrutura das empresas de menor
porte afetaram a adoção do IFRS; g) quanto maior o porte das empresas, maior também é a
percepção dos benefícios atribuídos à adoção das normas internacionais de contabilidade. Os
resultados contrariaram os estudiosos que esperavam mais aderência dessas normas por parte
das SMEs, de forma a aumentar a confiabilidade de transparência de suas DCs em virtude da
simplificação das mesmas. Os achados indicaram que poucas empresas têm a percepção de que
a adoção dos IFRS pode facilitar o acesso dessas empresas às fontes de financiamento,
minimizar o custo do crédito, reduzir o risco em função da mais transparência, aumentar a
confiabilidade das DCs, aprimorar a gestão dessas empresas ou auxiliar na continuidade dos
negócios. Entre os fatores que levam à adoção dos IFRS por algumas SMEs está o fato de que o
referido padrão proporciona mais transparência às informações contábeis da empresa. As
empresas sugeriram criticamente que o IFRS deveria ser adotado apenas por quem tem interesse
na padronização. O governo deveria aplicar tratamento diferenciado às SMEs para a adoção dos
IFRS, carecendo ser mais bem esclarecido aos empresários, sendo que elas não têm estrutura
para realizarem a contabilização no padrão IFRS. Um dos resultados surpreendentes da pesquisa
foi que mesmo sendo obrigatória desde 2010, grande parte das empresas analisadas sequer
possui conhecimento de tal normatização, indicando forte desconhecimento da norma e das
implicações da mesma sobre a realidade das empresas pesquisadas. Concluiu-se, portanto, que o
Brasil ainda precisa avançar mais para que tenha, de fato, as tratativas contábeis das SMEs
harmonizadas com o padrão IFRS, sendo esse um desafio para promover mais transparência e
confiabilidade, melhorando, com isso, a qualidade da governança corporativa das empresas de
menor porte.

Palavras-chave: Contabilidade Financeira. Governança Corporativa. IFRS. Micro, Pequena e
Média Empresa.

Abstract
With the advent of globalization and the growth of the capital market, accounting began to be seen
as a strategic tool to support decision-making, in a perspective based on the information to both
internal and external users. This new reality and the development and growth of capital in a
globalized panorama markets have emerged the need for investment benchmarks between
countries and the adoption of harmonic rules as IFRS, within corporate governance standards with
transparency, compliance and informational quality of DC. In Brazil, as proposed in the
international accounting standards for SMEs (NBC TG 1000, IGT 1000 and CTG 1000) sought to
simplify their adoption and facilitate understanding of accounting professionals working in these
companies, one requirement from the exercise 2010. However, the effects of the adoption of IFRS
for SMEs in Brazil is yet to be understood. Thus, the research purpose described in this thesis was
to analyze how the small- and medium-sized state of Minas Gerais has been positioned before the
adoption of international accounting standards IFRS and investigate the effects of the adoption of
such standards at these companies. Through an empirical study of quantitative and qualitative
nature, it was observed that: (i) the accountants who work in service companies are less interested
and have less knowledge of IFRS that accountants who are permanent employees of the
companies studied; (ii) the SMEs of the State of Minas Gerais had poor reception of international
accounting standards IFRS, being (iii) more interested in compliance with tax and labor obligations
that generate and provide information on reliable basis for decision making; (iv) the costs of
adaptation was the major contributor to the non-adoption of IFRS; (v) standardization was not
considered a practical as advantageous as the benefits arising from the adoption of these
standards did not cover the costs of its implementation; (vi) the disorganization, the
unpreparedness and lack of structure of smaller companies affected the adoption of IFRS; (vii) the
larger the size of the companies, the greater is also the perception of the benefits attributed
adoption of international accounting standards. The results (ix) bucked the scholars who expected
a better grip of these standards by SMEs, in order to increase the reliability of transparency of its
DC due to the simplification of the same. The findings (x) indicates that few companies have
recognized that the adoption of IFRS may facilitate the access of companies to financing sources,
minimizing the cost of credit, reduced the arising risk of greater transparency, increase the
reliability of DC, improving the management of these companies or assist in business continuity.
Among the factors that lead to the adoption of IFRS by some SMEs is the fact that (xi) said pattern
provides greater transparency to the financial company information. Companies suggested that
critically (xii) the IFRS should be adopted only by those who have an interest in standardization;
(xiii) the government should apply differential treatment to SMEs for the adoption of IFRS, needing
to be further clarified to entrepreneurs; and (xiv) they have no structure to carry out the accounting
in IFRS. One of the surprising results of the survey was that (xv) it is mandatory since 2010, most
of the companies analyzed even has knowledge of such regulation, indicating a strong ignorance of
the rule and the implications thereof on the reality of the companies surveyed. It was concluded
therefore that Brazil still needs to go further so that it has, in fact, the financial dealings of the
harmonized SMEs with IFRS, making a challenge to promote greater transparency and
accountability, improving thereby the quality of governance corporate of smaller companies.
Keywords: Accounting. IFRS. Corporate Governance. Small and Medium Enterprises.
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1 Introdução

A governança corporativa (GC) é um tema que tem sido consideravelmente
discutido tanto no meio acadêmico quanto no meio empresarial (Amaral,
Iquiapaza, Pereira Tomaz, & Bertuci, 2008; Jordão, Ferreira, Sousa & Amaral,
2015) por cuidar de aperfeiçoar o desempenho de uma empresa, protegendo as
partes interessadas e facilitando o acesso das empresas às fontes de capital
(Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 2002). As boas práticas de GC têm a
finalidade de aumentar o valor de mercado das companhias, contribuir para sua
perenidade e assegurar que os gestores se comportem de acordo com as
expectativas dos proprietários (IBGC, 2015). Sob o prisma estratégico, essas
práticas estimulam que as empresas e os órgãos normatizadores busquem
promover mais evidenciação das informações disponibilizadas pelas empresas à
sociedade, bem como melhoria da qualidade das políticas contábeis (Jordão et
al., 2015). De forma mais enfática, autores como Lopes e Martins (2005)
asseveram que a informação contábil é o mais elementar mecanismo de
governança.

Os diversos escândalos financeiros que afetaram organizações e sociedade
impactaram negativamente na confiança dos investidores, levando-os a
questionarem o real desempenho das empresas e a buscarem ambientes
favoráveis para investir seu capital, considerando a rentabilidade e os riscos
envolvidos nos negócios. Casos de empresas como Worldcom, Enron, Xerox,
Parmalat, entre outros, trouxeram consequências lesivas aos investidores e
usuários da informação, levando-os a questionar sobre a qualidade da
evidenciação das informações contábeis (Nascimento & Reginato 2008).

Mais recentemente, a maior empresa do Brasil, a Petróleo do Brasil S/A.
(Petrobras), vítima de um investigado esquema de corrupção e superfaturamentos
de contratos, tem gerado consequências danosas às pessoas que investiram
suas economias e possuem ações da empresa. Segundo Oliveira (2015), esses
escândalos levam a comunidade científica e as entidades reguladoras a unirem
esforços para tentarem proteger os investidores, pressionando por melhorias na
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gestão e transparência organizacional, além de maiores níveis de evidenciação
financeira.

Tendo em vista essas questões, a qualidade da informação contábil ganha
destaque por ser considerada não somente a principal linguagem do mercado
(Jordão, Souza & Avelar, 2014), como também maior e mais relevante meio de
integração nas relações das empresas com investidores – já que revela
importantes elementos para avaliar o desempenho organizacional e os riscos para
a realização de investimentos (Silva, 2013). Tais assertivas incentivam as
empresas a buscarem mais transparência e confiabilidade na elaboração e
divulgação de suas demonstrações contábeis (DC), de modo a facilitar a
interpretação dos interessados e melhorar o relacionamento e sua imagem
perante o mercado que se mostra cada vez mais exigente.

Em virtude da necessidade de garantir ao mercado informações contábeis mais
homogêneas, confiáveis e transparentes, e visando melhorar a qualidade das
decisões financeiras, foi criada, em 2001, a junta de normas de contabilidade
internacional (IASB, do inglês International Accouting Standard Board). A IASB
tem o objetivo precípuo de orientar a evolução das práticas internacionais de
contabilidade (IFRS, do inglês International Financial Repportins Standars), em
linha com o que preconiza a teoria da contabilidade.

Segundo Botinha e Lemes (2013), as normas contábeis emitidas pelo IFRS são
baseadas em princípios contábeis pelos quais buscam a comparabilidade e a
consistência das informações financeiras.

Em consonância com a tendência mundial, os órgãos responsáveis pela
regulamentação da contabilidade no Brasil deram início a uma grande discussão
acerca da necessidade de adotar em tal país as normas internacionais de
contabilidade emanadas pelo IASB. Diversas medidas foram tomadas por esses
órgãos, estimulando a convergência das normas de contabilidade brasileiras com
o padrão internacional contido nos IFRS. Uma das principais medidas foi a
publicação das Leis 11.638/07 e 11.941/09, que alteraram significativamente a Lei
6.404/76, conhecida no mercado como a “Lei das SÃS” (Brasil, 1976).
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Vale ressaltar que, apesar de os IFRS terem sido criados para atender às
necessidades do mercado de capitais, as normatizações elaboradas pelo IASB
não buscaram atender somente as empresas negociadas em bolsa de valores ou
aquelas consideradas como de grande porte. Mas também buscam atingir as
especificidades das empresas consideradas de pequeno e médio porte (SMEs, do
inglês Small and medim-sized enterpreises).

1.1 Tema e problema

As SMEs têm papel decisivo no cenário econômico mundial, pois de acordo com
um trabalho elaborado pela empresa de auditoria e consultoria Deloitte, 99% das
empresas, em praticamente todo o mundo, são considerados SMEs, possuindo
menos de 50 funcionários. Essa estatística demonstra a relevância dessas
empresas para a economia global. Contudo, a pesquisa realizada pela empresa
Deloitte revela que as SMEs parecem estar preocupadas com a complexidade
dessas normas e as implicações provocadas pela adoção dos IFRS, tanto que
várias delas questionam, inclusive, sobre a necessidade de preparar suas DCs
em consonância com tais normas. Isso porque os proprietários estão muito mais
interessados em informações acerca dos seus fluxos de caixa, liquidez e
solvência (Deloitte, 2014).

Ao avaliar os questionamentos levantados pelos gestores das SMEs, a relevância
dessas empresas para a economia mundial e a complexidade da adoção dos
IFRS na íntegra, o IASB publicou, no ano de 2009, uma versão simplificada dos
IFRS for SMEs. Sem embargo, o IASB já reconhece a necessidade de adequação
dos IFRS para essas empresas desde sua fundação (IASB, 2009).

No Brasil, o processo de harmonização das normas internacionais de
contabilidade para as SMEs iniciou-se com a aprovação da Norma Brasileira de
Contabilidade - NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas, conhecida como NBC TG 1000. Esta é equivalente ao IFRS for SME
emitido pelo IASB no mês de julho de 2009, sendo homologado pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC) por meio da Resolução 1.255/09. Em seguida,
foram editadas as normas IGT 1000 e CTG 1000, com o objetivo de atender às
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especificidades das empresas de menor porte. Importa destacar que, no Brasil,
existe uma categoria denominada microempresa, que não é comum no resto do
mundo, onde se veem pequenas e médias empresas. Nesse sentido, o CFC
(2013), inclusive, incluiu as chamadas microempresas no rol de empresas
obrigadas a adotar os IFRS.

A forma proposta nas normas internacionais de contabilidade para as SMEs no
Brasil possui o objetivo de simplificar a adoção das mesmas e facilitar o
entendimento dos profissionais de contabilidade que atuam nessas empresas. Na
prática, foi criada uma versão simplificada para as SMEs, equivalendo a
aproximadamente 10% do tamanho da completa e contendo cerca de 10% de
exigência de divulgação em relação à versão integral dos IFRS (Deloitte, 2012).
Esperava-se mais aderência dessas normas por parte das SMEs, de forma a
aumentar a confiabilidade de transparência de suas DCs.

A adoção das normas internacionais de contabilidade pelas SMEs pode facilitar o
acesso dessas empresas às fontes de financiamento (Deloitte, 2012). Riva (2013)
explica que há íntima relação entre a adoção dos IFRS das SMEs no Brasil e o
custo do crédito concedido pelas instituições financiadoras. Assim, as instituições
financeiras assumem alto risco de perdas ao efetuarem concessão de créditos,
fazendo com que as análises incluam as informações contábeis, além da
utilização de outros instrumentos para avaliação de riscos. As instituições
financeiras veem com bons olhos a adoção dos IFRS nas SMEs, mas ainda não
está claro se os benefícios de preparação da contabilidade segundo o IFRS
superam os seus custos de implantação.

Por fim, verifica-se que a proposta de harmonização das normas contábeis para
as SMEs tem como objetivo nortear as práticas das empresas de capital fechado
e de pequeno e médio porte, facilitando o acesso destas às linhas de
financiamento, aumentando a confiabilidade agregada às DCs e aprimorando a
gestão dessas empresas, por possuírem demonstrativos transparentes e
confiáveis para a tomada de decisões.
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Destaca-se que, de acordo com pesquisa elaborada pelo Serviço Brasileiro de
apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2014), a taxa de sobrevivência
das empresas brasileiras é de 75,6%, ou seja, 24,4% das empresas que são
criadas no Brasil não sobrevivem por mais de dois anos.

Entre as principais causas que levam ao fechamento dessas empresas, estão:

a) Comportamento empreendedor pouco desenvolvido;
b) falta de planejamento prévio;
c) gestão deficiente do negócio;
d) insuficiência de políticas de apoio;
a) flutuações na conjuntura econômica;
b) problemas pessoais dos proprietários.

Apesar de haver melhorias nos indicadores de sobrevivência das empresas
brasileiras, ainda é expressiva a taxa de mortalidade vivenciada no Brasil. Dessa
forma, a busca por aderir normatizações aceitas mundialmente, gerando mais
segurança e confiabilidade ao mercado, pode ser um fator determinante para a
sobrevivência dessas empresas. É necessária a produção de informações
confiáveis aos usuários para auxílio na tomada de decisões. Nesse sentido,
Botinha e Lemes (2013) afirmam que adotar as normas internacionais de
contabilidade nas SMEs visa gerar mais confiança no mercado e a redução das
falhas gerenciais, sobretudo nos aspectos contábeis, podendo auxiliar fortemente
na continuidade dos negócios.

Mesmo considerando a relevância do tema, existe na academia e no mercado
uma preocupação provocada pela necessidade de compreender os efeitos da
adoção dos IFRS pelas SMEs no Brasil. Reconhecendo e explorando essa lacuna
de pesquisa, faz-se relevante investigar os efeitos da adoção dos IFRS for SMEs,
tendo em vista que, por um lado, a adoção da norma representa benefícios
potenciais para as mesmas, como mais acesso a crédito, mais confiabilidade do
mercado e redução de custos de financiamentos. Por outro lado, observa-se que
grande parte das SMEs está acostumada a seguir apenas regras fiscais e não se
importar com a relevância da correta evidenciação para o mercado.
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Tendo em vista, portanto, a relevância e obrigatoriedade da adoção dos IFRS no
Brasil pelas SMEs, tal como a importância de tais empresas no cenário
econômico brasileiro e mundial, a pesquisa descrita nesta dissertação buscou
investigar os efeitos da adoção das normas internacionais de contabilidade nas
SMEs do estado de Minas Gerais, analisando o nível de aderência dessas
empresas às referidas normas. A problemática de pesquisa pode ser sumarizada
nos seguintes questionamentos: como as pequenas e médias empresas do
estado de Minas Gerais têm se posicionado perante a adoção das normas
internacionais de contabilidade no padrão IFRS? E quais os efeitos dessas
normas sobre a realidade dessas empresas?

1.2 Objetivos

Com o fito de responder ao questionamento proposto por esta pesquisa, foram
considerados os seguintes objetivos:

1.2.1 Objetivo geral

Analisar a aderência das normas internacionais de contabilidade no padrão IFRS
pelas micro, pequenas e médias empresas do estado de Minas Gerais e
investigar os efeitos da adoção de tais normas nessas empresas.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Descrever e discutir os principais aspectos das normas internacionais de
contabilidade, no padrão IFRS, destinadas às pequenas e médias
empresas.
b) Identificar o nível de aderência das normas internacionais de contabilidade,
no padrão IFRS, em pequenas e médias empresas do estado de Minas
Gerais.
c) Evidenciar os fatores que levaram ou não à adoção das normas
internacionais de contabilidade, no padrão IFRS, nas pequenas e médias
empresas do estado de Minas Gerais.
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d) Indicar, na opinião das pequenas e médias empresas do estado de Minas
Gerais, os custos e benefícios obtidos pela adoção das normas
internacionais de contabilidade, no padrão IFRS.

1.3 Justificativa

A justificativa de uma pesquisa se dá na medida em que seus resultados
contribuem para um segmento substancial da sociedade, como defendido por
Jordão et al. (2014) e Jordão & Souza (2013). Assim, a pesquisa descrita neste
projeto pode ser justificada pelo prisma social pela relevância das SMEs no
cenário econômico mundial e nacional.

Para Floriani (2010), essas empresas representam geração da grande massa de
empregos,

inovação, flexibilidade,

diversificação

da

competição

e parte

considerável do processo produtivo. Além disso, atendem às necessidades locais
de forma muito mais eficaz do que a as empresas de grande porte.

Mesmo considerando a importância estratégica das SMEs para a economia, a
sociedade e os governos, o desafio de compreender as peculiaridades da adoção
dos IFRS nessas empresas é um fato que precisa ser mais bem investigado, pois,
conforme Jordão et al. (2014) e Belli, Andruchechen e Alberton (2014), ainda se
sabe pouco sobre o tema. Estes últimos autores ressaltam que ainda é
necessário discutir os efeitos do IFRS sobre as SMEs a fim de contribuir com a
sociedade acadêmica e profissionalmente, em relação ao desenvolvimento dos
procedimentos contábeis aplicados nessas empresas, especialmente na realidade
brasileira, ressaltando a inovação da pesquisa e acentuando a contribuição da
mesma.

Pelo prisma acadêmico, a pesquisa se justifica também pela carência de estudos
acerca das SMEs no Brasil, no tocante aos assuntos contábeis e financeiros. A
maioria dos estudos relacionados à contabilidade no Brasil faz referência às
grandes empresas e àquelas negociadas em bolsa de valores, que tornam
públicas suas DCs – o que torna mais fácil o acesso a elas. Segundo Girotto
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(2010), os estudos sobre a contabilidade das SMEs são poucos e limitados,
devido, principalmente, à dificuldade de obter acesso a esse tipo de dados.

Adicionalmente, os benefícios advindos dos efeitos provocados no mercado
financeiro pelas melhorias na qualidade e na comparabilidade das informações
contábeis consistem na principal discussão na pesquisa contábil da atualidade
(Castillo-Merino, Menéndez-Plans & Orgaz-Guerrero, 2014). Talvez seja por isso
que vários países vêm aderindo às normas internacionais de contabilidade
emanadas pelo IASB, ajustando as suas práticas contábeis em aderência a elas
ou adaptando-as em sua realidade, como o caso do Brasil com a publicação das
Leis 11.638/07 (Brasil, 2007) e 11.941/09 (Brasil, 2009).

Finalmente, como implicações gerenciais, destaca-se que os resultados da
pesquisa proposta neste estudo podem provocar discussões no mercado
profissional acerca da aplicação das normas internacionais de contabilidade sobre
as SMEs e formar um cenário inicial da realidade das mesmas nesse aspecto.
Além disso, espera-se oferecer subsídios para as entidades de representatividade
contábil e empresarial, de forma a promover um planejamento com o objetivo de
fomentar a adoção de melhores práticas contábeis, que promovam mais
transparência, confiabilidade e comparabilidade para as SMEs. Não apenas para
fins internos e de gestão, mas também com a finalidade de atrair investidores e
financiadores para os negócios das mesmas, aumentado a competitividade delas
no mercado.

1.4 Estrutura da dissertação

A pesquisa a ser elaborada será assim organizada:

O primeiro capítulo, a introdução, explana a contextualização do tema, a
identificação do problema e dos objetivos, justificativa e a estruturação da
dissertação.
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No segundo capítulo consta a fundamentação teórica, no qual foi relatado o
histórico dos IFRS, no mundo e no Brasil, suas exigências, conceitos, normas,
abrangências e princípios gerais.

No capítulo três é descrita a metodologia utilizada na elaboração desta pesquisa.

No quarto capítulo foi explorada a análise dos dados extraídos da pesquisa e, por
fim, no capítulo quinto, fazem-se a conclusão e as considerações finais, conforme
os objetivos propostos.
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2 Governança Corporativa e Contabilidade em Micro, Pequenas e Médias
Empresas

No capítulo anterior, foram vistos o tema e o problema de pesquisa, os objetivos,
as justificativas e a estrutura da dissertação. O capítulo que segue, por sua vez,
faz abordagem teórica a respeito da governança corporativa nas empresas,
mostrando a importância para as empresas como um sistema que garante aos
sócios proprietários uma estratégia efetiva de monitoramento dos negócios.

2.1 Governança corporativa

Os estudos a respeito da GC ganharam mais expressão a partir dos anos 80,
principalmente nos países anglo-saxões, devido à alteração da figura dos
investidores institucionais (Borges & Serrão, 2005). Tal assunto se intensificou
após escândalos ocorridos em empresas como Xerox e Enron, decorrentes de
práticas antiéticas de administradores e da fragilidade de controles da alta
administração dessas empresas, no qual surgiu pressão para mais regulação do
mercado e das ações da administração no contexto empresarial (Bergamini,
2005). Tais fatos certamente estimularam mais debates acerca da necessidade
de se garantir ações básicas para boas práticas de governança, como:
transparência, prestação de contas, equidade e conformidade com a legislação
(compliance).

Segundo Nelson e Pimentel (2015), a GC é um termo que surgiu nos Estados
Unidos, sendo posteriormente expandido para os demais países. Conforme o
autor, esse termo foi criado para definir as regras que regem o relacionamento,
dentro de uma organização, dos interesses de administradores, acionistas
controladores e minoritários.

A definição dada para GC no Brasil advém do Instituto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), para quem:
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Governança corporativa é o sistema que assegura aos sócios proprietários
o governo estratégico da empresa e a efetiva monitoração da diretoria
executiva. A relação entre propriedade e gestão se dá através do Conselho
de Administração, a auditoria independente e o Conselho Fiscal,
instrumentos fundamentais para o exercício do controle. A boa governança
assegura aos sócios equidade, transparência, responsabilidade pelos
resultados e obediência às leis do país. No passado recente, nas empresas
privadas e familiares, os acionistas eram gestores, confundindo em sua
pessoa propriedade e gestão. Com a profissionalização, a privatização, a
globalização e o afastamento das famílias, a governança corporativa
colocou o Conselho entre a propriedade e a gestão (IBGC, 2015, s/p).
Alguns autores salientam que a GC, em questões conceituais, está associada aos
mecanismos que governam o processo de tomada de decisão em uma empresa e
equivale ao sistema pelo qual elas são controladas e dirigidas, inserindo os
conselheiros da administração no centro de todas as discussões. Para Moura,
Varela e Beuren (2014), por exemplo, o que prevalecia eram relações estáveis
entre os acionistas e os administradores nas empresas privadas familiares, de
capital aberto ou fechado, e nas empresas estatais. Porém, com a reestruturação
societária provocada pelas privatizações e a entrada de novos sócios nas
empresas do setor privado, em especial investidores estrangeiros, as relações
entre os acionistas e os administradores começam a enfrentar uma necessidade
de melhor monitoramento, o que cria um problema para a relação.

Para Sousa e Martins (2010, p. 129), as práticas de GC têm como objetivo o
aumento da valorização da empresa, promovendo o fácil acesso ao capital e
auxiliando na perenidade. Os autores afirmam que “uma boa governança não
gera valor isolada, ou seja, somente é capaz de gerar valor se ao seu lado
houver, também, um negócio de boa qualidade, que gera lucros e é bem
administrado”. Dessa forma, do ponto de vista dos acionistas, uma gestão
profissionalizada implica delegar autonomia aos administradores e essa nova
separação de poderes pode levar à divergência de interesses.

O antes alinhamento quase automático dos interesses das duas partes agora
requer a institucionalização de mecanismos para reaproximá-los (Nelson &
Pimentel, 2015). Todo esse conjunto de questões que envolvem a propriedade e
gestão pode ser tratado no âmbito do conceito de GC, em que se avalia a relativa
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eficácia institucional de modelos alternativos de GC e os seus impactos sobre a
competitividade das empresas e nações. Para Nelson e Pimentel (2015), um
sistema de GC é composto pelo conjunto de instituições, regulamentos e
convenções culturais que rege a relação entre as administrações das empresas e
os acionistas ou outros grupos às quais as administrações, de acordo com o tipo
de modelo, devem prestar contas. As características e o desenvolvimento desses
modelos, que podem ser associados a grupos de países, refletem as
peculiaridades de formas distintas de organização capitalista e prioridades
políticas e sociais diversas.

São vários os autores e institutos que já emitiram os seus conceitos sobre GC. As
definições existentes podem ser classificadas principalmente nos dois modelos a
seguir diferenciados:

a) Modelo shareholder. Nesse modelo as definições restringem-se apenas
aos interesses do grupo de sócios das empresas, tendo, portanto, uma
visão contratualista das companhias. Vigora principalmente nos Estados
Unidos e no Reino Unido.
b) Modelo stakeholders: As definições incluem outros grupos sociais que
também têm interesse na continuidade da companhia e que são
igualmente afetados pelas decisões tomadas por seus administradores,
tais como: fornecedores, trabalhadores, consumidores, credores e a
comunidade em geral. Representa, portanto, a visão institucionalista das
companhias. Esse modelo vigora principalmente nos países da Europa
Ocidental, especialmente na Alemanha e no Japão.

Esses dois modelos conflitam entre si na medida em que o modelo shareholder,
ao

pregar

a

maximização

da

riqueza

dos

acionistas

como

principal

responsabilidade dos executivos, contraria o equilíbrio, que é a principal
característica do modelo stakeholders.

Para Garcia (2005), a GC seria:
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Todo um conjunto de mecanismos que investidores não controladores
(acionistas minoritários e credores) têm à sua disposição para limitar a
expropriação [dos direitos dos minoritários e credores pelos
administradores e majoritário]. “Estes mecanismos prescrevem regras de
conduta para a empresa e de ‘disclosure’ e garantem a observância das
regras (enforcement).” Uma vez que, em muitos casos, os responsáveis
pela condução de uma empresa e/ou acionistas majoritários podem tomar
decisões, após a venda de ações aos minoritários, que prejudiquem o
interesse destes (Garcia, 2005, p. 8).
Depois de verificado o conceito de GC, observa-se que a base se faz por meio de
uma visão contratualista das companhias, que leva em conta apenas os
interesses do grupo de sócios das empresas conhecido como modelo
shareholder.

A respeito da linha institucionalista, Moura et al. (2014) afirmam que prega uma
visão mais abrangente, em que devem ser incluídos outros grupos sociais que
também têm interesse na preservação da companhia e que são igualmente
afetados pelas decisões tomadas por seus administradores.

Sob uma ótica mais voltada para os shareholder, a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM, 2002) agência reguladora do mercado de capitais brasileiro,
define GC como sendo:

O conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de
uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como
investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. A
análise das práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de
capitais envolveria, principalmente: transparência, equidade de tratamento
dos acionistas e prestação de contas (CVM, 2002, s/p).
O modelo stakeholders é criticado por Garcia (2005, p. 8):

Conceder o controle a qualquer outro grupo que não aos acionistas seria o
equivalente a permitir que este grupo jogasse poker com o dinheiro dos
outros, criando ineficiências que levariam à possibilidade de fracasso da
corporação. A negação implícita desta proposição é a falácia que se
esconde por trás da chamada teoria dos stakeholders.
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Não obstante, ainda segundo Garcia (2005), os defensores da teoria de equilíbrio
dos interesses dos stakeholders não explicam como os conflitos entre diferentes
stakeholders deveriam ser resolvidos. Segundo o autor:

Esta teoria deixa os executivos sem qualquer princípio para tomada de
decisão, fazendo-os responsáveis por ninguém a não ser por suas
preferências pessoais – ironicamente o oposto do que os defensores da
teoria dos stakeholders desejam alcançar (Garcia, 2005, p. 9).
Nota-se que a GC trata de formas de controle e mitigação de potenciais conflitos
de interesse entre os diferentes agentes envolvidos. Confirmando tal afirmativa,
Andrade e Rossetti (2006) salientam que as questões centrais da GC já haviam
sido percebidas, há mais de 200 anos, por Adam Smith, que notou as ameaças
do tamanho, do poder e da liberdade ilimitadas das empresas, que representam
riscos para a sociedade como um todo.

Conforme Moura et al. (2014), desde o começo do estudo acerca da GC é
demonstrada a relevância desse tema no Brasil, pois promove a facilidade do
acesso das empresas no mercado de capitais na medida em que busca e capta
investidores que são a fonte essencial de capital de uma sociedade anônima de
capital aberto. Dessa forma, é explicado por Sousa e Martins (2010) que a
discussão sobre a importância da adoção das práticas de GC ainda tem
despertado considerável interesse por parte de muitas empresas, investidores e
mídia especializada.

Com base no exposto, entende-se que as boas práticas de GC convertem
princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com o fito de
aperfeiçoar e preservar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos
e contribuindo para sua longevidade (IBCG, 2015). O IBCG, objetivando
evidenciar os principais valores ou princípios da GC, passou a considerar e a
destacar os seguintes itens:
a) Transparência – informações mais claras e completas, o que traz mais
confiança interna e externa à organização;
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b) equidade – os mesmos direitos legais não só para os sócios do capital,
mas também para todas as partes interessadas;
c) prestação de contas – responsabilidade direta dos principais executivos,
presidente e financeiro de prestar contas de seus atos;
d) responsabilidade corporativa – os conselheiros e executivos devem ter
visão

ampla

e

estratégica

da

empresa,

contemplando

todos os

relacionamentos com a comunidade em que atua;
e) problemas de agência – ocorre quando o agente, que deveria agir sempre
no melhor interesse do principal, age tendo em vista o seu melhor
interesse, ou seja, age querendo elevar sua utilidade pessoal;
f) senso de justiça, equidade no tratamento dos sócios minoritários – significa
os mesmos direitos legais a todos os sócios, majoritários e minoritários
(Philereno, 2014, p. 47).

Nota-se, portanto, que a transparência está totalmente vinculada à prestação de
informações aos interessados, deixando evidente a real situação da entidade e
direcionando seu percurso. Assim sendo, tem-se a ponderação de Sandes (2008),
que traz o mesmo entendimento ao relatar que as informações devem ser
prestadas de forma clara, tempestiva e precisa. A prestação de informações
poderá impactar nas decisões de investimento, seja positiva ou negativamente.
Conforme cita a Revista Bovespa (2005, p. 1), “a disclosure pode ser a divisora de
águas entre a estabilidade de uma companhia ou o caminho para sua falência,
principalmente ante as novas exigências feitas pelo mercado”. Fica claro,
portanto, que uma das mais importantes práticas da boa GC é a transparência na
divulgação das informações, principalmente de informações financeiras, de modo
a gerar mais confiança e credibilidade, atraindo mais investimentos e melhorias
na relação com o mercado. Por isso, autores como Hendriksen e Van Breda
(2010) recomendam que as empresas divulguem informações além daquelas
obrigatórias por lei.

A informação contábil, reconhecida como a principal linguagem do mercado, de
acordo com Jordão et al. (2014), é considerada por Silva (2013) como o maior e
mais relevante meio de integração nas relações das empresas com investidores,
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passando a ganhar mais destaque nesse contexto. E sua qualidade e
transparência passam ser cada vez mais requeridas pelos investidores. É nesse
cenário que surgem esforços de estudiosos da teoria contábil e entidades
reguladoras, com o intuito de harmonizarem o entendimento comum sobre as
características que devem conter a informação contábil, seus conceitos e os
mecanismos internos de GC que levam os relatórios contábeis a observar tais
atributos sem os riscos de distorções das informações (Nascimento & Reginato,
2008).

Constata-se que a literatura tem dado grande ênfase nas características da
informação contábil, de forma a garantir a qualidade e credibilidade das
informações para tomada de decisões, oferecendo aos usuários informações úteis
aos seus negócios e contribuindo, dessa forma, para a redução da assimetria
informacional. No estudo de Alvim (1998), a busca deve ser por qualidade e não
por quantidade de informação, sendo que o importante é possuir informações
adequadas, no tempo esperado e a custo compatível com o seu benefício. Mas,
por outro lado, Stair (1998) opina que a boa informação deve ser completa,
econômica, flexível, confiável, relevante, tempestiva, rastreável e deve atender às
expectativas dos interessados por elas.

Hendriksen e Van Breda (2010), ao se referir às características qualitativas que
devem nortear as informações contábeis, afirmam serem importantes: os
benefícios

e

custos,

a

relevância,

confiabilidade,

comparabilidade

e

a

materialidade da informação contábil. Contudo, há autores que citam a qualidade
como uma das características das informações contáveis, tal como Iudícibus
(2010), ao assegurar que a qualidade precisa acompanhar as informações
contábeis

com

base

na

tempestividade,

integralidade,

confiabilidade,

comparabilidade e compreensibilidade. Em síntese, percebe-se que a qualidade,
a transparência e a confiabilidade das informações contábeis têm tido grande
destaque no mundo dos negócios, fato que incentiva, além dos estudiosos da
teoria contábil, entidades normatizadoras a buscarem características essenciais a
respeito das informações contábeis, como é o caso do Financial Accounting
Standards Board (FASB), IASB e CFC.
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A Tabela 1 apresenta a comparação das características da informação sugeridas
por cada uma dessas entidades.

Tabela 1
Características das informações contábeis
CFC
Idem ao FASB e IASB,
Qualidade específica do Idem ao FASB, porém
porém hierarquicamente
hierarquicamente no
usuário que tenha
no mesmo nível de
mesmo nível de
Compreensibilidade conhecimento prévio.
confiabilidade,
Hierarquicamente a mais relevância, confiabilidade
tempestividade e
e comparabilidade.
importante.
comparabilidade.
Possuir valor preditivo e
Influenciar na tomada de
ser oportuna. É uma
decisão; possuir valor
Relevância
qualidade principal ou
preditivo e de feedback.
primária.
Verificável, imparcial,
neutra e fidedigna. É a Livre de erros materiais, Elemento essencial na
Confiabilidade
relação entre usuário e a
fidedigna, neutra,
segunda e última
informação.
imparcial e completa.
qualidade principal ou
primária.
Limite ou restrição para
Considerada para o
a elaboração e
julgamento da relevância;
Materialidade
divulgação das
abaixo de relevância.
informações.
Fidelidade de
Representação
Idem FASB
representação; está
adequada
abaixo de confiabilidade.
Imparcialidade. Está
Idem FASB
Neutralidade
abaixo de confiabilidade.
Completa; abaixo de
Totalidade
confiabilidade.
Possibilita o
Inclui a consistência e
conhecimento da
Qualidade secundária ou está no mesmo nível da
Comparabilidade
evolução da situação
relevância,
interdependente; inclui a
analisada ao longo do
compreensibilidade e
consistência.
tempo.
confiabilidade.
No momento certo;
manutenção de
No momento certo; está Restrição à relevância e à
Tempestividade
periodicidade na
confiabilidade.
abaixo de relevância.
elaboração e divulgação
das informações.
Considerada restrição
Considerada restrição à
geral: os custos da
relevância e à
Benefícios > custos produção da informação
confiabilidade.
não devem superar os
seus benefícios.
ATRIBUTO

FASB

IASB

Fonte: Nascimento, A. M., & Reginato, L. (2008). Divulgação da informação contábil, governança
corporativa e controle organizacional: uma relação necessária. Revista Universo Contábil, 4, 2547..
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Ao analisar a Tabela 1, é possível perceber que as características das
informações contábeis anteriormente discutidas por Alvim (1998), Hendriksen

e

Van Breda (2010), Iudícibus, Martins e Gelbcke (1998) e Stair (1998) e são
compatíveis, com poucas peculiaridades e exceções, com as características
apregoadas pelos órgãos normatizadores FASB, IASB e CFC. A partir dessa
visão, pode-se dizer que as características essenciais para uma informação
contábil útil ao processo decisório estão relacionadas principalmente à sua
relevância, compreensibilidade, confiabilidade, comparabilidade e tempestividade.

Com essas características, a contabilidade busca fornecer informações capazes
se suprir as necessidades dos usuários para tomada de decisão e contribuir para
a redução da assimetria informacional, que, segundo Scott (2003), ocorre quando
algum negócio possui melhores informações do que outro. Já de acordo com
Hendriksen e Van Breda (2010), é um problema causado por informação
incompleta, em que nem todos os fatos são conhecidos por ambas as partes e,
assim, certas consequências não são consideradas.

Em geral, os países apresentam diferentes normas relativas à mensuração,
reconhecimento e evidenciação dos eventos econômicos pela contabilidade. Tal
afirmativa é evidenciada por Epstein, Nach & Bragg (2005, p. 2), que expressam
que as “práticas contábeis geralmente aceitas são uma reação e um produto do
ambiente econômico em que elas se desenvolvem”. Tal assertiva ajuda a explicar
a grande disparidade existente entre a evolução normativa de países
desenvolvidos frente ao estágio incipiente das convenções e procedimentos
contábeis em países em desenvolvimento, como também mais rigor nos critérios
de evidenciação financeira em mercados fortes (considerados mais maduros).
Com o desenvolvimento do mercado de capitais e das relações de negócios,
tornaram-se necessárias informações contábeis mais homogêneas em nível
internacional.

A seção que se seguiu fez abordagem teórica da GC, ressaltando a importância
desta nas organizações, pois, além de aumentar e preservar o valor da
sociedade, também contribui para que a empresa tenha, inclusive, o acesso ao
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capital facilitado. Notou-se, ainda, nesta seção que uma das mais importantes
práticas da boa GC é a transparência na divulgação das informações,
principalmente de informações financeiras, de modo a gerar mais confiança e
credibilidade, atraindo mais investimentos e melhorias na relação com o mercado.

2.2 Harmonização internacional das normas de contabilidade

Os efeitos benéficos provocados no mercado financeiro pelas melhorias na
qualidade e na comparabilidade das informações contábeis consistem na principal
discussão na pesquisa contábil da atualidade (Castillo-Merino et al., 2014). Talvez
seja por isso que vários países vêm aderindo às normas internacionais de
contabilidade emanadas pelo IASB, ajustando as práticas contábeis em aderência
a elas ou adaptando-as em sua realidade.

Atualmente, 123 países exigem ou permitem que as empresas listadas em bolsa
adotem os IFRS e 96 países que exigem ou permitem que empresas não listadas
em bolsa adotem as normas (Deloitte, 2014). A Figura 1 demonstra a adoção dos
IFRS nos 10 principais mercados de capitais do mundo, onde o Brasil se destaca
em busca pela transparência de suas demonstrações.

No mundo globalizado dos negócios é necessário que o investidor conheça a sua
melhor opção no momento de investir e, para isso, necessita de todas as
informações possíveis para compará-las e tomar a decisão. Corroborando tal
afirmativa, Niyama (2010) enfatiza que o fato de a linguagem contábil não ser
homogênea em nível internacional significa que o resultado de uma empresa
brasileira não seria o mesmo se adotadas as práticas contábeis de outro país,
dificultando a sua compreensão devido à falta de uniformidade. Por outro lado, a
ausência de comparabilidade das DCs em países diferentes traz ao investidor
certo desconforto na tomada de decisão ao fazer seus investimentos. Sobre isso,
quem explica é o autor Madeira (2004), ao afirmar que a harmonização das
normas contábeis é um processo necessário, em que diversos países de comum
acordo realizam mudanças em seus sistemas e normas contábeis, tornando-os
compatíveis, respeitando as peculiaridades e características regionais.
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Figura 1: Mercado de capitais.
Fonte:
PWC.
(2010).
CPC/IFRS
no
Brasil
–
2010-2012.
Recuperado
<https://www.pwc.com.br/pt/ifrs-brasil/assets/ifrs-placements/ifrs-brasil-10-p.pdf>.

de:

Com esse mesmo entendimento, Carvalho, Lemos e Costa (2006, p. 15) atestam
que “as normas internacionais de contabilidade surgiram para minimizar as
dificuldades de quem quer investir fora de seu país e até hoje manuseiam
balanços com dezenas de normas distintas, tentando compatibilizá-las e
compará-las”.

Estudo de Perez (2009) sobre a contabilidade internacional mostra que a
harmonização das normas de contabilidade se faz necessária para facilitar o
processo de análise de investimentos e consolidação de demonstrações de
empresas localizadas em diferentes países. Em síntese, verifica-se que a
harmonização das normas contábeis entre países diferentes propicia a
contabilidade com linguagem universal e possibilita comunicação mais eficiente e
maior fluxo de troca de informações por meio das DCs.
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Entretanto, Niyama (2010) salienta ser necessário entender que o termo
“harmonização” possui sentido e características diferentes de “padronização”,
embora muitas vezes se confundam entre si. O termo harmonização pode ser
considerado um processo que busca preservar as particularidades inerentes a
cada país, mas que permite reconciliar os sistemas contábeis com outros países
de modo a melhorar a troca de informações a serem interpretadas e
compreendidas. Já a padronização é um processo de uniformização de critérios,
não admitindo flexibilização.
Convergindo com esse pensamento, ao tratar sobre o termo “harmonização”,
Perez (2009) entende como uma forma de buscar a amenização das diferenças
internacionais, cujas normas contábeis são traduzidas e adaptadas às
peculiaridades de cada país, sem perder as características básicas de cada
pronunciamento. Ao se referir ao termo “padronização”, o autor entende como
sendo uma adoção de regras mais rígidas, sem possibilidade de adaptações.
Sendo assim, os países que adotarem as normais internacionais de contabilidade
não terão sua contabilidade engessada, uma vez que o IFRS busca a
harmonização mundial das regras contábeis, as quais permitem adaptação
cultural e peculiar de cada país.

Estudo do Instituto dos Auditores Independente do Brasil (IBRACON, 2009)
sinaliza que, em face da necessidade de criação de normas de contabilidade
aceitas internacionalmente que permitissem harmonização e consolidação das
demonstrações financeiras de empresas de diversos países, fez-se necessária a
fundação de um Comitê Internacional de Normas Contábeis, denominado IASB,
com o objetivo de:

a) Desenvolver, no interesse público, um conjunto único de normas contábeis
globais de alta qualidade, compreensíveis e exequíveis que exijam
informações de alta qualidade, transparentes e comparáveis em
demonstrações financeiras e outros relatórios financeiros, para ajudar os
participantes nos mercados de capital do mundo e outros usuários a
tomarem decisões econômicas;
b) promover o uso e a aplicação rigorosa dessas normas;
c) no cumprimento dos objetivos associados a (i) e (ii), considerar, conforme
apropriado, as necessidades especiais de pequenas e médias empresas e
economias emergentes; e realizar a convergência de normas nacionais de
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contabilidade e Normas Internacionais de Contabilidade e Normas
Internacionais de Relatório Financeiro para soluções de alta qualidade
(IBRACON, 2009, s.p.).
O IASB possui, portanto, o papel de ser o condutor de convergência das normas
contábeis ao padrão IFRS em nível internacional e seu objetivo principal é
desenvolver um modelo uniforme, com alto padrão de qualidade, das normas
internacionais de contabilidade.

Foi apresentado, na obra de Perez (2009), o processo de desenvolvimento, de
forma cronológica, das normas internacionais de contabilidade até a adoção inicial
dos IFRS pela contabilidade brasileira. Em 1972 foi sugerida, durante o 10°
Congresso Mundial dos Contadores, a criação de um comitê de pronunciamentos
contábeis internacional. Por conseguinte, em 1973, foi criado o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis Internacionais, denominado International Accounting
Standards Committee (IASC), pelos organismos profissionais de contabilidade de
10 países: Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Irlanda, Japão,
México, Países Baixos e Reino Unido. Esta entidade foi criada com o objetivo de
formular e publicar de forma totalmente independente um novo padrão de normas
contábeis internacionais que pudesse ser mundialmente aceito. O IASC foi
formado com uma fundação independente, sem fins lucrativos, com recursos
próprios oriundos das contribuições de vários organismos internacionais, assim
como das principais firmas de auditoria. Os primeiros pronunciamentos contábeis
publicados pela IASC foram chamados de International Accounting Standard
(IAS). Atualmente, diversas normas IAS ainda estão vigentes, apesar de terem
sofrido alterações ao longo do tempo.

Segundo o referido autor, em 1997 foi criado pelo IASC o Standing Interpretation
Committee (SIC), um comitê técnico dentro da estrutura do IASC, responsável
pelas publicações de interpretações chamadas SIC. Este possuía o objetivo de
responder às dúvidas de interpretações das normas internacionais de
contabilidade apresentadas pelos usuários.

Em 2001, no mês de abril, foi formado o IASB na estrutura do IASC, que assumiu
as responsabilidades técnicas do IASC. A criação desse novo órgão objetivou
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melhorar

a

estrutura

técnica

de

formulação

e

validação

dos

novos

pronunciamentos internacionais a serem emitidos pelo IASB com o novo nome de
pronunciamentos IFRS. O novo nome escolhido pelo IASB demonstrou o
interesse do comitê de transformar progressivamente os pronunciamentos
contábeis anteriores em novos padrões internacionais aceitos de reporte
financeiro, com a finalidade de responder às expectativas crescentes dos usuários
da informação financeira. Entre todos, os sistemas alemão e canadense foram
considerados os mais adequados, enquanto os sistemas inglês e americano como
os que mais necessitam de adaptações. Em dezembro de 2001 o nome do SIC foi
alterado para International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC).
O IFRIC passou a ser responsável pela publicação, a partir de 2002, de todas as
interpretações sobre o conjunto de normas internacionais de contabilidade.

Em 2002, o Financial Accounting Standards Board, órgão americano incumbido
pela emissão de United States Generally Accepted Accouting Principles
(USGAAP) - princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da
América -, e o IASB celebraram o Acordo de Norwalk. Esse acordo estabeleceu o
compromisso dos dois órgãos em harmonizar as normas de USGAAP e de IFRS.
Atualizada em 2006, esse acordo inclui um plano de trabalho específico voltado
para a convergência dos tópicos mais relevantes. Segundo esse plano, o FASB
alteraria certos padrões do USGAAP de modo a adequá-lo ao IFRS, enquanto o
IASB alteraria o IFRS de modo a alinhá-lo ao USGAAP.

Em 2004, diversas normas IAS/IFRS foram publicadas pelo IASB, incluindo a
IFRS 1, que estabeleceu os princípios a serem respeitados pelas empresas no
processo de conversão e primeiras publicações de demonstrações financeiras em
consonância ao IFRS.

Em 2005, desde janeiro, todas as companhias abertas europeias passaram a
adotar

obrigatoriamente

as

normas

IFRS

para

publicações

de

suas

demonstrações financeiras consolidadas.

No ano de 2005, a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo (BOVESPA) passou
a exigir que as companhias abertas brasileiras listadas no nível 2 e no novo
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mercado na classificação da governança corporativa divulgassem suas DCs de
acordo com as normas de USGAAP ou IFRS, além das DCs em conformidade
com a legislação societária brasileira.

Ainda em 2005, o CFC publicou a Resolução n° 1.055/05, criando o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) com o objetivo de estudar e preparar a emitir
os pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e a
divulgação de informações dessa natureza. A finalidade é permitir a emissão de
normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e à
uniformização de seu processo de produção, levando sempre em conta a
convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais.

Em 2007, com o intuito de criar um modelo de contabilidade universal, Angela
Merkel, representando a União Europeia, e George W. Bush, representando os
Estados Unidos da América, assinaram um acordo de harmonização das normas
contábeis, confirmando o trabalho desenvolvido pelo FASB e IASB.

Ainda no ano de 2007, a Securities and Exchange Commission (SEC) anunciou
que a partir de 2009 aceitará das empresas estrangeiras listadas na bolsa de
valores dos Estados Unidos da América a publicação de DC de acordo com IFRS,
sem necessidade de conciliação USGAAP.

Ainda em 2007, o Banco Central do Brasil (BACEN), a CVM e a Superintendência
de Seguros Privados (SUSEP) emitiram normativas determinando que as
empresas

vinculadas

a

esses

órgãos

divulgassem

a

partir

de

2010

demonstrações consolidadas de acordo com as IFRS.

Naquele mesmo ano, foi aprovado pelo Congresso brasileiro nacional e
sancionado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei 11.638/07, que alterou
em grande parte a Lei 6.404/76, com o objetivo de harmonizar as práticas
contábeis brasileiras às normas internacionais de contabilidade (Brasil, 1976).
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Entre os anos 2008 e 2009, foi publicada a Medida Provisória (MP) 449/08,
posteriormente convertida na Lei 11.941/09, com o objetivo de complementar o
processo de harmonização contábil no Brasil iniciado com a Lei 11.638/2007.

A crítica dos estudiosos desse assunto é latente quando se vê que o IFRS está
voltado para atender o mercado financeiro. Chiapello (2005) enfatiza que o IFRS
tem a sua origem anglo-saxônica e por isso privilegia as informações para atender
às necessidades dos investidores. Sendo assim, os países que têm pouca
tradição de mercados de capitais tendem a realizar mudanças para atender a
reduzido percentual de usuários.

No entanto, a transparência proposta pelo IFRS é para os investidores que
representam muitas vezes uma parte pequena dentro destes países com pouca
tradição em mercados de capitais. Os investidores estão interessados na
valorização das ações, nos resultados da “Bolsa de Valores”, mas existem outros
interesses por parte do governo, dos fornecedores, dos funcionários, entre outros.
Para Capron (2005), as necessidades desses outros atores usuários da
contabilidade são ignorados pelo IFRS. Além disso, a contabilidade não se limita
a fornecer informações e demonstrações para a “Bolsa de Valores”. Serve
também para proporcionar informações para fins administrativos, fiscais, de
perícia judicial e outras análises, conforme exposto por Sá (2009). Por outro lado,
acredita-se que ao se adotar as normas do IFRS, a contabilidade pode deixar de
ser acusada de apresentar as demonstrações financeiras como meros retratos do
passado (Farah & Salotti, 2009).

As organizações que melhor se adéquam às normas têm mais oportunidades,
pois se tornam modernizadas e abertas ao mercado global. A pesquisa de Barth,
Landsman & Lang (2006) podem confirmar essa premissa. Após estudar amostra
de organizações de 23 países, os autores identificaram que as organizações que
adotaram as normas internacionais de contabilidade apresentaram alta qualidade
contábil e podiam ter custo de capital menor do que organizações que não
adotaram as normas.
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Existem, portanto, obstáculos e “inibidores” à adoção das normas internacionais
de contabilidade que foram identificados e discutidos por Espejo, Frezatti, Cruz e
Costa (2010). Os “inibidores” à convergência ao padrão IFRS, segundo Espejo et
al. (2010, p. 1), são: “o subjetivismo responsável, a prevalência da essência sobre
a forma, o abandono do caráter prescritivo, o processo de formação profissional, a
carência de profissionais suficientemente habilitados, fatores culturais, entre
outras características [...]”.

Ao fim desta seção, pode-se verificar a necessidade de harmonização das
normas internacionais de contabilidade, pois a linguagem precisa ser facilmente
compreendida em nível internacional. Além disso, contribui para que as empresas
acompanhem os diversos países conforme as mudanças que surgem e reduz as
diferenças internacionais em que as normas contábeis são traduzidas e
adaptadas de acordo com as características de cada país sem alterar as
peculiaridades de cada pronunciamento.

2.3 Adoção dos IFRS no Brasil

O surgimento do IFRS se deu com o objetivo de reduzir as incertezas de quem
deseja investir fora do país de origem e que deveria medir os balanços em várias
normas contábeis, distintas, para realizar uma comparação entre elas. Tal
abordagem foi confirmada por Santos (2008), mas estudo de Paulo (2002) mostra
que em 1996 foi exigida pelo Congresso americano a criação de um conjunto de
princípios contábeis internacionais com normas de alta qualidade, normalmente
aceitos. No ano de 1998, começaram a ser emitidas as novas leis nacionais em
países como a França, Itália, Bélgica e Alemanha, permitindo que as grandes
empresas utilizassem domesticamente as IAS. Conforme entendimento do autor
supracitado, foi em 1995 que as primeiras empresas alemãs lançaram as
publicações sobre as DCs fundamentadas nas IAS, recebendo apoio dos
Ministros das Finanças dos países que formam o G7 para a implementação das
IAS, com o objetivo de fortalecer a base financeira internacional.

Essa padronização é importante também porque o processo de tendência das
práticas nacionais de contabilidade, ao atender aos padrões internacionais,
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implicará grandes mudanças na regulação da contabilidade. Nesse contexto,
estudo realizado por Cardoso, Saraiva, Tenório e Silva (2009) sinaliza ser
importante não somente adotar o padrão internacional, mas também estabelecer
auditorias dos IFRS nas DCs da organização, compreendendo o movimento de
mudanças dos padrões e normas contábeis em esfera nacional. Além disso,
segundo os autores, a Deliberação CVM no 488/05, a qual tem como propósito a
minimização das diferenças existentes entre os padrões contábeis brasileiros e os
internacionais, fez com que se tornasse obrigatória a evidenciação do ativo não
circulante classificado em investimentos, intangível, imobilizado e diferido,
exigindo, ainda, a demonstração do somatório do realizável a longo prazo com o
ativo permanente como ativo não circulante.
Cardoso et al. (2009) prelecionam que a Lei no 11.638/07 apenas recepcionou
uma parcela da Deliberação CVM no 488/05, como método de atender ao
hipotético interesse público da tendência aos padrões nacionais de contabilidade
aos internacionais. Fica evidenciado que o fim da conta lucros acumulados só
reforça a análise do disposto no parágrafo 6º do art. 202 da LSA (com redação
incluída pela Lei no 10.303/01). Esse parágrafo determinou a destinação total do
lucro líquido a cada período, seja perante a distribuição de dividendos ou na
constituição das reservas de lucros. Muitos autores afirmam que o valor proposto
pelo legislador de 2001 parece ter tido a proteção do acionista minoritário e a
procura por mais previsibilidade dos fluxos de caixa a serem distribuídos na forma
de dividendos - com suposição à defesa do interesse público, entre eles, Cardoso
et al. (2009). Para esses autores, o reconhecimento obrigatório do teste de
recuperabilidade do valor contábil dos ativos já era prevista no CPC no 1, de 14 de
setembro de 2007, o qual era carente de convalidação até a Lei n o 11.638/07, do
CVM e do CFC. Além da busca por minimização das diferenças existentes entre
os padrões contábeis brasileiros e os internacionais, o valor proposto pelo
Pronunciamento CPC no 1 é a confiança dos dados contábeis, cuja precaução é
uma de suas características qualitativas secundárias.

Os autores ainda citam que o reconhecimento adequado das operações de
arrendamento mercantil financeiro foi uma das necessidades surgidas e já era
previsto na Resolução CFC no 921/01. Contudo, a referida resolução não estava
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sendo observada pelas empresas brasileiras, devido à legislação do imposto de
renda, que permitia a dedução do valor total pago ou devido a título de
contraprestação de arrendamento mercantil e de regulações setoriais. Entende-se
que a ideia dos autores foi mostrar que o valor proposto pelo CFC ao enunciar a
Resolução no 921 foi a prioridade de aprofundamento sobre a forma, sendo esta
considerada uma das peculiaridades qualitativas secundárias da confiabilidade da
informação contábil.

A emissão obrigatória por parte da CVM das normas contábeis em acordo com o
IFRS e das operações de arrendamento mercantil financeiro, segundo Cardoso et
al. (2009), pode ser compreendida como resultado da teoria da competição entre
os grupos de interesse. Tais grupos, de um lado, formam os investidores
estrangeiros e grandes investidores brasileiros; e do outro lado, tem-se o grupo
formado pelas companhias abertas que não lançaram depositary receipts e cuja
holding é brasileira. O grupo de investidores são as empresas nacionais que
captam recursos no exterior e/ou cuja holding seja estrangeira ou, ainda, que
administram e têm controle de empresas em outros países, necessitando da
consolidação de todo o grupo econômico. Também fazem parte do primeiro grupo
as grandes empresas de auditoria que desejam minimizar os custos com
treinamento de pessoal.

Acerca do segundo grupo, Cardoso et al. (2009) explicam que se trata das
empresas abertas que não lançaram depositary receipts e cuja holding também é
brasileira, conforme os padrões e pelas pequenas e médias empresas de
auditoria. Nesse exemplo, é aceitável fazer uma suposição de que o primeiro
grupo possui capacidade de exercer mais pressão sobre o regulador (CVM,
Presidência da República e Congresso Nacional) que o segundo grupo, pois este
é mais aberto que o primeiro e mais apto ao efeito free-rider. O grupo 1 possui
mais reservas e, assim sendo, o custo da pressão sofrida lhe é menos caro do
que para o grupo 2. Analisando o exposto, pode-se verificar que o
aperfeiçoamento do conteúdo informacional das notas explicativas, tais como
todas as demais modificações na estrutura das DCs, como o fim das contas e
somatórios, ente outros, e a alteração da definição de coligada são resultados de
um processo de adoção dos IFRS no Brasil.

42

Para Antunes, Antunes e Penteado (2007), a necessidade de adoção de um
modelo único contábil foi suscitada a partir da década de 1960, período em que o
crescimento do mercado de capitais americano e a contabilidade passaram a ser
considerados uma perspectiva fundamentada apenas na informação. Com
avaliações decorrentes do modelo de contabilidade existente, o qual ficou
conhecido como “informational approach”, a contabilidade passou a ser analisada
a partir da capacidade que possuía de fornecer informações necessárias ao
processo decisório dos usuários. Sobre isso e com essa nova abordagem
juntamente com a expansão dos mercados globalizados, surgiu a relevância da
contabilidade internacional. Segundo o autor, a contabilidade internacional tem o
objetivo precípuo de incentivar os investimentos estrangeiros a partir da junção
das normas contábeis, promovendo a fácil compreensão das informações
divulgadas para os usuários de todas as partes do mundo, minimizando as
dúvidas de natureza contábil e, em consequência, criando o crescimento
econômico.

Considerando a explanação teórica dos autores aqui citados, entende-se que a
adoção de normas internacionais de contabilidade por parte das empresas
mundiais está ligada a vantagens e benefícios econômicos sólidos no modo de
atração de maior volume de investimentos. Esse fato se deve ao processo de
globalização introduzido pela demanda por informações contábeis confiáveis e
comparáveis para aceitar a quantidade de transações e operações desse
mercado.

Dessa forma, compreende-se que quanto maiores forem a transparência,
compreensibilidade e clareza das informações financeiras das empresas, será
reduzido o risco observado por um investidor à sua aplicação de recursos. Além
disso, Antunes et al. (2007) ainda afirmam que será menor o retorno exigido para
o seu investimento, em favor da redução do custo de capital das empresas.

Nesse contexto e no âmbito normativo e regulatório da emissão das normas
internacionais de contabilidade, Antunes et al. (2007) mencionam que foi
desenvolvido o IASB. Este se deu a partir da mudança ocorrida no fim dos anos
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1990, do antigo IASC, de 1973. A partir da sua criação, o IASB começou a
publicar os padrões que passaram a ser considerados normas contábeis
internacionais, titulados IFRS e traduzidos no Brasil como Normas Internacionais
de Contabilidade, adotados como fonte e normas que antes eram emitidos pelo
IASC.

Como parte das ações guiadas para a convergência mundial das normas
contábeis, o IASB e o FASB acordaram compromisso com o fito de acabar com
as divergências representativas entre os dois conjuntos de normas até 2007.

Ainda para Antunes et al. (2007), foi no ano de 2005 que as normas contábeis
internacionais foram aplicadas e adotadas por 92 países, em especial. Foram
adotadas por todas as empresas listadas em bolsas de valores dos 25 paísesmembros da União Europeia. Estas foram obrigadas a desenvolver as
demonstrações financeiras em IFRS.

O IFRS especifica os procedimentos a serem seguidos por entidades que
efetuam a transição para todo o conjunto de IFRS ou que o estão aplicando
pela primeira vez. Seu principal objetivo é o de certificar que a primeira
demonstração financeira de acordo com os IFRS contenha informações de
alta qualidade, seja transparente para os usuários e comparável para os
períodos apresentados, forneça um adequado início para a contabilidade
sob os parâmetros dos IFRS e possa ser produzida pelos usuários a um
custo que não supere os benefícios (Antunes et al., 2007, p. 4).
Ao analisar a citação conceitual apresentada pelos autores supracitados, foi
possível entender que, no Brasil, os órgãos que regulam envidam esforços de
diversificadas formas, no sentido de facilitar a implantação do IFRS por todas as
empresas brasileiras de capital aberto. Contudo, existe um problema que torna
lento esse processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às
normas internacionais, que é o fato de as práticas contábeis aplicáveis às
companhias abertas brasileiras serem determinadas pela Lei 6.404/76 (Brasil,
1976).

Por esse motivo, tramitou no Congresso Nacional, por meio do Projeto de Lei
3.741 de 2000, projeto para haver a mudança da parte contábil da referida lei para
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que as normas contábeis pudessem ser modificadas para atender a práticas
contábeis adotadas em mercados internacionais. Para facilitar e permitir
qualidade técnica em tais modificações, o projeto ainda previu o desenvolvimento
de uma entidade encarregada de emitir as normas contábeis com a participação
dos profissionais da área contábil, representantes de empresas, auditores,
analistas de

DC

e

acadêmicos.

Esse

grupo

constituiu

o

Comitê

de

Pronunciamentos Contábeis (CPC).

O princípio-chave do IFRS, conforme explicam Antunes et al. (2007), é o do
emprego retroativo das normas em vigor na data do balanço, a partir do balanço
de abertura, considerando sempre o mais recente apresentado, tais como as
primeiras demonstrações financeiras em IFRS. Com o objetivo de proporcionar
mais facilidade no processo de adoção do IFRS, essa norma inicial apresenta um
conjunto de isenções opcionais para reduzir o ônus da aplicação retroativa,
principalmente em regiões onde os custos dessa aplicação poderiam superar os
benefícios. Portanto, considerando uma explicação de forma mais clara e
resumida, os autores afirmam que, ao aplicar os IFRS pela primeira vez, é preciso
que a empresa, antes de tudo saiba: reconhecer todos os ativos e passivos os
quais o IFRS aceita que sejam reconhecidos, além de baixar aqueles ativos,
passivos e patrimônio líquido que não têm reconhecimento permitido; reclassificar
os tópicos reconhecidos em conformidade com os princípios contábeis anteriores,
mas que são classificados de forma distinta, segundo o IFRS; e medir todos os
ativos e passivos conforme as normas internacionais.

Antunes et al. (2007) ainda destacam que os acertos realizados no balanço de
abertura, resultantes da precisão de conversão das políticas contábeis aplicadas
com os princípios contábeis anteriores, referentes às normas internacionais,
precisam ser registrados no patrimônio líquido, em resultados acumulados e na
data da transição para o IFRS, com exceção nos casos em que o reconhecimento
de um ativo é decorrente de um passivo, e vice-versa. Essa consideração é
confirmada pelos próprios autores, ao sinalizarem sobre o fato de a aplicação do
IFRS requerer alguns passos: a identificação das primeiras demonstrações
financeiras em IFRS; a preparação de um balanço de abertura em IFRS na data
de transição; a adoção de políticas contábeis de forma consistente; a seleção das
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isenções disponíveis e adoção das isenções obrigatórias; e a preparação das
divulgações necessárias para a transição para o IFRS.

As Normas Internacionais de Contabilidade, atualmente, compõem uma fonte de
referência para as atividades contábeis de todo o mundo, pois representam um
conjunto de normas em contínua atualização com as exigências atuais do
mercado mundial (Lemes & Silva, 2007). De acordo com os autores, o IFRS tem
sido aceito em vários países, tais como as próprias práticas contábeis, ainda que
com pequenas adaptações. Na verdade, o que se verifica é um segmento de
tendência mundial, cujas normas contábeis brasileiras têm promovido revisões no
sentido de alcançar uma tendência com os pronunciamentos emitidos pelo IASB.

Somado ao que foi exposto por Lemes e Silva (2007), entende-se que o crescente
desenvolvimento da economia brasileira, tal como sua importância no cenário
mundial, tem demandado das empresas que aqui atuam, assim como no mercado
mundial, mais competência, confiabilidade e transparência na comunicação com o
mercado e, consequentemente, na divulgação das informações contábeis e
financeiras.

O marco inicial da convergência das normas brasileiras de contabilidade às
normas internacionais editadas pelo IASB se deu na expedição do comunicado
14.259 pelo BACEN, em 10 de março de 2006. Este determinou o
desenvolvimento de ações com o objetivo de identificar as necessidades de
convergência para os IFRS no âmbito das instituições componentes do BACEN,
para adoção das ditas normas a partir do exercício findo em 31 de dezembro de
2010.
Indo ao encontro da intenção do BACEN e da tendência mundial a respeito da
convergência das normas de contabilidade para IFRS, a Instrução nº 457, de 13
de julho de 2007, aprovada pela CVM, tornou obrigatória a adoção das normas
internacionais de contabilidade para as companhias brasileiras de capital aberto a
partir do exercício findo em 2010. Tal instrução teve como pressuposto:

a) Convergência: promover a convergência das normas contábeis brasileiras
para as Normas Contábeis Internacionais emitidas pelo IASB, de forma a
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tornar as informações contábeis comparáveis a qualquer empresa,
independentemente do país onde se localize;
b) confiabilidade

e

transparência:

proporcionar

a

transparência

e

a

confiabilidade necessária aos investidores nas informações emanadas das
organizações brasileiras;
c) acessibilidade ao mercado global de capitais: permitir o acesso das
empresas brasileiras e um mercado de capitais mais amplo, reduzindo
custos financeiros e aumentando a capacidade de realização dos diversos
projetos nessas existentes, contribuindo para a redução da escassez de
recursos.

Em seguida, entidades regulamentadoras, como SUSEP, Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e a
Agência

Nacional de

Saúde

(ANS), entre

outras,

emitiram

normativos

determinando que as empresas vinculadas a esses órgãos também divulgassem
suas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas
internacionais de contabilidade editadas pelo IASB.

Todavia, foi a promulgação da Lei 11.638 no ano de 2007 que abriu
definitivamente as portas para a adequação das normas brasileiras de
contabilidade às normas internacionais. De acordo com Pessotti (2012) e Silva
(2012), no Brasil, o processo de convergência para os IFRS ocorreu em duas
fases. A primeira, oficializada pela Lei nº 11.638/07 e pela Medida Provisória nº
449/08 (posteriormente transformada na Lei 11.941/09), chamada norma de
transição, deu início a um processo de convergência parcial das DCs para o
exercício de 2008. Para isso, contou com a implementação dos CPCs 01 ao 14,
destacando-se o CPC 13, que contém as orientações necessárias para a adoção
inicial das novas normas contábeis que passaram a ser adotadas no Brasil. A
emissão do CPC 37, visto como orientador da adoção das normas internacionais
de contabilidade, marcou a segunda fase do processo de convergência,
denominada adoção plena dos IFRS.

Iudícibus et al. (1998) mostraram em seu estudo sobre a contabilidade que um
importante marco para o processo de convergência das normas contábeis foi a
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criação do CPC pelo Conselho Federal de Contabilidade a partir da Resolução
CFC nº 1.055/05. O CPC tem o papel estudar, preparar e emitir pronunciamentos
técnicos, de acordo com o padrão internacional, com o fito de construir uma
consciência acerca das novas normas contábeis a serem adotadas no Brasil. O
apoio de diversos órgãos e das três principais agências reguladoras (CVM,
SUSEP e BACEN) tornou-se fundamental para a compreensão das normas,
orientações e identificação dos desafios nesse processo de migração do antigo
para o novo marco contábil.

Corroborando o que foi apresentado pelos autores citados, deve-se destacar que
desde sua fundação o CPC editou 47 pronunciamentos técnicos além do
pronunciamento conceitual. Todos esses pronunciamentos publicados pelo CPC,
após serem convergidos com as normais internacionais de contabilidade editadas
pelo IASB, foram discutidos em audiências públicas e aprovados por órgão
reguladores.
Assim sendo, o CPC é uma entidade totalmente autônoma, com representantes
das seguintes instituições: Associação Brasileira das Companhias Abertas
(ABRASCA); Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do
Mercado de Capitais (APIMEC); Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&F
BOVESPA); Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Fundação Instituto de
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) e Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil (IBRACON).

De fato, é possível perceber que o caminho percorrido pelo Brasil ao aderir às
normas internacionais de contabilidade não tem volta. Em sua obra: “IFRS para
pequenas e médias empresas”, apresentada em um curso no Conselho Regional
de Contabilidade do Paraná, Laudelino (2012) preconiza:

Diante do crescente mercado de capitais, e da quebra das fronteiras
geográficas, a exigência era por procedimentos e padrões únicos em nível
mundial, como o Brasil não se encontrava na vanguarda da liderança deste
processo somente restou-lhe a possibilidade de optar por algum padrão de
lhe era apresentado, e o grito maior imprimia a tendência de IFRS
(Laudelino, 2012, p. 8).
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Segundo o IASB (2009), a junta de normas de contabilidade internacional foi
criada com base em alguns objetivos aos quais atualmente de alicerçam, como:

a) Desenvolver um conjunto único global com qualidade, exequibilidade e
aceite dos IFRS e aplicando-as rigorosamente;
b) considerar as necessidades de informações financeiras pelas economias
emergentes e pelas SMEs; e
c) implementar os processos de convergência das normas contábeis com alta
qualidade.

A elaboração das DCs em conformidade com o padrão IFRS no Brasil foi
inicialmente exigida apenas pelas companhias de capital aberto, pelas instituições
financeiras e pelas entidades regulamentadas pela SUSEP. Todavia, com o intuito
de incluir as SMEs brasileiras no processo de convergência com as normas
internacionais de contabilidade, o CPC aprovou o pronunciamento técnico CPC
SME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas com base no IFRS for
SMEs. E depois de homologado pelo CFC a partir da Resolução 1.255/09, foi
transformado na Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 1000. Tal resolução
considera que os profissionais de contabilidade que atuam nas pequenas e
médias empresas devem preparar as demonstrações financeiras referentes ao
exercício de 2010 de acordo com o padrão contábil internacional.

Já para o SEBRAE (2014), da mesma forma que no cenário mundial, as SMEs do
Brasil possuem importante representatividade na economia do país. O “Anuário
do Trabalho na Micro e Pequena Empresa”, de 2012, organizado pelo SEBRAE,
revela que essas empresas correspondem, em média, a 99% do total das
empresas instaladas no Brasil e são responsáveis por mais da metade dos
empregos formais de estabelecimentos privados não agrícolas do país e por
significativa parte da massa de salários paga aos trabalhadores desses
estabelecimentos.

Considerando a representatividade econômica no país, ao aderir ao IFRS, as
SMEs podem aumentar sua competitividade perante o mercado nacional e
internacional, por utilizarem informações contábeis mais transparentes, confiáveis
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e comparáveis, que, segundo IASB (2009), são necessárias para as seguintes
razões:

a) Instituições financeiras efetuam empréstimos ao exterior e operam em
escala transnacional. Na maioria das jurisdições, mais da metade das
SMEs, inclusive as muito pequenas, possui empréstimos bancários. Os
bancos baseiam-se em demonstrações financeiras ao tomar decisões
referentes a empréstimos e ao fixar prazos e taxas de juros;
b) os fornecedores querem avaliar a saúde financeira dos compradores em
outros países antes de vender produtos ou serviços a prazo;
c) as agências de classificação de crédito tentam desenvolver classificações
de modo uniforme em âmbito internacional. Do mesmo modo, bancos e
outras instituições que operam em âmbito internacional frequentemente
desenvolvem classificações de forma similar às agências de classificação
de crédito. Informações financeiras são cruciais para o processo de
classificação;
d) muitas

SMEs

possuem

fornecedores

estrangeiros

e

utilizam

as

demonstrações financeiras de um fornecedor para avaliar as perspectivas
de um relacionamento comercial de longo prazo viável;
e) empresas de capital de risco investem em SMES de outros países;
f) muitas SMEs têm investidores externos que não se envolvem na gestão
cotidiana da entidade. Normas contábeis globais para demonstrações
financeiras

para

fins

gerais

e

a

comparabilidade

resultante

são

especialmente importantes quando esses investidores externos localizamse em uma jurisdição diferente daquela da entidade e quando detêm
participações em outras SMEs.

Nesta seção foi relatado como as Normas Internacionais de Contabilidade foram
adotadas no Brasil, tal como seu histórico e processo de legalização. Além disso,
apesar de tais normas terem sido criadas inicialmente para atender as grandes
empresas e aquelas que possuem seus capitais em bolsa de valores, elas
também tiveram como objetivo inserir as SMEs no processo de convergência com
as normas internacionais de contabilidade, de modo a dar-lhes a oportunidade de
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apresentarem suas demonstrações financeiras harmonizadas com a tendência
mundial.

2.4 Normas internacionais de contabilidade para as pequenas e médias
empresas

Nesta seção são apresentadas as características das SMEs, sua importância e
representatividade para a economia mundial, tal como as normas internacionais
de contabilidade destinada a tais empresas.

2.4.1 Conceituação e caracterização das pequenas e médias empresas

Antes de adentrar nas normas internacionais de contabilidade destinadas às
empresas de pequeno e médio porte, faz-se necessário elucidar o conceito de
SMEs no Brasil e, consequentemente, conhecer as empresas abrangidas nessa
normatização.

Estudo de Tavares (2008) sobre as micro, pequenas e médias empresas destaca
que, seja qual for a empresa, em termos de dimensão elas podem ser
classificadas como micro ou pequenas e têm sua classificação de acordo com a
legislação vigente em cada país, bem como seu nível de desenvolvimento, entre
outros fatores influenciadores. Contudo, é sabido que os critérios para se
conceituar as SMS são vários e, sobre isso, quem confirma tal abordagem é
Lacerda (2005). Lacerda afirma haver diversos critérios, tais como, por exemplo, a
receita operacional líquida, receita bruta, número de empregados, nível de
sofisticação tecnológica, capital social e muitos outros. E observa que esses
critérios, para serem usados na definição de SME, podem ser considerados em
conjunto ou de forma.

É possível conceituar as SMEs a partir da multiplicidade desses critérios, que
podem ser qualitativos e quantitativos. O primeiro refere-se aos elementos
especializados em termos de empresa e gestão que normalmente são adotados
pelas empresas familiares. O qualitativo combinado é aquele em que a falta de
organização quanto à estrutura financeira não é a adequada para a empresa.
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Em contrapartida, Petty, Moore e Longenecker (2004), por exemplo, acrescentam
que também podem ser ainda considerados alguns outros critérios mistos que
resultam da relação entre fatores qualitativos e quantitativos, combinando com os
indicadores sociais e econômicos do país. Já para Souza (2009), as
características precisam ser consideradas para conceituar as SMEs, tais como a
sua formação, que é peculiar ao empreendedor individual que trabalha por conta
própria com o mínimo ou nenhum empregado, tendo lucratividade e produtividade
baixas. Além desse fator, é possível ainda reconhecer a elevada diversidade dos
níveis do lucro que há entre elas. Se comparar pelo tipo de atividade, algumas
têm alta lucratividade, se comparadas ao simples e modesto desempenho, ou
irrelevante demais.

Santos (2008) explica que as SMEs apresentam desempenho significantemente
melhor quando atuam em pequenos mercados e de forma isolada. Analisando o
que foi exposto por ele, deve-se ainda enfatizar que, além disso, elas têm mais
flexibilidade de ação e agilidade mais elevada que as grandes empresas, por
causa da proximidade que possuem em captar os sinais de mudanças de
mercado com mais facilidade e rapidez, permitindo que elas sejam mais
interativas e busquem por ações que as mantenham no mercado.

As SMEs são resultado de uma política que elimina a burocracia em torno dessas
empresas para proporcionar a facilidade e agilidade no funcionamento dos
pequenos empreendedores (Requião, 2007). Dornelas (2005) adverte que se tem
percebido que no Brasil a importância dada ao empreendedorismo tem crescido
de forma significativa, como acontece nos países desenvolvidos, onde representa
expressiva parcela que impulsiona a economia.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2003), as
conceituações sobre as SMEs baseiam-se ora no valor do faturamento, ora no
número de pessoas ocupadas, ora em ambos. Mas, segundo Morais (2005):

Há dois indicadores básicos utilizados para definir micro, pequenas e
médias empresas no Brasil: o número de pessoas ocupadas e a receita
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bruta anual. O primeiro critério é utilizado, principalmente, em censos
econômicos e pesquisas anuais e mensais da indústria, comércio e
serviços, com vistas ao conhecimento e análise dos resultados econômicos
das empresas (valor da produção, número de empregos gerados, valor dos
salários pagos, etc.), com base nos levantamentos estatísticos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e outros órgãos. O segundo
critério, a receita bruta anual, é utilizado, principalmente, com dois
objetivos: na fixação das condições de enquadramento de micro e
pequenas empresas (MPEs) em programas de tributação simplificada do
governo federal e dos estados, e em linhas de crédito para micro,
pequenas e médias empresas, em bancos privados e públicos e em
programas de crédito de fomento (Morais, 2005, p. 13).
Na divulgação do seu trabalho sobre a participação das micro e pequenas
empresas na economia brasileira, o SEBRAE (2014, p. 22) relata que uma das
alternativas para definir o conceito de SME é o número de pessoas ocupadas na
empresa. Esse critério é o mesmo adotado pelo IBGE em suas pesquisas e
estatística.

A Tabela 2 ilustra a classificação do porte das empresas, por segmento, pela
quantidade de pessoas ocupadas.
Tabela 2
Classificação das empresas pela quantidade de pessoas ocupadas
ATIVIDADE ECONÔMICAS
PORTE

SERVIÇOS E COMÉRCIO
INDÚSTRIA
Microempresa
Até 9 pessoas ocupadas
Até 19 pessoas ocupadas
Pequena empresa
De 10 a 49 pessoas ocupadas
De 20 a 99 pessoas ocupadas
Média empresa
De 50 a 99 pessoas ocupadas
De 100 a 499 pessoas ocupadas
Grande empresa
Acima de 100 pessoas
Acima de 500 pessoas
Fonte: SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas. (2014). Anuário do
trabalho na micro e pequena empresa. Recuperado de: <http://www.sebrae.com.br/
Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Anuario%20do%20Trabalho%20Na%20Micro%20e%20Pequen
a%20Empresa_2012.pdf>.

Por sua vez, o estatuto da MPE (Lei Complementar 123/06, de 12 de dezembro
de 2006) estabelece a receita anual bruta como critério para conceituá-la para fins
de tributação, cumprimento de obrigações acessórias e acesso ao crédito do
governo (Brasil, 2006). De acordo com tal legislação, considera-se microempresa
aquela cuja receita anual bruta seja igual ou inferior a R$ 360 mil. Já a empresa
de pequeno porte é aquela que tenha receita anual bruta superior a R$ 360 mil e
igual ou inferior a R$ 3.600 mil.
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Já a Lei 11.638/07, marco principal para adoção dos IFRS no Brasil, caracteriza
como empresa de grande porte, para fins de divulgação de DC, aquela com ativo
total superior a R$ 240.000.000,00 e/ou faturamento anual superior a R$
300.000.000,00. Desse modo, aquelas empresas que não se enquadram nos
limites pela legislação são consideradas micro, pequenas ou médias empresas.

Por fim, verifica-se que conceitos heterogêneos são utilizados em decorrência do
fato de que os objetivos das instituições que promovem seu enquadramento são
distintos, sejam eles por motivo de regulamentação, estudos, créditos, entre
outros.

É evidente o papel decisivo que as SMEs desempenham no mundo dos negócios.
Em praticamente todos os países, independentemente do tamanho de sua
economia, 99% das empresas contam com menos de 50 empregados (Deloitte,
2011). No Brasil, o cenário não é diferente. As SMEs brasileiras ocupam
considerável espaço na economia e no desenvolvimento do país. Segundo
pesquisa do SEBRAE (2011) sobre o total de estabelecimentos formais no Brasil,
99,7% são de micro, pequenas e médias empresas, as quais são responsáveis
por 70,4% dos empregos formais do país. Esse cenário revela o quanto essas
empresas são importantes para impulsionar o crescimento do país, do emprego e
da renda no país.

Em sua dissertação, Santos (2012) relata que as SMEs apresentam, no mínimo,
três contribuições para a economia. A primeira diz respeito à criação de novos
empregos e, por essa razão, é ponto-chave para a redução do desemprego e da
pobreza. A segunda é que essas empresas são fonte de consideráveis atividades
de inovação, contribuindo para o desenvolvimento do talento empreendedor e
competitividade de exportação como base para uma futura expansão industrial. Já
a terceira adiciona mais flexibilidade à estrutura industrial e promove grande
dinamismo na economia. Tal estudo realizado por Santos (2012) evidencia que
todo esse cenário mostra o tamanho da importância e relevância que as SMEs
possuem no desenvolvimento mundial. Foi justamente por esse motivo que as
organizações da classe contábil e governamentais da Europa começaram a
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discutir, no início dos anos 2000, sobre a necessidade de se criar um padrão de
normas internacionais de contabilidade específicas para atender as pequenas e
médias empresas.

Entre os fatores que impulsionaram a criação de um padrão internacional de
normas contábeis para as SMEs, destacam-se a habitualidade da realização de
negócios em nível internacional e a necessidade, por parte dos investidores
externos, de informações contábeis que pudessem ter melhor entendimento e
comparação quando na procura de negócios e também para a tomada de decisão
(Caríssimo & Pinheiro, 2012).

Foi visto nesta seção que, apesar de não haver um conceito único para as SMEs,
seja em nível nacional ou internacional, essas empresas possuem grande
representatividade para a economia local e mundial, gerando emprego, renda e
desenvolvimento.

2.4.2 Normatização para pequenas e médias empresas

A junta de normas de internacionais de contabilidade foi criada com base em
alguns objetivos aos quais atualmente de alicerçam, como:

a) Desenvolver um conjunto único global com qualidade, exequibilidade e
aceite dos IFRS e aplicando-as rigorosamente;
b) considerar as necessidades de informações financeiras pelas economias
emergentes e pequenas e médias empresas (PME); e
c) implementar os processos de convergência das normas contábeis com alta
qualidade (IASB, 2010).

Com o intuito de incluir as SMEs no processo de convergência às normas
internacionais, o IASB emitiu, em julho de 2009, o IFRS para Pequenas e Médias
Empresas (IFRS for SMEs). Referências como Deloitte (2012), por exemplo,
afirmam que a versão dos IFRS destinada às SMEs é uma simplificação dos IFRS
full. O objetivo é facilitar a adoção e o entendimento dos profissionais de
contabilidade que atuam nas pequenas e médias empresas, uma vez que essa
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versão equivale a aproximadamente 10% do tamanho e contém cerca de 10%
das divulgações exigidas pela versão integral dos IFRS.

O IFRS for SMEs foi publicada pelo IASB em julho de 2009. Conforme o mesmo
autor supracitado, tal norma é independente e adaptada às necessidades e
características de empresas de pequeno e médio porte. Essas normas foram
redigidas buscando-se linguagem clara e de fácil entendimento, sendo menos
complexas que os IFRS completos.

Por se tratar de uma norma independente do conjunto completo das normas
internacionais de contabilidade, podem ser adotadas por qualquer país,
independentemente de o país ter adotado os IFRS na íntegra ou não. Cabe a
cada país determinar quais entidades devem adotar o IFRS for SME. Para
Deloitte (2012), de acordo com a Fundação IFRS, em janeiro de 2011, 73 países
adotaram ou tem planos de adotar o IFRS for SMEs, tais como Argentina, Chile,
Peru, Venezuela, África do Sul, Hong Kong, Turquia, Suíça, Reino Unido, Irlanda,
Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, entre outros.

O IFRS destinado às SMEs é, portanto, um conjunto independente de princípios
contábeis que tem como base a versão completa dos IFRS, contudo, são modelos
separados e distintos. Dessa forma, ao aderir o IFRS for SMEs, que é uma versão
simplificada das normas completas, a SME deve adotá-la na íntegra, não
podendo adotar parte das normas destinadas às SMEs e parte do IFRS full
(Deloitte, 2012).

Na Figura 2 podem-se observar as simplificações resumidas para melhor
entendimento.

Nota-se, com base no exposto até aqui, que tanto as normas completas de IFRS
quanto a norma aplicável às SMEs possuem como base os mesmos conceitos de
IFRS. Entretanto, a simplificação do IFRS for SME é altamente visível ao se fazer
a comparação dessa norma com as completas. Os IFRS full possuem
aproximadamente 50 normas, enquanto a norma voltada para as SMEs é única e
independente. A quantidade de páginas e dos itens de divulgação também
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merece destaque nessa comparação. Lungu (2007) alerta que enquanto as
normas completas possuem cerca de 3 mil páginas e 3 mil itens de divulgação, a
simplificada tem aproximadamente 230 páginas e 300 itens de divulgação.

IFRS COMPLETA
Base

IFRS PME
Ambos baseados nos conceitos de IFRS

Número de Normas

50+

1

Quantidade de Páginas

3000+

230

Itens de Divulgação

3000+

300

Tempo de atualização

Anual

a cada 3 anos

Tópicos Eliminados

Não se aplica

Lucro Por Ação;
Demonstração Contábil intermediária;
Informações Por segmento;
Seguro;
Contabilização específica para ativos mantidos para venda.

Itens Simplificadas

Não se aplica

Opções Simplificadas;
Princípios de reconhecimento e mensuração simplificados.

Figura 2: Resumo da simplificação dos IFRS SME.
Fonte: adaptado de Deloitte. (2012). IFRS para PME ao seu alcance – 2012. Recuperado de:
<www.iasplus.com/en/publications/...2012/at.../Pocket_IFRS-2012.pdf.pd.>..

Mesmo considerando a relevância das normas internacionais de contabilidade
para SMEs, existem diversas controvérsias entre as partes interessadas quanto
aos benefícios gerados pelo processo de adoção dos IFRS. Segundo Lungu
(2007), uma das ponderações que contrariam a adoção dessas normas diz
respeito às questões culturais, em função das normas não respeitarem essas
diferenças e os estágios de evolução da economia nos países emergentes.

Pesquisa realizada na Alemanha por Neag (2010) apurou opiniões divergentes
entres os contadores, dependendo do porte das empresas. Enquanto os atuantes
em microempresas não veem vantagens na utilização dos IFRS, os que atuam
em empresas de maior porte entendiam que, no médio e longo prazo, esse novo
padrão

poderia

ser

relevante.

O

estudo

revelou,

ainda,

que

existem

questionamentos em relação à legitimidade do IASB para liderar tais normas e
que os IFRS for SMEs não deveriam ser obrigatórios para todas as empresas.
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Já nos estudos de Iacob & Simionescu (2010), na Romênia, foi constatado que
alguns países que buscam adotar o padrão IFRS necessitarão adaptar suas
normas locais. Como exemplo, foi citado o modelo contábil romeno que, apesar
de ter origem nas normas internacionais e europeias, especialmente ditadas pelo
IASB, não se ajusta perfeitamente aos modelos de práticas reconhecidas e ao
financiamento dos mercados de capitais. Os autores acrescentam que na
Comunidade Europeia, assim como em outros países, existe forte relação entre a
contabilidade e tributação.

Verifica-se, portanto que em diversos países a contabilidade tem forte influência
fiscal e tributária, inclusive no Brasil. Apesar de serem necessárias, as duas
informações não podem se confundir. Enquanto uma tem o objetivo específico de
prestar informações ao fisco quanto à apuração e recolhimento dos tributos, a
outra tem o importante papel de munir os interessados de informações relevantes,
de forma confiável e transparente. Mesmo assim, pesquisa elaborada por Santos
(2012) obteve que existe tradição nas empresas de pequeno e médio porte de
manter a contabilidade regular apenas para atender às necessidades fiscais, de
forma a não gerar para as empresas multas impostas pelo Fisco. O CFC (2013)
esclarece que os objetivos das DCs para fins gerais diferem dos objetivos das
demonstrações destinadas ao Fisco.

Corroborando tal assertiva, o CRC-SP (2010/2011) entende que a informação
contábil gerada apenas com propósitos fiscais não é apropriada para auxiliar o
processo decisório de usuários da informação, seja interno ou externo. Esclarece
que os processos decisórios carecem de informações úteis. E as informações
contábeis geradas a partir de procedimentos baseados em princípios e que
garantem que determinadas características qualitativas estejam presentes são
úteis para a tomada de decisão dos usuários da informação contábil. Dessa
forma, não se pode esperar que as DCs elaboradas de acordo com o IFRS for
SME atendam às exigências fiscais ou outros fins específicos, uma vez que os
objetivos das DCs para fins gerais diferem dos objetivos das DCs elaboradas para
fins de apuração de lucros tributáveis.
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No Brasil, foram editadas três principais normas de contabilidade (NBC TG 1000,
IGT 1000 e CTG 1000) com o objetivo de atender às especificidades das micros
pequenas e médias empresas, que serão descritas adiante.

2.4.2.1 NBC TG 1000: contabilidade para pequenas e médias empresas

Para adequar as SMEs brasileiras no processo de harmonização das normas de
contabilidade com o padrão internacional, foi aprovada pelo CPC, em dezembro
de 2009, a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas,
conhecida como NBC TG 1000, que é equivalente ao IFRS for SME emitido pelo
IASB no mês de julho de 2009, o qual foi homologado pelo CFC por meio da
Resolução 1.255/09. Estabelece essa resolução que os profissionais de
contabilidade que atuam nas pequenas e médias empresas devem preparar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2010 de acordo com o
padrão contábil internacional.

A NBC TG 1000 é formada por um conjunto completo de princípios contábeis, de
forma que não há necessidade de ser lido em conjunto com as demais
publicações do CPC. Além disso, o CPC destinado às SMEs é muito mais simples
quando comparado às normas completas publicadas pelo CPC.

O pronunciamento simplificado também prevê algumas isenções facultativas
quando de sua adoção pela primeira vez, para facilitar o processo (CPC, 2009).

A NBC TG 1000 somente pode ser adotada em empresas de pequeno e médio
porte. Em sua seção I, item 1.2, a referida normatização considera como SMEs as
empresas que não têm obrigação pública de prestação de contas e elaboram DC
para fins gerais para usuários externos.

Ainda na seção I, item 1.3, a NBC TG 1000 define como SME:

[...] 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
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contábeis, 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. 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 pequenas e médias empresas (CPC 2009).
Portanto, segundo o CPC (2009), não estão incluídas no conceito de SMEs:

a) as companhias abertas reguladas pela CVM;
b) as sociedades de grande porte, definidas pela Lei nº 11.638/07 como as
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;
c) as sociedades reguladas pelo Banco Central do Brasil, pela SUSEP, e
outras sociedades cuja prática contábil é ditada pelo correspondente órgão
regulador.
As SMEs são, então, aquelas que não têm obrigação de prestação de contas
públicas e que elaboram seus demonstrativos contábeis e financeiros para fins
gerais, com destino a usuários externos, como proprietário não envolvido na
gestão do negócio, instituições financeiras, credores diversos, os quais não estão
em posição de solicitar relatórios e informações adaptados para atender às suas
necessidades particulares (CFC, 2013).

Conforme esclarece a NBC TG 1000 (item 1.3, seção 1), uma empresa tem
obrigação pública de prestação de contas se seus instrumentos de dívida ou
patrimoniais são negociados em mercado ou se estiverem em processo de
emissão para negociação em mercado aberto ou, ainda, se possuírem ativos em
condição fiduciária perante um grupo amplo de terceiros como um de seus
principais negócios (tais como os bancos, cooperativas de crédito, seguradoras,
fundos mútuos).

Considerando as diretrizes adotadas pela NBC TG 1000 na definição de PME, é
possível observar que o conceito envolve empresas com características bem
distintas. Com isso, estariam sujeitas ao mesmo tratamento contábil uma empresa
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cujo faturamento anual fosse de aproximadamente R$ 290 milhões e outra com
faturamento anual aproximado de R$ 100 mil.

A estrutura da NBC TG 1000 se dá por seções numeradas (de 1 a 35), em que os
itens de cada seção são identificados pelo seu próprio número seguido do número
de cada item. O alcance das seções presentes nessa normatização está descrito
de forma resumida a seguir:
 Seção 1 – Pequenas e médias empresas: descreve as principais
características das SMEs.


Seção 2 – Conceitos e princípios gerais: nesta seção está descrito o
objetivo das demonstrações financeiras, que se resume em fornecer
informações sobre a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os
fluxos de caixa das SMEs que sejam úteis para variado leque de usuários.
Também
contábeis,

descreve
como:

as

características

qualitativas

compreensibilidade,

relevância,

das

informações

comparabilidade,

primazia da essência sobre a forma, entre outras.


Seção 3 - Apresentação das demonstrações financeiras: trata da
apresentação adequada das DCs, conceitua e relata o conjunto completo
de demonstrações financeiras e o que o IFRS for SMEs requer.



Seção 4 - Demonstração da posição financeira (balanço patrimonial):
relata quais informações devem ser compor a demonstração da posição
financeira das SMEs.



Seção 5 - Demonstração do resultado e demonstração do resultado
abrangente: informa quais informações e como elas devem ser
apresentadas na demonstração do resultado e na demonstração do
resultado abrangente.



Seção 6 - Demonstração das mutações do patrimônio líquido e
demonstração

dos

lucros

ou

prejuízos

acumulados:

traz

a

obrigatoriedade de elaboração das mutações no patrimônio líquido da
entidade para um período, tanto na demonstração das mutações do
patrimônio líquido quanto no caso de condições específicas serem
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atendidas e a entidade optar pela demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados.


Seção 7 – Demonstração do fluxo de caixa: relata a obrigatoriedade da
demonstração e quais informações devem ser apresentadas nas
demonstrações dos fluxos de Caixa, bem como esclarece a forma de
apresentá-las.



Seção 8 - Notas explicativas às demonstrações financeiras: aborda a
exigência da apresentação sistemática de informações não apresentadas
nas demais peças das demonstrações financeiras e informações sobre: a)
a base de preparação; b) políticas contábeis específicas; c) julgamentos
efetuados na aplicação das políticas contábeis; d) principais fontes de
incerteza ao efetuar estimativas contábeis.



Seção 9 - Demonstrações financeiras consolidadas e separadas:
define as circunstâncias para as quais as demonstrações financeiras
consolidadas são apresentadas e os respectivos procedimentos para a sua
elaboração.

Fornece

também

orientação

sobre

as

demonstrações

financeiras separadas e demonstrações financeiras combinadas.


Seção 10 - Políticas contábeis, mudança de estimativas e correção de
erros: traz orientação para a escolha e mudança das práticas contábeis
com o tratamento contábil de mudanças de estimativas e correção de
erros. Tal item também abrange mudanças nas estimativas contábeis e
correção de erros de DCs relativas a exercícios anteriores.



Seções 11 e 12 - Instrumentos financeiros básicos e outros
instrumentos financeiros: trata das formas de aplicação dos instrumentos
financeiros. A seção 11 é aplicável a instrumentos financeiros básicos que
são relevantes para as SMEs, enquanto a seção 12 aplica-se aos demais
instrumentos

financeiros

e

transações

mais

complexas,

incluindo

derivativos destinados ao hedge. As entidades que aplicam o IFRS for
SMEs podem escolher entre aplicar as exigências das seções 11 e 12 na
íntegra e os princípios de reconhecimento e mensuração das normas
completas do IFRS (IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e
Mensuração).
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Seção 13 – Estoques: estabelece as práticas e critérios para o
reconhecimento e mensuração dos estoques das SMEs.



Seção 14 - Investimentos em coligadas: descreve a contabilização de
investimentos em coligadas nas demonstrações financeiras consolidadas
ou em demonstrações financeiras individuais de um investidor que não seja
o controlador da coligada. Pressupõe influência significativa se o
investimento representar, direta ou indiretamente, mais de 20% do poder
de voto.



Seção 15 – Investimento em empreendimento controlado em conjunto
(join venture): é relativa à contabilização de joint ventures em
demonstrações financeiras consolidadas ou em demonstrações financeiras
individuais de um investidor que não seja o controlador, mas que tem
participação em uma joint venture.



Seção 16 - Propriedade para investimento: refere-se à forma de
contabilização de propriedades mantidas pelo proprietário ou pelos
arrendatários para gerar renda com aluguéis e/ou para valorização do
capital, se o valor justo puder ser mensurado de maneira confiável, sem
custo ou esforço excessivo e de forma contínua. Não se aplica a
propriedades usadas na produção ou no fornecimento de bens ou serviços
nem a propriedades usadas para fins administrativos ou mantidas para
venda no curso normal dos negócios.



Seção 17 – Ativo imobilizado: diz respeito à contabilização do imobilizado
mantido para uso no fornecimento de bens ou serviços, para aluguel ou fins
administrativos, devendo ser esperada a sua utilização por período superior
a um ano. Também se aplica à contabilização de propriedade mantida para
investimento cujo valor justo não possa ser mensurado sem custo ou
esforço excessivo. Não se aplica a ativos biológicos relacionados à
atividade agrícola ou a direitos e reservas minerais.



Seção 18 - Ativos intangíveis, exceto ágio (goodwill): rege a
contabilização de todos os ativos intangíveis, exceto ágio, e ativos
intangíveis mantidos para venda no curso normal dos negócios. Os ativos
intangíveis são não monetários identificáveis sem substância física que são
separáveis da entidade ou são gerados por direitos contratuais ou legais.
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Nesses ativos não se incluem ativos financeiros nem de exploração de
recursos minerais e reservas minerais.


Seção 19 - Combinações de negócios e ágio: relata acerca da
contabilização de combinações de negócios e do ágio, tanto no momento
da combinação de negócios como posteriormente. Define-se como
combinações de negócios a união de negócios ou entidades independentes
em uma única entidade. Um negócio é um conjunto integrado de atividades
e ativos conduzidos e administrados, com o objetivo de fornecer retorno
aos investidores ou outros benefícios econômicos aos participantes.



Seção 20 – Arrendamentos: reporta os arrendamentos mercantis,
incluindo

alguns

contratos

que

não

configuram

legalmente

um

arrendamento mercantil, mas dão o direito de usar ativos em troca de
contraprestações.

Não

se

aplica

em

alguns

casos,

tais

como:

arrendamentos para exploração ou uso de recursos minerais e outros
recursos não regenerativos; contratos de licenciamento contabilizados de
acordo com a seção 18; mensuração de propriedade detida por
arrendatários contabilizada

como propriedade

para

investimento e

propriedade fornecida por arrendadores por meio de arrendamentos
mercantis

operacionais;

mensuração

de

ativos

biológicos

para

arrendatários (arrendamentos financeiros) ou arrendadores (arrendamentos
operacionais); alguns arrendamentos incluídos no escopo da seção 12; e
arrendamentos operacionais onerosos.


Seção 21 - Provisões, passivos contingentes e a ativos contingentes:
expõe sobre a contabilização das provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes, com exceção daqueles mencionados em outras seções do
IFRS for SMEs (exemplos: arrendamentos, contratos de construção,
benefícios a empregados e imposto de renda). Não se aplica a contratos de
execução (contratos executórios), a não ser que sejam contratos onerosos.



Seção 22 - Passivo e patrimônio líquido: estabelece os princípios para
classificação de instrumentos financeiros, como passivo e 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.
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Seção 23 - Receita: refere-se à contabilização de receita originada por
venda de produtos, prestação de serviços, contratos de construção e uso
por terceiros de ativos da entidade, rendendo juros, royalties e dividendos.
Não se aplica à receita ou ao lucro gerado por transações e eventos
abordados por outras seções do IFRS for SMEs.



Seção 24 - Subvenções governamentais: aborda os procedimentos que
devem ser tomados na contabilização das subvenções governamentais. As
subvenções governamentais referem-se a assistências pelo governo na
forma de transferência de recursos a uma entidade em troca do
cumprimento passado ou futuro de condições específicas. Não se aplica à
assistência governamental fornecida na forma de benefícios fiscais.



Seção 25 - Custos de empréstimos: trata da contabilização para os
custos de empréstimos, que são juros e outros custos incorridos por uma
entidade em decorrência do empréstimo de recursos. Incluem-se nessa
seção: despesa de juros calculada pelo método da taxa efetiva de juros,
encargos financeiros em relação a arrendamentos mercantis financeiros e
diferenças cambiais decorrentes de empréstimos em moeda estrangeira na
extensão em que elas são consideradas como ajustes nos custos dos
juros.



Seção 26 – Pagamentos baseado em ações: descreve a maneira de
contabilizar as transações de pagamento baseado em ações, incluindo
transações em que uma entidade recebe ou adquire bens ou serviços
como contraprestação por seus instrumentos patrimoniais ou incorrendo
em obrigações por valores que sejam baseados no preço das ações ou
outros instrumentos patrimoniais da entidade.



Seção 27 – Redução ao valor recuperável de ativos: respeitante à
redução ao valor recuperável de ativos (impairment), que acontece quando
o valor contábil de um ativo ultrapassa seu valor recuperável. É aplicável a
todos os ativos, exceto os que são discutidos em outras seções, tais como:
a) ativos fiscais diferidos; b) ativos decorrentes de benefícios a
empregados; c) ativos financeiros tratados nas seções 11 ou 12; d)
propriedade para investimento mensurada pelo valor justo; e) ativos
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biológicos mensurados pelo valor justo menos os custos estimados para
venda.


Seção 28 – Benefícios a empregados: traz informações acerca da
contabilização de todas as formas de remuneração proporcionadas por
uma entidade em troca dos serviços prestados pelos seus empregados,
incluindo diretores e administradores, considerando os seguintes benefícios
a empregados de curto prazo, benefícios pós-emprego, outros benefícios
de longo prazo a empregados e benefícios de desligamento.



Seção 29 – Tributos sobre o lucro: é aplicável a todos os impostos
nacionais e estrangeiros que são baseados nos lucros tributáveis, inclusive
os tributos retidos na fonte que devem ser pagos por uma controlada,
coligada ou um empreendimento conjunto sobre distribuições para a
entidade que divulga as demonstrações financeiras.



Seção 30 – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de
demonstrações contábeis: visa determinar como incluir as transações em
moeda estrangeira e as operações no exterior nas DCs da entidade e como
converter as DCs em moeda de apresentação.



Seção 31 – Hiperinflação: esta seção foi eliminada do NBC TG 1000.



Seção 32 – Evento subsequente: determina os princípios para o
reconhecimento, mensuração e divulgação de eventos subsequentes ao
final do período contábil a que se referem as DCs.



Seção 33 – Divulgação sobre partes relacionadas: sobre a divulgação
nas demonstrações financeiras para evidenciar a possibilidade de que a
posição financeira e o resultado de uma entidade podem ter sido afetados
pela existência de partes relacionadas e de transações e saldos existentes
com tais partes.



Seção 34 – Atividades especializadas: esclarece sobre a divulgação
contábil pelas SMEs em relação a três tipos de atividades especializadas agricultura, atividades de extração e concessão de serviços.



Seção 35 – Adoção inicial deste pronunciamento: especifica as
primeiras demonstrações financeiras em que a entidade faz uma
declaração explícita e sem reservas de conformidade com o IFRS for
SMEs, independentemente de a entidade ter aplicado anteriormente os
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IFRS integrais ou o GAAP local. Uma entidade só pode ser um novo
adotante do IFRS for SME uma vez.

Algumas dessas seções são acompanhadas de apêndice de orientações para sua
implementação. A Tabela 3 apresenta as seções presentes na NBC TG 1000,
fazendo uma referência ao CPC específico (norma completa) que trata de cada
norma e se há divergência entre elas.

Tabela 3
Relação das seções da NBC TG 1000 e CPC correspondente
Seção
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Assunto
CPC
Diverge
Pequenas e médias empresas
Conceitos e princípios gerais
CPC 00
Não
Apresentação das demonstrações contábeis
CPC 26
Não
Balanço patrimonial
CPC 26
Não
Demonstração do resultado e do resultado abrangente
CPC 26
Sim
DMPL e demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados
CPC 26
Sim
Demonstração dos fluxos de caixa
CPC 03(R1)
Não
Notas explicativas às demonstrações contábeis
CPC 26
Não
Demonstrações consolidadas e separadas
CPC 36 e 35
Sim
Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro
CPC 23
Não
Instrumentos financeiros básicos
CPC 38 a 40
Sim
Outros tópicos sobre instrumentos financeiros
CPC 38 a 40
Sim
Estoques
CPC 16(R1)
Não
Investimento em controlada e em coligada
CPC 18
Sim
Investimento em empreendimento controlado em conjunto
CPC 19
Sim
Propriedade para investimento
CPC 28
Não
Ativo imobilizado
CPC 27
Não
Ativo intangível exceto goodwill
CPC 4
Sim
Combinação de negócios e goodwill
CPC 15
Sim
Operações de arrendamento mercantil
CPC 6
Não
Provisões, passivos e ativos contingentes
CPC 25
Não
Passivo e patrimônio líquido
CPC 39
Não
Receitas (e contratos de construção)
CPC 30 e 17
Não
Subvenção governamental
CPC 7
Não
Custos de empréstimos
CPC 20
Sim
Pagamento baseado em ações
CPC 10
Não
Redução ao valor recuperável de ativos
CPC 01 e 31
Não
Benefícios a empregados
CPC 33
Sim
Tributos sobre o lucro
CPC 32
Não
Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de
30
demonstrações contábeis
CPC 02(R1)
Sim
31
Hiperinflação
32
Evento subsequente
CPC 24
Não
33
Divulgação sobre partes relacionadas
CPC 5
Não
34
Atividades especializadas (biológicas, de extração e concessão) CPC 29 e 34
Não
35
Adoção inicial deste pronunciamento
DMPC: Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
Fonte: CRC-SP. Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. (2011). Manual de
técnicas e práticas de aplicação da lei nº 11.638/07 nas pequenas e médias empresas. São Paulo:
CRCSP, 2010/2011.

.
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A Tabela 3 mostra se a seção discutida na NBC TG 1000 diverge de forma
significativa do CPC correspondente. Nos casos em que foi indicado “Não”,
significa que o conteúdo do CPC SME é tratado da mesma forma que o CPC
específico, porém de forma resumida. Já nos casos indicados como “Sim”, implica
que o conteúdo trazido pelo CPC SME está significativamente simplificado
quando comparado ao CPC correspondente. Portanto, as 244 laudas que
compõem o IFRS SMEs contemplam todos os procedimentos dispostos nas
normas destinadas às companhias abertas, de forma simplificada e contínua.
Dessa forma, a NBC TG 1000 propõe a harmonização da mensuração e
contabilização dos eventos contábeis, unificando os procedimentos em esfera
mundial de forma simplificada. Isso faz com que as sociedades de pequeno e
médio porte, sem obrigatoriedade de prestação de contas públicas, tenham
mesma compatibilidade nos relatórios contábeis que as companhias abertas e de
grande porte.

A norma estabelece às SMEs os seguintes demonstrativos contábeis a serem
apresentados de forma anual, com o fito de que seja apresentada a posição
patrimonial e financeira das entidades tais como seu desempenho e os fluxos de
caixa:

a) Balanço Patrimonial;
b) Demonstração de Resultados do Exercício;
c) Demonstração de Resultado Abrangente;
d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
f) Notas Explicativas (CPC, 2009).

Ainda com o propósito de simplificação, não são contempladas nas normas IFRS
SMEs a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) e as informações por
segmento de negócio. Além disso, as notas explicativas são consideravelmente
simplificadas e reduzidas ao se comparar com a norma completa (CFC, 2013). É
permitida, no IFRS SMEs, a utilização do método de custo para registro das
propriedades para investimento e o reconhecimento direto no resultado referente
aos gastos com investimentos. Já no IFRS full as propriedades para
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investimentos são avaliadas pelo valor justo e os gastos investimentos que devem
ser ativados, sem falar nas complexas regras acerca dos instrumentos financeiros
que estão presentes nas normas completas (CPC, 2009).

Ao efetuar a adesão dos IFRS for SMEs, as entidades deverão compor, junto com
os demonstrativos contábeis, uma declaração evidenciando que está em
conformidade com o IFRS SMEs. Além disso, faz-se necessário expor de que
forma a transformação de suas políticas e práticas contábeis influenciaram seus
demonstrativos contábeis (CPC, 2009).

2.4.2.2 ITG 1000: modelo contábil para micro empresas e empresas de pequeno
porte

Conforme aborda a NBC TG 1000, a partir do exercício de 2010, todas as SMEs
estão obrigadas a adotarem a referida normatização, com o intuito de adequar
seus procedimentos contábeis com o padrão internacional, conforme IFRS for
SME. Contudo, muitas das 35 seções contidas na NBC TG 1000 não são
aplicáveis a algumas empresas, consideradas de micro e pequeno porte, por não
possuírem transações pertinentes à norma.

Dessa forma, com o objetivo de proporcionar tratamento diferenciado para as
microempresas e empresas de pequeno porte, visando à simplificação da
escrituração e da geração de DC, considerando a realidade quanto ao porte,
volume de negócios e de transações realizadas por esse conjunto de empresas, o
CFC elaborou a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 – Modelo Contábil para
Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, no qual foi aprovada pela
Resolução CFC no 1.418/12.

Tal normatização foi criada a partir de um processo de construção coletiva com a
participação de mais de uma dezena de entidades de vários setores da economia
brasileira, sob a coordenação de um grupo de trabalho constituído pelo CFC.
Inicialmente, foi elaborada uma minuta que foi submetida à audiência pública,
eletrônica e presencial, por cerca de quatro meses, com o registro de quase uma
centena de sugestões. Em seguida, o grupo de trabalho avaliou as sugestões
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recebidas, incorporando aquelas entendidas como pertinentes e submeteu a
minuta à apreciação da Câmara Técnica do CFC, que por sua vez definiu e
aprovou o texto final, que foi homologado pelo Plenário do CFC em 05/12/2012
(CFC, 2013).

O CFC (2013) destaca que essa simplificação não enseja o entendimento de que
tais empresas estejam desobrigadas à manutenção de escrituração contábil.
Muito pelo contrário, a ITG 1000 induz ainda mais a obrigatoriedade, em função
da simplificação prevista na norma que é aplicável para os exercícios sociais
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012 para as empresas que apresentaram
receita bruta no ano anterior igual ou inferior aos limites definidos nos incisos I e II
do art. 3º da Lei Complementar no 123/06, atualmente fixado em R$ 3.600.000,00.

A ITG 1000 permite que as microempresas e as empresas de pequeno porte
façam os seus lançamentos contábeis somente ao final de cada mês, desde que
mantenham a escrituração regular dos livros e registros auxiliares em
conformidade com a ITG 2000 – Escrituração Contábil. A norma prevê ainda que
caso ocorram transações ou eventos materiais não previstos, os requisitos da ITG
2000 – Escrituração Contábil e da NBC TG 1000 devem ser obrigatoriamente
observados, com o fito de garantir que todas as transações ocorridas sejam
registradas e evidenciadas nas DCs.

Quanto ao conjunto obrigatório de DC, de acordo com o CFC (2013), as
microempresas e empresas de pequeno porte devem elaborar e divulgar o
balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e as notas
explicativas.

Foram recebidos diversos comentários no processo de audiência pública, que
sugeriram que a elaboração e divulgação da demonstração dos fluxos de caixa
também deveriam ser obrigatórias. Contudo, após amplo debate prevaleceu o
conceito de evitar mais exigências para as microempresas e empresas de
pequeno porte. Mesmo assim, o item 27 da ITG 1000 incentiva a elaboração e a
divulgação do conjunto completo de DC, conforme NBC TG 1000 (CFC, 2013).
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2.4.2.3 CTG 1000: adoção plena das normas brasileira de contabilidade
O CFC aprovou, em 30 de agosto de 2013, a NBC CTG 1000 – Adoção Plena da
NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequena e Média Empresa. Tal norma
permite que as empresas que ainda não conseguiram atender plenamente a
todos os requisitos da NBC TG 1000 possam fazer a sua adoção plena a partir
dos exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2013 (CFC, 2013).
De acordo com a CTG 1000, as entidades que ainda não adotaram plenamente a
NBC TG 1000 são aquelas que: a) não apresentaram DC em períodos anteriores,
em conformidade com a NBC TG 1000; b) apresentaram DCs anteriores mais
recentes em atendimento a outras exigências que não são consistentes com a
NBC TG 1000; c) apresentaram DCs anteriores mais recentes em conformidade
com a NBC TG 1000, porém de forma parcial (CFC, 2013).

A norma ainda define que: a) a entidade incluída em uma das situações descritas
no item 3 deve seguir os procedimentos da “adoção inicial” previstos na seção 35
da NBC TG 1000, incluindo suas isenções; b) a entidade que adotar pela primeira
vez a NBC TG 1000 pode observar todas as isenções previstas no item 35.10 da
seção 35, inclusive a relacionada ao custo atribuído (deemed cost) para o ativo
imobilizado e propriedades para investimento; c) no que se refere à
reapresentação do exercício anterior mais recente, para fins de comparabilidade,
destaca-se que, caso seja impraticável a realização dos ajustes exigidos para a
elaboração do balanço de abertura na data de transição (1º/01/12), a entidade
deve fazer a divulgação em notas explicativas de tais fatos, conforme previsto no
item 35.11 da NBC TG 1000 (CFC, 2013).

Nota-se, portanto, que se tornou obrigatória a adoção das normais internacionais
de contabilidade no padrão IFRS para todas as SMEs brasileiras, tendo em vista
a edição das normas editadas pelo CFC, conforme evidenciado nessa seção.

Concluindo essa seção, notou-se que muitos autores realizaram estudos a
respeito das SMEs e as normas internacionais de contabilidade, mas não foram
específicos quanto à adoção do IFRS pelas SMEs e sim de forma isolada.
Constatou-se, ainda, que são vários os conceitos apresentados na literatura para
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as micro, pequenas e médias empresas e suas características. Além disso, essa
seção também fez uma abordagem sobre a normatização para pequenas e
médias empresas com foco na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas; ITG 1000 – Modelo Contábil para Micro Empresas e Empresas
de Pequeno Porte; e CTG 1000 – Adoção Plena das Normas Brasileiras de
Contabilidade. Foram normas necessárias a serem explicadas e estudadas por
serem escassos os trabalhos na literatura especificamente sobre a adoção do
IFRS pelas SMEs.

2.5 Notas finais

Tendo em vista a obrigatoriedade da adoção dos IFRS nas SMEs, de forma a
garantir que as SMEs tenham seus DCs em harmonia com os padrões
internacionais, será necessário o empenho dos contabilistas responsáveis por tais
empresas de forma a incentivar e promover a adoção dessas normas nas SMEs.
Isso corrobora as ponderações de Martins e Lima (2012) de que, apesar de todas
essas simplificações, o IFRS SMEs só será efetivamente aplicado com o
empenho dos contadores em persuadir os empresários, contrapondo os custos e
os benefícios da aplicação dessa normatização. Dessa forma, pode-se, inclusive,
afirmar que os contadores que não se familiarizarem com as normas do IFRS
estarão indo contra a tendência do mercado e, consequentemente, poderão
colocar em xeque o progresso profissional. É nesse contexto que esta dissertação
busca evidenciar como as SMEs do estado de Minas Gerais estão se
comportando diante da harmonização dos procedimentos contábeis em nível
mundial.

Como pode ser verificado na teoria, o IFRS tem como principal propósito
estimular e impulsionar os investimentos estrangeiros por meio da unificação das
normas contábeis, promovendo a compreensão das informações anunciadas para
as empresas de todas as partes do mundo, diminuindo as dúvidas de natureza
contábil e, em consequência, determinando o crescimento econômico. Além
disso, essa necessidade de adoção do IFRS se deve à globalização da economia
e ao contínuo crescimento dos mercados, os quais determinam às organizações a
necessidade do desenvolvimento de DCs fundamentadas em critérios e normas
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homogêneos e uniformes. Com isso, os empresários, investidores, gestores e
analistas financeiros podem usar informações confiáveis, transparentes e
comparáveis nos seus processos de tomadas de decisões.

Pode-se também inferir que os dados contábeis em relação à adoção inicial das
normas internacional requerem melhor avaliação em se tratando das SMEs, para
que seja possível verificar e avaliar as expectativas quanto aos benefícios futuros,
bem como o reconhecimento acerca do bem no mercado por parte da SMEs. Tal
fato se deve à questão de terem as SMEs suma relevância para o desempenho
da economia do Brasil e também de possuírem ampla representatividade no que
concerne à produção de bens e serviços nacional, na geração de renda e
emprego.

Diante do exposto neste capítulo, devido ao cenário que o Brasil apresenta, as
empresas de diversos portes tentam adaptar seus negócios de acordo com as
atuais exigências de mercado, para conseguirem assegurar sua sobrevivência no
mercado. Entre tais exigências, tem-se a adoção dos IFRS for SMEs que,
conforme registrado na literatura aqui consultada, requerem dessas empresas a
conversão das suas práticas contábeis ao padrão internacional.
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3 Metodologia

Este capítulo descreve a metodologia de pesquisa que foi adotada com a
finalidade de levantar os dados necessários para o alcance dos objetivos
propostos proposta nesta dissertação. Com base nos objetivos específicos, foi
possibilitada a determinação do objetivo geral: “analisar como as empresas de
pequeno e médio porte estado de Minas Gerais têm se posicionado perante a
adoção das normas internacionais de contabilidade no padrão IFRS e investigar
os efeitos da adoção de tais normas nessas empresas”.

3.1 Delineamento da pesquisa

Tendo por base as características do problema, a estratégia adotada nesta
pesquisa foi a qualiquanti, ou seja, qualitativa e quantitativa em pesquisa
descritiva, com o intuito de analisar a aderência das normas internacionais de
contabilidade no padrão IFRS pelas micro, pequenas e médias empresas do
estado de Minas Gerais e investigar os efeitos da adoção de tais normas nessas
empresas.

Com base no exposto, torna-se necessário verificar as possibilidades identificadas
pela pesquisa, sejam elas restritivas ou colaborativas. Assim sendo, é
fundamental ter um delineamento de pesquisa para que se possa seguir o
caminho adequado conforme a questão norteadora que irá possibilitar o alcance
dos objetivos propostos.

Para tanto, nesta pesquisa foram aplicados alguns métodos e técnicas
disponíveis que auxiliassem na análise de como as empresas de pequeno e
médio porte estado de Minas Gerais têm se posicionado perante a adoção das
normas internacionais de contabilidade no padrão IFRS.

3.2 Método e abordagem empregados na pesquisa

Os métodos adotados neste estudo foram a qualitativa e a quantitativa. A escolha
pela pesquisa quantitativa se deve ao fato de realizar-se análise sobre os
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principais fatores que influenciam na adoção das normas internacionais de
contabilidade no padrão IFRS das SMEs. Em relação à abordagem quantitativa,
segundo Hair, Babin, Money e Samouel (2005), é um tipo de pesquisa que
fornecerá informações resumidas sobre várias características, sendo útil para o
mapeamento de tendências.

A pesquisa quantitativa significa transformar opiniões e informações em números
para possibilitar a classificação e análise. Exige o uso de recursos e de técnicas
estatísticas. Para Richardson (1989), essa modalidade de pesquisa caracteriza-se
pelo emprego da quantificação desde a coleta das informações até a análise final
por meio de técnicas estatísticas, independentemente de sua complexidade.

Esse tipo de pesquisa também é empregado no desenvolvimento de pesquisas
descritivas de âmbito social, econômico, de comunicação, mercadológicas e de
administração. E representa uma forma de garantir a precisão dos resultados,
evitando distorções (Oliveira, 1997) e, por isso, importante para esta dissertação.

A escolha pela abordagem quantitativa também se baseia, segundo Teddlie &
Tashakkori (2009), em ser um método de coleta, análise, interpretação e
apresentação de informações numéricas, em que o interesse principal está nas
bases de dados numéricas e suas análises. Tem como objetivo nesta pesquisa
identificar o perfil das empresas respondentes e realizar análise descritiva quanto
ao processo adoção dos IFRS for SMEs nas empresas pesquisadas, tal como os
principais custos, benefícios, dificuldades, barreiras, impactos e o nível de
aderência das SMEs às normas internacionais de contabilidade. Nessa etapa do
estudo serão utilizadas as questões de 1 a 12 do questionário (Apêndice A)
proposto para obter o resultado esperado e quatro perguntas abertas.

Sendo assim, a pesquisa é considerada quantitativa, tendo em vista que este
trabalho se propôs a avaliar o número de empresas que aderiram à legislação, tal
como seus efeitos, e qualitativa, por buscar entender o que levou a empresa a
adotar ou não os IFRS for SMEs. Essa abordagem caracteriza-se pela
combinação de métodos quantitativos e qualitativos num mesmo estudo, tendo
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como objetivo o alcance de mais aprofundamento sobre o problema da pesquisa
(Creswell, 2007).

Quanto à escolha pela pesquisa qualitativa, este se justifica porque, segundo
Marconi e Lakatos (1991), consiste em investigações de pesquisa empírica, pois
empregam artifícios qualitativos que têm por objetivo a coleta sistemática de
dados sobre população, programas ou amostras de populações e programas. No
caso deste estudo, é analisar como as empresas de pequeno e médio porte
estado de Minas Gerais têm se posicionado perante a adoção das normas
internacionais de contabilidade no padrão IFRS e investigar os efeitos da adoção
de tais normas nessas empresas.

Para Triviños (1992), a pesquisa qualitativa é um tipo de metodologia que utiliza
como fonte de pesquisa informações diretas do ambiente natural, tendo como
instrumento-chave o pesquisador.

Trata-se ainda de pesquisa descritiva que, segundo Gil (2002), realça que as
pesquisas descritivas geralmente são realizadas pelos pesquisadores sociais que
pretendem estruturar o conhecimento para poder aplicá-lo no futuro.

Vergara (2004) preleciona que a pesquisa descritiva expõe características de
determinada população ou determinado fenômeno, além de estabelecer
correlações entre variáveis e definir sua natureza.

Com o objetivo de descrever os dados utilizados na amostra, realizou-se análise
descritiva dos dados coletados. Para as variáveis contínuas, a análise descritiva
apresenta medidas de tendência central e da variabilidade dos dados amostrais.
Para as variáveis categóricas (medidas a

partir de categorias) foram

apresentadas tabelas de frequência com o percentual que cada uma das
categorias representa para a variável relacionada. De acordo com Forza (2002), a
pesquisa descritiva se aplica durante as etapas preliminares do estudo de um
fenômeno, cujo objetivo é antecipar a percepção sobre um dado tema e fornecer
as bases para uma pesquisa mais aprofundada ou quando normalmente não
existem modelos nem conceitos a serem medidos em relação ao fenômeno de
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interesse, como melhor medi-lo ou como descobrir novas facetas do fenômeno
em estudo.

Este trabalho também apresenta características de pesquisa descritiva com a
adoção de métodos de amostragem não probabilísticos e utilização de um critério
de elegibilidade para selecionar as respostas válidas a partir das informações
coletadas (Fink, 1995; Hair et al., 2005).

Desta forma, optou-se por realizar pesquisa com abordagem descritiva, pelo fato
de permitir a descrição das empresas de pequeno e médio porte estado de Minas
Gerais e como elas têm se posicionado perante a adoção das normas
internacionais de contabilidade no padrão IFRS.

3.3 Unidade de análise e observação

A unidade de análise observada para a pesquisa foram as micro, pequenas e
médias empresas do estado de Minas Gerais. A população-alvo foi constituída
pelas SMEs de Minas Gerais. Quanto à amostra, o questionário foi encaminhado
para aproximadamente 30 mil SMEs. De acordo com Malhotra (2012), a
população-alvo são os indivíduos objeto de estudo, que detêm as informações
desejadas sobre as quais se pretende fazer inferências a partir de determinada
amostra. Nesse contexto, o público-alvo desta pesquisa foram as SMEs do estado
de Minas Gerais.

O questionário foi elaborado a partir da ferramenta Google docs. e o link para
resposta foi enviado às SMEs de todas as regiões do estado de Minas Gerais,
principalmente por meio de um mailing list de aproximadamente 30 mil empresas.
Além desse mailing list, o questionário também foi divulgado aos conselheiros do
CRC-MG.

3.4 Premissas da pesquisa

a) O nível de aderência das normas internacionais de contabilidade por parte
das pequenas e médias empresas em Minas Gerais é baixo;
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b) os fatores que levam as pequenas e médias empresas a não aderirem às
normas internacionais de contabilidade são diversos, como os altos custos
com implantação do sistema e treinamento de pessoal;
c) os benefícios com a adoção das normas internacionais de contabilidade em
comparação com os custos são baixos para as micro, pequenas e médias
empresas.

3.5 Procedimento de coleta dos dados

Foi aplicado questionário aos participantes por meio de um survey que, de acordo
com Sampieri (1991), ocorre em um só momento, pretendendo descrever e
analisar o estado de uma ou várias variáveis em um dado momento. Na técnica
de survey é retirada da população uma amostra de sujeitos para se fazer as
avaliações e inferências sobre tal população (Collis & Russey, 2005). Foi aplicada
amostragem não probabilística por conveniência.

Um survey se pauta pela obtenção de dados ou informações sobre as
características ou as opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como
representante de uma população-alvo, utilizando um questionário como
instrumento de pesquisa (Fonseca, 2002, p. 33). Nesse tipo de pesquisa, muitas
vezes o respondente não é identificável, garantindo-se o sigilo do informante
(Freitas, Oliveira, Saccol, & Moscarela, 2000). Esse método atende aos objetivos
deste trabalho, cujo objetivo é analisar como as empresas de pequeno e médio
porte do estado de Minas Gerais têm se posicionado perante a adoção das
normas internacionais de contabilidade no padrão IFRS e investigar os efeitos da
adoção de tais normas nessas empresas.

O formulário é composto de 16 perguntas, além das necessárias para a
classificação

das

empresas

e

dos

respondentes.

Cada

questão

está

correlacionada a algum dos objetivos específicos e respaldada por um ou mais
autor, conforme demonstra a Tabela 4.
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Tabela 4
Correlação dos objetivos específicos
Objetivos específicos

Questão
1 - A empresa se preocupa com a qualidade e
transparência das demonstrações contábeis.
2 - A empresa possui conhecimento acerca das
normas internacionais de contabilidade (IFRS)
aplicadas em pequenas e médias empresas
conforme a norma brasileira de contabilidade
Analisar o nível de
NBC TG 1000.
aderência dos IFRS
3 - A empresa adota, na íntegra, as normas
nas pequenas e
internacionais de contabilidade no padrão IFRS.
médias empresas do
11 - Quais os serviços contábeis mais utilizados
estado de Minas
pela empresa
Gerais
12 - Qual a frequência da elaboração das
demonstrações contábeis
15 - Em sua opinião, como você enxerga a
adoção das normas internacionais de
contabilidade no padrão IFRS nas pequenas e
médias empresas brasileiras?
4- Os profissionais responsáveis pela
contabilidade da empresa passam por
atualizações acerca das normas internacionais
de contabilidade (IFRS) aplicadas em empresas
de pequeno e médio porte
5 - Os profissionais responsáveis pela
contabilidade da empresa possuem
Evidenciar os fatores
que levaram, ou não, conhecimentos satisfatórios acerca das normas
à adoção dos IFRS internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas
em pequenas e médias empresas
nas empresas de
pequeno e médio
13 - O que levou a empresa a adotar as normas
porte do estado de internacionais de contabilidade? Caso não tenha
Minas Gerais
adotado, por que decidiu não adotar?
6 - A adoção das normas internacionais de
contabilidade (IFRS) é extremamente
necessária para a empresa.
7 - A empresa tem a intenção de adotar e/ou
manter sua contabilidade em conformidade com
normas do IFRS.
8 - Os benefícios da adoção das normas
Avaliar, na opinião
internacionais de contabilidade são maiores do
das empresas de
que os custos
pequeno e médio
9 - Quais os custos incorridos para adoção dos
porte do estado de
IFRS?
Minas Gerais, os
custos e benefícios
10 - Quais os benefícios advindos da adoção
obtidos com a adoção
dos IFRS?
do IFRS.
14 - Custo x benefício
Fonte: elaborada pelo autor (2015).

Autores

CFC, 2013;
CPC, 2009;
Deloitte (2012);
Brasil. (2007);
Brasil. (2009);
Santos (2012);
Castillo-Merino et al.
(2014)

CFC, 2013;
CPC, 2009;
Deloitte (2012);
Brasil (2007);
Brasil (2009);
Santos (2012);

Nascimento e Reginato
(2008);
Martins e Lima (2012).
Riva (2013)

3.6 Análise dos dados

No que diz respeito à análise dos dados qualitativos produzidos neste estudo, foi
escolhida a técnica de análise de conteúdo, que é a expressão mais usada para
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representar o tratamento dos dados de uma pesquisa qualitativa. No entanto, a
expressão significa mais do que um procedimento técnico, faz parte de uma
histórica busca teórica e prática no campo das investigações sociais, como afirma
Minayo (2006).

Segundo Gil (2002), a análise de conteúdo é um método de pesquisa que permite
ao investigador fazer a descrição e interpretação do conteúdo levantado na teoria
e prática. Por meio desse tipo de análise, o autor pode fazer uma abordagem dos
resultados alcançados com características e possibilidades próprias. Assim, nas
questões de 13 a 16 foram propostas questões aberta de modo a permitir que os
respondentes opinem com mais liberdade e profundidade em relação à adoção
dos IFRS pelas SMEs, tornando o estudo mais aprofundado.

No que diz respeito aos dados quantitativos produzidos neste estudo, optou-se
pela escala de pontuação do tipo escala de Likert de 7 pontos, a partir da qual os
respondentes atribuíram nota de 1 a 7 de acordo com seu grau de concordância,
sendo que quanto maior a nota, maior será a concordância da afirmativa. A escala
de Likert é uma ferramenta que tem sido bastante utilizada entre os
pesquisadores. Segundo Malhotra (2012) e Aaker & Day (1983), ela é
considerada popular, pela facilidade de construção e aplicação. Geralmente os
dados são tratados como intervalares. Sendo assim, a escala de Likert possui as
características de descrição, ordem e distância.

Para melhor análise dos resultados computados a partir das escalas, foi realizada
abordagem quantitativa para estabelecer o ranking médio (RM). Para o
questionário, utilizou-se escala tipo Likert de 7 pontos para mensurar o grau de
concordância dos sujeitos que responderam os questionários. Realizou-se a
verificação quanto à concordância ou discordância das questões avaliadas, a
partir da obtenção do RM da pontuação atribuída às respostas, relacionando a
frequência das respostas dos pesquisados que fizeram tal atribuição, nas quais os
valores inferiores a quatro são considerados discordantes e superiores a quatro,
concordantes. O valor quatro é considerado “não concordo nem discordo” ou
“sem opinião” (Oliveira, 2006). Quanto mais próximo de sete, mais alto o nível de
concordância; quanto mais próximo de um, mais alto o nível de discordância.
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Foi feito pré-teste do questionário com 12 pessoas, sendo oito delas contabilistas,
três empresários e um administrador. Em seguida, foram feitas as alterações
necessárias de modo a proporcionar mais clareza aos respondentes. O objetivo
de se realizar pré-testes é identificar dificuldades de compreensão das questões
elaboradas e promover as alterações necessárias (Mattar, 2012).

A Tabela 5 que se segue mostra a estratégia de análise dos dados conforme os
objetivos específicos.

Tabela 5
Estratégia de análise dos dados
OBJETIVO ESPECÍFICO
Analisar o nível de aderência
dos IFRS nas pequenas e
médias empresas do estado de
Minas Gerais
Evidenciar os fatores que
levaram, ou não, à adoção dos
IFRS nas empresas de pequeno
e médio porte do estado de
Minas Gerais
Avaliar,
na
opinião
das
empresas de pequeno e médio
porte do estado de Minas
Gerais, os custos e benefícios
obtidos com a adoção do IFRS.
Fonte: elaborada pelo autor.

TIPO DE
PESQUISA

COLETA DE
DADOS

Descritiva

Questionário

CFC, 2013; CPC, 2009; Deloitte
(2012);Brasil (2007); Brasil
(2007); Santos (2012);

Descritiva

Questionário

Nascimento e Reginato (2008);
Martins e Lima (2012);
Riva (2013)

Descritiva

Questionário

AUTORES
CFC, 2013; CPC, 2009;
Deloitte (2012); IASB (2011);
Brasil (2007); Brasil (2009);
Santos (2012);

3.6.1 Limitações de pesquisa e formas de contorná-las

A principal limitação desta dissertação está no baixo retorno de respondente em
relação ao número de empresas no qual o questionário foi enviado. O
questionário foi encaminhado para o e-mail das SMEs do mailing list de uma
entidade sindical de segundo grau, que contém aproximadamente 30 mil
empresas, além de ter sido divulgado aos conselheiros do CRC/MG durante o
período de agosto a dezembro de 2015. Do total, foram obtidas 120 respostas,
sendo 117 respostas válidas e três inválidas. As respostas inválidas se deram por
haver uma empresa com faturamento anual superior a R$ 300 milhões de reais,
sendo, portanto, considerada como grande; e duas empresas de outro estado.
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Portanto, a quantidade de respostas obtidas, considerando o número de
questionários distribuídos, foi a limitação desta pesquisa.

Como forma de contornar tal limitação, ao observar o baixo retorno de respostas
em

relação

à

quantidade

de

empresas,

foram

feitas

ligações

para

aproximadamente 1.000 empresas com o objetivo de alavancar o número de
respondentes. Dessas ligações, apenas duas empresas responderam. Na maioria
das vezes foi observada a falta de segurança dessas empresas em passar
informações acerca do que havia sido proposto na pesquisa.

3.6.2 Triangulação interna e externa

Tem-se uma triangulação da pesquisa que, de acordo com Yin (2001), combina
fontes e métodos variados para a coleta de dados, podendo ser usados os
qualitativos e quantitativos para a realização de entrevistas, aplicação de
questionários, observação participante, entre outras formas. Além disso, essa
triangulação também permite que sejam aplicados diferentes métodos para a
análise dos dados da pesquisa, ou seja, técnicas estatísticas descritivas, análise
de conteúdo, de discurso ou outro. O objetivo da triangulação, segundo Yin
(2001), é contribuir para que o fenômeno estudado seja visto sob múltiplas
perspectivas e enriquecer a compreensão do pesquisador, possibilitando surgir
novas dimensões. Desta forma, um pesquisador que possui grandes habilidades,
irá usar os dados quantitativos para enriquecer e melhorar os resultados obtidos
com o método qualitativo, e vice-versa.

Além do exposto, o instrumento aplicado mensura o perfil dos respondentes, o
grau de concordância com diversas afirmativas acerca das normas internacionais
de contabilidade e frequência de realização de uma pequena lista de serviços
contábeis.

As variáveis de perfil e de serviços contábeis foram descritas de acordo com a
suas distribuições de frequências. Já os graus de concordância, além de
mensurados de acordo com a distribuição de frequências, foram descritos a partir

82

de medidas de resumo, como: média, mediana, desvio-padrão e coeficiente de
variação.

Em alguns casos, vários itens foram mensurados para identificar a percepção de
um único conceito. A fim de reduzir a dimensão desses conceitos foi utilizado o
método de estatística multivariada, análise fatorial.

A análise fatorial tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de
determinado vetor X, em termos de um número menor de variáveis aleatórias,
chamadas de fatores comuns e que estão relacionadas ao vetor original X por
meio de um modelo linear. Nesse modelo parte da variabilidade de X é atribuída
aos fatores comuns, sendo o restante da variabilidade de X atribuído às variáveis
que não foram incluídas no modelo, ou seja, ao erro aleatório.

O que se espera é que as variáveis originais

estejam agrupadas

em subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo que
a análise fatorial teria como objetivo o encontro desses fatores de agrupamento.
Deste modo, em casos nos quais se tem grande número de variáveis medidas e
correlacionadas entre si, é possível, a partir da análise fatorial, identificar-se
menor número de novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que de
algum modo sumarizem as informações principais das variáveis originais. Essas
novas variáveis são chamadas de fatores ou variáveis latentes (Mingoti, 2007).

Para os índices de custo, benefício e serviços, foi realizada a análise fatorial via
matriz de covariâncias e para o índice geral foi utilizada a analise fatorial via
matriz de correlação, pela diferença entre as escalas das variáveis envolvidas.
Em todos os casos optou-se pela utilização de apenas um fator da análise.

A fim de identificar associações entre o vínculo do entrevistado, a localização e o
porte da empresa com as afirmativas mensuradas, os índices de custo, benefício
e serviços, utilizou-se o teste Kruskal-Wallis. O teste é uma metodologia não
paramétrica, portanto, não faz suposições sobre natureza dos dados. É utilizado
para comparar três ou mais populações. Testa a hipótese nula de que todas as
populações possuem funções de distribuição iguais contra a hipótese alternativa
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de que ao menos duas das populações possuem funções de distribuição
diferentes (Triola, 1999).

O teste de Kruskal-Wallis é análogo ao teste F utilizado na análise de variância
(ANOVA) 1 fator. Enquanto a análise de variância dos testes depende da hipótese
de que todas as populações em confronto são independentes e normalmente
distribuídas, o teste de Kruskal-Wallis não coloca alguma restrição sobre a
comparação. Quando a probabilidade de significância do teste (p-valor) é igual ou
inferior ao nível de significância utilizado, conclui-se que existe associação entre
os grupos.

Ao identificar a existência da associação, foram descritas as diferenças por meio
de box-plots, que é um gráfico utilizado para avaliar a distribuição empírica dos
dados. O box-plot é formado pelo primeiro e terceiro quartis e pela mediana. As
hastes inferiores e superiores se estendem, respectivamente, do quartil inferior
até o menor valor não inferior ao limite inferior e do quartil superior até o maior
valor não superior ao limite superior.

Já para verificar as associações da frequência de realização de serviços
contábeis, utilizou-se o teste qui-quadrado. O teste identifica se existe diferença
da distribuição da variável entre os grupos em análise. Quando a probabilidade de
significância do teste (p-valor) é igual ou inferior ao nível de significância utilizado,
conclui-se que existe associação entre os grupos.

Foram realizados ainda, gráficos de análise de correspondência para relacionar o
índice geral construído pela análise fatorial e categorizado em quartis com
características dos respondentes. É uma técnica de análise exploratória de dados
adequada para analisar tabelas de duas ou múltiplas entradas, levando em conta
algumas medidas de correspondência entre linha e colunas. Basicamente,
converte uma matriz de dados não negativos em um tipo particular de
representação gráfica em que as linhas e colunas da matriz são simultaneamente
representadas em dimensão reduzida, isto é, por pontos no gráfico. Esse método
permite estudar as relações e semelhanças existentes entre as categorias de
linhas e entre as categorias de colunas de uma tabela de contingência.
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Essa análise possui diversos aspectos que a distingue de outras técnicas de
análise de dados. Sua natureza multivariada permite revelar relações que não
seriam detectadas em comparações aos pares de variáveis. É altamente flexível
quanto a pressuposições sobre os dados: o único requisito é o de uma matriz
retangular com entradas não negativas. Pode ser considerada um caso especial
da análise de componentes principais, porém dirigida para dados categóricos
organizados em tabelas de contingência e não para dados contínuos. O problema
é análogo a encontrar o maior componente principal de um conjunto de I
observação e J variáveis, com modificações devido à ponderação das
observações e à métrica ponderada.

O software utilizado nas análises foi o Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) versão 18.0 com o auxílio do Excel, ferramenta do Windows. O nível de
significância utilizado foi de 5%.
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4 Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados da Pesquisa

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados desta pesquisa,
sendo, na primeira seção, apresentados os dados quantitativos e na segunda
etapa os dados qualitativos.

4.1 Resultados gerais: etapa quantitativa

Na seção que se segue são apresentados os resultados coletados em campo a
respeito do perfil dos respondentes; resultados gerais sobre IFRS em SMEs; e
sobre os custos e benefícios na adoção dos IFRS em SMEs.

4.1.1 Perfil dos respondentes

As questões de 1 a 4 buscaram ajudar a conhecer as principais características
dos respondentes, como: vínculo do respondente com a empresa, localização da
empresa, porte e ramo de atuação. A Tabela 6 mostra as variáveis do projeto que
caracterizam o perfil dos respondentes, sendo estas descritas em relação à
distribuição de frequências. Nota-se que a maior parte dos respondentes é de
contabilistas (62,4%) e que a maior parte deles é de prestadores de serviço sem
vínculo empregatício, ou seja, possui contrato com escritório externo. Observouse

também

que

22,2%

dos

respondentes

são

empresários

e

15,4%

caracterizados como outros, sendo administrador ou outro tipo de colaborador.
Em relação ao porte da empresa, cerca de 50% dos respondentes são de
microempresas, 23,5% empresa de pequeno porte e 26,9% empresa de médio
porte. Quanto à localização, 58% das respondentes estão localizados na região
metropolitana de Belo Horizonte, sendo as demais localizadas no interior do
estado de Minas Gerais.

Os respondentes informaram, ainda, o ramo de atuação da empresa a que estão
vinculados. Dessa forma, cerca de 70% declararam que as empresas são
prestadoras de serviços e 43% são do setor comercial.
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Tabela 6
Perfil dos respondentes
Vínculo com a empresa
Contabilista (empregado)

Frequência
25

%
21,4

Contabilista (prestador de serviços)

48

41,0

Empresário

26

22,2

Outros

18

15,4

Total

117

100,0

Frequência
68

%
58,1

Interior de Minas

49

41,9

Total

117

100,0

Frequência
59

%
49,6

Empresa de pequeno porte

28

23,5

Empresa de médio porte

32

26,9

Total

117

100,0

Frequência
84

%(*)
70,6

Comercial

51

42,9

Industrial

15

12,6

Terceiro Setor

9

7,6

Produtor Rural

4

3,4

Outros

9

7,6

Localização da empresa
Região metropolitana de Belo Horizonte

Faturamento médio bruto mensal
Microempresa

Ramo de atuação
Prestador de Serviços

*Percentual obtido sobre o total de empresas do projeto (117)
Fonte: dados da pesquisa.

Por meio da Figura 3 é possível verificar o vínculo dos participantes desta
pesquisa com a empresa, evidenciando a maioria deles como contabilistas
prestadores de serviços.
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16%

21%

22%

41%

Contabilista (empregado)

Contabilista (prestador de serviços)

Empresário

Outros

Figura 3: Vínculo com a empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

A Figura 4 ilustra os resultados quanto à localização da empresa onde os
respondentes trabalhos. Conforme verificado, abstrai-se que a maioria das
empresas está localizada em Belo Horizonte e região metropolitana, com 58%
das respostas, os demais são do interior do estado de Minas Gerais.

42%

58%

Região Metropolitana de Belo Horizonte

Interior de Minas

Figura 4: Localização da empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

Foi também verificado o porte da empresa e, no que se refere às SMEs, Lacerda
(2005) explica que elas apresentam vários critérios que as caracterizam, tais
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como o tipo de receita operacional líquida, capital social. Tavares (2008) e Petty
et al. (2004) complementam a ideia de Lacerda (2005), que observaram ser
também a receita bruta, quantidade de funcionários, sofisticação tecnológica e
outros.

Nesta dissertação foram consideradas microempresas aquelas que têm
faturamento anual até R$ 360.000,00; de pequeno porte com faturamento entre
R$ 360.000,00 e R$ 3.600.000,00; e de médio porte com faturamento anual entre
R$ 3.600.000,00 e R$ 240.000.000,00.

Procurou-se saber dos respondentes o porte da empresa onde eles trabalham,
constatando-se que a maioria (50%) é microempresa, seguida por empresa de
médio porte (27%) e pequeno porte (23%), como ilustrado na Figura 5.

27%

50%

23%

Micro empresa

Empresa de pequeno porte

Empresa de médio porte

Figura 5: Porte da empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

Referente ao ramo de atuação, apurou-se que a maioria dos respondentes é de
prestadores de serviços (70,6%) e a minoria é de produtor rural (3,4%), como
pode ser visualizado na Figura 6. Nessa questão foi permitida mais de uma
resposta.
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Prestador de Serviços

70,6

Comercial

42,9

Industrial

12,6

Terceiro Setor
Produtor Rural

7,6
3,4

Outros

7,6

Figura 6: Ramo de atuação.
Fonte: dados da pesquisa.

Em síntese, apesar de diversificados, a maioria dos respondentes é de
contabilistas terceirizados de microempresa localizada na região metropolitana de
Belo Horizonte.

4.1.2 Resultados gerais sobre IFRS em SMEs

No instrumento de avaliação foram feitas afirmativas a respeito da adoção dos
IFRS nas empresas entrevistadas. Cada entrevistado ponderou o grau de
concordância acerca do que foi mencionado. O grau de concordância foi de um a
sete. Quanto mais próximo de sete, mais alto o nível de concordância; quanto
mais próximo de um, mais alto o nível de discordância, conforme citado do
capítulo 3 desta investigação.

A Tabela 7 demonstra as medidas de resumo para sintetizar ranking médio (RM)
e o grau de concordância com as afirmativas.

O item de mais concordância entre os respondentes foi a preocupação das SMEs
com a qualidade e transparência das DCs. Tal afirmativa obteve RM de 5,32 e
mais de 50% dos respondentes a avaliaram com notas iguais ou superiores a
seis. Considerando o desvio-padrão, ele fornece a informação sobre até que
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ponto os dados da amostra se afastam da média. No caso deste estudo, no que
se refere às variáveis, a afirmativa em questão apresentou desvio-padrão de 1,83.

A preocupação com a qualidade e transparência das DCs pode estar relacionada
aos achados de Castillo-Merino et al. (2014), que reconhecem que os benefícios
obtidos dos efeitos causados no mercado financeiro decorrentes das melhorias na
qualidade e na comparabilidade das informações contábeis surgem como
consequência da padronização. Contudo, os possíveis benefícios advindos com a
adoção dos IFRS nas SMEs não estão sendo vistos por tais empresas.

Tabela 7
Afirmativas sobre o IFRS
Variável
A empresa se preocupa com a qualidade e transparência das
demonstrações contábeis
A empresa possui conhecimento acerca das normas
internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas a pequenas e
médias empresas
A empresa adota, na íntegra, as normas internacionais de
contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e médias
empresas
Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa
passam por atualizações acerca das normas internacionais de
contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e médias
empresas
Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa
possuem conhecimentos satisfatórios acerca das normas
internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas
e médias empresas
A adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS)
aplicadas em pequenas e médias empresas é extremamente
necessária para a empresa
A empresa tem a intenção de adotar e/ou manter sua
contabilidade em conformidade com normas internacionais de
contabilidade (IFRS)
Os benefícios advindos da adoção das normas internacionais
de contabilidade (IFRS) são maiores do que os custos
Fonte: dados da pesquisa.

Média

DesvioMediana padrão

CV
(%)

5,32

6

1,83

34,4

4,19

4

2,28

54,5

3,79

4

1,97

52,1

4,61

5

2,01

43,6

4,78

5

1,81

37,9

4,12

4

2,11

51,2

4,90

5

2,04

41,7

3,86

4

2,02

52,2

Segundo a empresa de auditoria e consultoria Deloitte (2012), os IFRS no Brasil
para as SMEs visa simplificar a sua adoção e simplificar o entendimento dos
contabilistas que atuam nessas empresas. Contudo, tal assertiva não parece
condizer com a realidade no Brasil. Foi questionado se as empresas possuem
conhecimentos das normas internacionais de contabilidade. O RM atribuído para
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tal afirmativa foi de 4,19 e mediana 4, com desvio-padrão de 1,97. Isso revela que
boa parte das SMEs de Minas Gerais sequer conhece tais normas. Essa nota
pode estar relacionada ao conhecimento que os responsáveis pela contabilidade
dessas empresas possuem dos IFRS. O RM acerca do conhecimento dos
profissionais de contabilidade sobre as normas internacionais de contabilidade foi
de 4,78, com desvio-padrão de 1,81. Assim sendo, o conhecimento das empresas
acerca dos IFRS pode estar diretamente ligada ao conhecimento dos profissionais
de contabilidade responsáveis por elas. Se esses profissionais passaram por
treinamentos e atualizações, o RM foi de 4,61, com desvio-padrão de 2,01. Tais
resultados demonstram que grande parte dos contabilistas não está se
esforçando para compreender e adotar os IFRS nas SMEs brasileiras.

Esses resultados ajudam a compreender os achados de Favarin (2012), que
avaliou

o

estágio

de

institucionalização

das

normas

internacionais

de

contabilidade nas SMEs, sob a ótica da teoria institucional, em empresas com até
500 funcionários no estado de São Paulo. Os resultados revelam que, ainda que
se acredite que o profissional contábil seja dotado de consciência e aplicado no
cumprimento da sua profissão, as novas tratativas contábeis não têm sido
aplicadas nas SMEs.

De fato, a maioria das SMEs não está adotando os IFRS. Foi atribuído RM de
3,79 em uma escala de um a sete, com um desvio-padrão de 1,97, quando
questionado se a empresa adota as normas internacionais de contabilidade na
íntegra. Em um total de 117 empresas, apenas 11 deram nota total à afirmativa.
Não obstante, ao perguntar se a empresa teria a intenção de adotar os IFRS e/ou
manter sua contabilidade em conformidade com normas internacionais de
contabilidade no padrão IFRS, as respostas obtiveram RM de 4,9, com desviopadrão de 2,04. Esses números mostram que, mesmo reconhecendo a
importância da qualidade das DCs, como demonstrado na primeira afirmativa,
grande parte das SMEs não está preocupada em manter sua contabilidade com a
qualidade proposta pelas normas internacionais.

Os resultados aqui apresentados ajudam a confirmar os estudos de Caríssimo e
Pinheiro (2012), os quais ressaltam que grande parte dos respondentes não
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acolhe a ideia da convergência das normas internacionais de contabilidade nas
SMEs. Assim, é possível afirmar que ainda há um longo caminho a percorrer para
que as SMEs brasileiras tenham, de fato, seus procedimentos contábeis
harmonizados em nível internacional.

4.1.3 Custos e benefícios na adoção dos IFRS em SMEs

Os custos necessários para adoção dos IFRS nas SMEs podem ser o grande
responsável pelo não acolhimento de tais normas. Para Caríssimo e Pinheiro
(2012), as principais razões para a falta de interesse dos contadores na adoção
dos IFRS são: necessidade de melhor conhecimento da norma, necessitando de
mais prazo para adequação, falta de recursos e incentivos financeiros e baixa
oferta de treinamentos sobre o tema.

Neste estudo, foi atribuído RM de 3,86 quando afirmado que os benefícios da
adoção das normas internacionais de contabilidade nas SMEs superam seus
custos de implantação. Isso demonstra que as empresas, na maioria dos casos,
não enxergam vantagem na adoção dos IFRS nas SMEs, principalmente em
termos financeiros.

A Tabela 8 sintetiza, a partir de medidas de resumo, itens sobre os custos
atribuídos às normas internacionais de contabilidade. As notas mais baixas foram
atribuídas a outros custos. Esse item não especificava diretamente o que estava
sendo avaliado e por isso houve grande heterogeneidade entres as notas
atribuídas, sendo o coeficiente de variação (CV) igual a 63%.

Entre as demais afirmativas, pode-se notar que o RM de concordância foi superior
a cinco pontos em todos os casos, indicando que existe alto custo para a
adequação ao IFRS, conforme apresentado na Tabela 8. A mesma Tabela
também mostra os dados acerca do desvio-padrão de cada uma das variáveis
produzidas neste estudo. De modo geral, o desvio-padrão obtido nos RMs da lista
de custo está entre 1,69 e 1,90, com exceção do item “outros custos”, que não
especificou diretamente o que estava sendo avaliado e por isso houve grande
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heterogeneidade entres as notas atribuídas. Tal item teve RM de 3,75, com
desvio-padrão de 2,37.

Tabela 8

Mediana

Desviopadrão

Tempo gasto com o entendimento da norma devido à sua complexidade

5,12

5

1,69 32,96

Treinamento e capacitação

5,31

6

1,69 31,82

Implantação/aprimoramento do sistema

5,24

6

1,79 34,24

Pessoal qualificado

5,41

6

1,71 31,56

Aumento dos gastos com contabilista

5,10

6

1,90 37,33

Outros custos

3,75

4

2,37 63,08

CV (%)

Variável

Média

Custo do IFRS

Fonte: dados da pesquisa.

Destaca-se que tais resultados corroboram os achados de Cardoso et al. (2009)
acerca do IFRS, ao apresentar vários benefícios à empresa que o adota, pois é
uma padronização importante por se tratar de práticas de contabilidade que
atendem aos padrões internacionais. É uma forma de reduzir as diferenças que
há entre os padrões contábeis brasileiros e internacionais.

A Tabela 9 evidencia, por meio de medidas de resumo, itens sobre os benefícios
atribuídos às normas internacionais de contabilidade. As notas mais baixas foram
atribuídas a outros benefícios. Esse item não especificava diretamente o que
estava sendo avaliado e por isso houve grande heterogeneidade entres as notas
atribuídas, com coeficiente de variação (CV) igual a 77%.

O item com o segundo menor grau concordância entre os respondentes refere-se
a benefícios com captação de financiamento, que obteve RM de 4,07 em uma
escala de um a sete. Esse resultado mostra que as micro, pequenas e médias
empresas ainda estão em dúvida sobre os reais benefícios oriundos da adoção
das normas internacionais de contabilidade, principalmente com a captação de
crédito no Brasil. Riva (2013) identifica que a influência das informações contábeis
é pequena quando se trata da obtenção de créditos bancários nas SMEs. Além
disso, dificilmente os processos de concessão de créditos sofrerão mudanças
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diante da adoção de um novo padrão contábil por essas empresas. Talvez esse
fato se dê pelo pouco tempo de maturação dessas normas nas empresas de
menor porte.
Tabela 9
Benefícios do IFRS
Variável

DesvioCV (%)
padrão
2,20
53,98

Média

Mediana

Captação de financiamento

4,07

4

Melhor comparabilidade das demonstrações contábeis

4,78

5

2,15

45,08

Mais credibilidade gerada para a empresa

4,79

5

2,15

44,79

Mais transparência contábil

4,60

6

2,11

45,85

Cumprimento da legislação

5,18

6

2,12

40,85

Outros benefícios

3,23

2

2,49

77,05

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 5, para as demais afirmativas, a nota do RM foi entre quatro e cinco
em uma escala de um a sete, com desvio-padrão entre 2,12 e 2,20. Isso
demonstra, mais uma vez, a insegurança das SMEs em relação aos benefícios
advindos da adoção dos IFRS. O item de mais concordância entre os
respondentes foi o cumprimento da legislação. Essa assertiva obteve nota média
de 5,18 e mais de 50% dos respondentes a avaliaram com as notas iguais ou
superiores a 6. Percebe-se, portanto, que as SMEs estão mais preocupadas em
cumprir a legislação do que em utilizar as informações contábeis para fins de
tomada de decisões.

Nessa mesma ótica, é possível perceber, por meio da Tabela 10, que os serviços
mais demandados da contabilidade das SMEs são os cálculos dos tributos com
geração de guias para recolhimento e a confecção da folha de pagamento para os
funcionários das empresas, que obtiveram nota acima de seis. Atividades de
elaboração das DCs como demonstração dos fluxos de caixa (DFC),
demonstração dos resultados abrangente (DRA) e demonstração das mutações
do patrimônio líquido (DMPL) e notas explicativas obtiveram grau de concordância
igual ou inferior a quatro para 50% dos respondentes. Infere-se, mais uma vez,
que grande parte das SMEs demonstra pouco interesse na elaboração e
divulgação dos relatórios contábeis de acordo com o padrão internacional,
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estando essas empresas mais interessadas no cumprimento da legislação e no
atendimento das obrigações fiscais e trabalhistas.

Nas variáveis apresentadas na Tabela 10 é facilmente percebida a variação do
desvio-padrão em cada uma delas, sendo o menor com 1,68 para a primeira
variável e o maior 3,40 para a quarta variável.

As variáveis um a três exibem desvio-padrão baixo em torno da média, enquanto
nas demais o desvio-padrão é alto, em torno da média, evidenciando, nestas
últimas, que há variabilidade dos valores em torno da média (Tabela 6).

Tabela 10
Serviços prestados pela contabilidade

Cálculo de tributos e guias

6,07

7

Desviopadrão
1,68

Folha de pagamento

6,06

7

1,70

28,11

Balanço patrimonial e demonst de resultados do exercício

5,36

6

2,07

38,54

Demonstração dos fluxos de caixa (DFC)

3,83

4

3,40

88,63

Demonstração dos resultados abrangentes (DRA) e DMPL

3,63

3

2,45

67,49

Relatório de fluxo de caixa

4,11

4

2,45

59,48

Notas explicativas

3,70

3

2,53

68,27

Serviços de legalização

4,96

6

2,18

44,04

Variável

Média Mediana

CV
(%)
27,69

Fonte: dados da pesquisa.

A preocupação maior das empresas está mais voltada para o cumprimento da
legislação fiscal e trabalhista do que para a informação contábil para fins de
tomada de decisão. Talvez essa situação aconteça pelo fato de haver
penalizações financeiras para as empresas que não cumprirem as obrigações
fiscais e trabalhistas, o que ainda não ocorre para as SMEs que não adotam as
normas do IFRS, apesar de obrigatórias.

Na Tabela 11 é possível visualizar, ainda, com qual frequência as SMEs elaboram
suas DCs. O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício são
as demonstrações mais solicitadas e utilizadas pelas SMEs. Segundo os
resultados ora apresentados, aproximadamente 17% das empresas pesquisadas
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elaboram o balanço patrimonial somente quando solicitado para atender a alguma
demanda específica ou nunca elaboraram.

Em relação à demonstração do resultado, esse número cai para 15% das
empresas entrevistadas. Importa destacar que, segundo o CFC (2013), tanto o
balanço patrimonial quanto a demonstração do resultado do exercício têm
elaboração obrigatória para todas as empresas, sejam elas micro, pequenas ou
de médio porte. Segundo a norma, essas demonstrações devem ser elaboradas
pelo menos uma vez por ano, ou seja, ao findar o exercício. Verifica-se também
que

existem

SMEs

que

elaboram

essas

demonstrações

em

períodos

intermediários, seja mensal ou trimestralmente.

Por outro lado, cerca de 50% das empresas pesquisadas nunca elaboraram
documentos como demonstração dos resultados abrangentes, demonstração das
mutações do patrimônio líquido e notas explicativas ou, quando elaboraram, foi
apenas quando solicitado com o fito de atender a alguma demanda pontual.
Contudo, segundo o CFC (2013), essas demonstrações tornaram-se opcionais
para as empresas de micro e pequeno porte, sendo, portanto, obrigatórias para as
de médio porte.

Em relação às notas explicativas, todas as empresas estão obrigadas a elaborálas de modo a explicar aos usuários as características e composições das
principais contas das DCs. Os resultados desta dissertação demonstram que
quase 50% das empresas pesquisadas nunca emitiram notas explicativas das
suas DCs ou, se emitiram, também foi para atender a alguma demanda
específica. Esse comportamento ajuda a explicar que, de fato, é baixa a
aderência dos IFRS pelas SMEs.
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Tabela 11
Frequência da elaboração das demonstrações contábeis
Balanço Patrimonial
Nunca
Somente quando solicitado
Mensalmente
Trimestralmente
Anualmente
Total
Demonstração do resultado do exercício (DRE)
Nunca
Somente quando solicitado
Mensalmente
Trimestralmente
Anualmente
Total
Demonstração do resultado abrangente (DRA)
Nunca
Somente quando solicitado
Mensalmente
Trimestralmente
Anualmente
Total
Demonstração das mutações do patrimônio
líquido (DMPL)
Nunca
Somente quando solicitado
Mensalmente
Trimestralmente
Anualmente
Total
Demonstração dos fluxos de caixa (DFC)
Nunca
Somente quando solicitado
Mensalmente
Trimestralmente
Anualmente
Total
Notas explicativas
Nunca
Somente quando solicitado
Mensalmente
Trimestralmente
Anualmente
Total
Fonte: dados da pesquisa.

Frequência
4
16
21
19
57
117
Frequência
3
15
23
18
58
117
Frequência
48
19
10
10
30
117
Frequência
32
25
8
7
45
117
Frequência
28
18
19
11
41
117
Frequência
37
20
8
7
45
117

%
Acumulado (%)
3,4
3,4
13,7
17,1
17,9
35,0
16,2
51,3
48,7
100,0
100,0
%
Acumulado (%)
2,6
2,6
12,8
15,4
19,7
35,0
15,4
50,4
49,6
100,0
100,0
%
Acumulado (%)
41,0
41,0
16,2
57,3
8,5
65,8
8,5
74,4
25,6
100,0
100,0
%

Acumulado (%)

27,4
27,4
21,4
48,7
6,8
55,6
6,0
61,5
38,5
100,0
100,0
%
Acumulado (%)
23,9
23,9
15,4
39,3
16,2
55,6
9,4
65,0
35,0
100,0
100,0
%
Acumulado (%)
31,6
31,6
17,1
48,7
6,8
55,6
6,0
61,5
38,5
100,0
100,0

Nesta seção, foi possível perceber que, de modo geral, as SMEs do estado de
Minas Gerais tiveram baixa recepção do modelo contábil uniformizado
internacionalmente. Mesmo sendo obrigatória sua adoção desde o exercício de
2010, grande parte dessas empresas sequer possui conhecimento de tal
normatização. Em síntese, as SMEs pesquisadas estão mais interessadas no
cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas. Essa inferência vai ao
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encontro dos estudos de Santos (2012), que relata que normalmente as SMEs
mantêm a contabilidade regular somente com a finalidade de atender às
necessidades fiscais, de forma a não gerar multas impostas pelo Fisco. Além
disso, há uma percepção dessas empresas de que os benefícios advindos da
adoção de tais normas não cobrem seus custos de implementação. Talvez, se
houver incentivo por parte do governo para adoção dessas normas pelas SMEs e
mais fiscalização do órgão competente, o quadro atual possa sofrer alterações
significativas de modo a promover mais adoção dos IFRS por essas empresas.

4.2 Índices para análise

Para fazer análise comparada dos resultados a partir do perfil das empresas
pesquisadas, foi necessário fazer análise fatorial dos resultados desta
dissertação, de modo a criar um indicador único como proposta de análise. Para
os índices de custo, benefícios e serviços, foi realizada a análise fatorial via matriz
de covariâncias e para o índice geral a análise fatorial via matriz de correlação,
pela diferença entre as escalas das variáveis envolvidas. Em todos os casos
optou-se por usar apenas um fator da análise conforme, demonstrado a seguir.

4.2.1 Índice de custo

Para resumir os itens relacionados ao custo a uma única dimensão, realizou-se
análise fatorial. O índice ora calculado representa 77% da informação dos dados
originais, conforme segue na Tabela 12 e é ilustrado na Figura 6.

Tabela 12
Análise fatorial: índice de custo
Variância

% de variância

% cumulativa

Fator 1

11,9

77,0

77,0

Fator 2

1,8

11,4

88,4

Fator 3

1,0

6,3

94,8

Fator 4

0,5

3,2

98,0

Fator 5

0,3

2,0

100,0

Fonte: dados da pesquisa.
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A Figura 7 ilustra o scree plot do índice de custo.

90,0
80,0

Variância (%)

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

20,0
10,0
0,0
Fator 1

Fator 2

Fator 3

Fator 4

Fator 5

Figura 7: Scree plot: índice de custo.
Fonte: dados da pesquisa.

4.2.2 Índice de benefício

A Tabela 13 resume os itens relacionados a benefício a uma única dimensão.
Realizou-se análise fatorial. O índice calculado representa 82% da informação
dos dados originais.

Tabela 13
Análise fatorial: índice de benefício
Fator 1
Fator 2
Fator 3
Fator 4
Fator 5

Variância
18,9
2,3
1,2
0,4
0,3

% de variância
82,3
9,8
5,2
1,6
1,1

% cumulativa
82,3
92,1
97,3
98,9
100,0

Fonte: dados da pesquisa.

A Figura 8 mostra o scree plot do índice de benefício contido na Tabela 13.

100

90,0
80,0
Variância (%)

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

20,0
10,0
0,0
Fator 1

Fator 2

Fator 3

Fator 4

Fator 5

Figura 8: Scree plot: índice de benefício.
Fonte: dados da pesquisa.

4.2.3 Índice de serviços

O índice de serviços pode ser resumido de acordo com os itens relacionados a
benefício a uma única dimensão, tendo sido realizada análise fatorial. O índice
calculado representa 65% da informação dos dados originais, apresentados na
Tabela 14.

Tabela 14
Análise fatorial: índice de serviços
Variância

% de variância

% cumulativa

Fator 1

22,3

65,5

65,5

Fator 2

5,7

16,7

82,2

Fator 3

1,8

5,1

87,3

Fator 4

1,6

4,7

92,0

Fator 5

1,3

3,8

95,9

Fator 6

0,9

2,5

98,4

Fator 7

0,5

1,6

100,0

Fonte: dados da pesquisa.

Sobre o scree plot dos índices de serviços, a Figura 9 ilustra os resultados
coletados em campo com a pesquisa realizada.
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70,0

Variância (%)

60,0
50,0
40,0

30,0
20,0
10,0
0,0
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7

Figura 9: Scree plot: índice de serviços.
Fonte: dados da pesquisa.

4.2.4 Índice geral

Foi calculado, também, um índice geral considerando-se as afirmativas
abrangentes do instrumento utilizado e os índices de custo, benefício e serviços.
O índice foi calculado para a realização de gráficos de correspondência, que
serão expostos ao longo da análise. Neste caso, o índice representa apenas 47%
da informação original dos dados citados na Tabela 15.

Tabela 15
Análise fatorial: índice geral
Variância

% de variância

% cumulativa

Fator 1

5,2

47,5

47,5

Fator 2

1,2

11,1

58,6

Fator 3

1,1

9,8

68,4

Fator 4

0,9

8,4

76,8

Fator 5

0,6

5,7

82,4

Fator 6

0,5

4,6

87,1

Fator 7

0,4

3,7

90,8

Fator 8

0,4

3,2

93,9

Fator 9

0,3

2,6

96,6

Fator 10

0,2

2,0

98,6

Fator 11

0,2

1,4

100,0

Fonte: dados da pesquisa.
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Para melhor ilustrar os dados da Tabela 15, elaborou-se a Figura 10 com o scree

Variância (%)

plot do índice geral.

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11

Figura 10: Scree plot: índice geral.
Fonte: dados da pesquisa.

4.3 Resultados comparados: etapa quantitativa

Esta seção foi desenvolvida para tratar dos dados coletados em campo a respeito
do vínculo com a empresa, localização e porte da empresa. Os resultados
basearam-se nas respostas dos questionários aplicados às empresas que
participaram desta pesquisa.

4.3.1 Vínculo com a empresa

Para conhecer se a percepção dos respondentes acerca da adoção das normas
internacionais de contabilidade é diferente por tipo de vínculo que a pessoa tem
com a respectiva empresa, fez-se a associação dos respondentes por tipo de
vínculo, sendo: contabilista terceirizado, contabilista empregado, empresário e
outros.

Por meio da Tabela 16 apuram-se as afirmativas sobre preocupação com a
qualidade, transparência, conhecimento acerca das normas internacionais de
contabilidade,

necessidade

da

adoção

das

normas

internacionais

de

103

contabilidade, intenção de adotar e/ou manter o normativo e o índice de serviços,
que estão associados ao vínculo do entrevistado com a empresa. Isto é, de
acordo com a posição do entrevistado para com a empresa as avaliações dos
itens têm características diferentes.

Tabela 16
Associação dos resultados com o vínculo com a empresa
Variável
Estatística
A empresa preocupa-se com a qualidade e transparência das
12,09
demonstrações contábeis
A empresa possui conhecimento acerca das normas
internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas a pequenas e
10,78
médias empresas
A empresa adota, na íntegra, as normas internacionais de
4,50
contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas
Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa
passam por atualizações acerca das normas internacionais de
3,92
contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas
Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa
possuem conhecimentos satisfatórios acerca das normas
0,59
internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e
médias empresas
A adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS)
aplicadas em pequenas e médias empresas é extremamente
13,38
necessária para a empresa
A empresa tem a intenção de adotar e/ou manter sua
contabilidade em conformidade com normas internacionais de
9,06
contabilidade (IFRS)
Os benefícios advindos da adoção das normas internacionais de
7,01
contabilidade (IFRS) são maiores do que os custos
Índice de custo
4,29

Df

P-valor

3

0,01

3

0,01

3

0,21

3

0,27

3

0,90

3

0,00

3

0,03

3

0,07

3

0,23

Índice de benefício

3,96

3

0,27

Índice de Serviços

7,75

3

0,05

Fonte: dados da pesquisa.

Esses resultados ajudam a entender o pensamento de Martins e Lima (2012), que
referiram que desde o surgimento das novas normas IFRS os profissionais
contabilistas que não se familiarizarem com elas estarão indo contra a tendência
do mercado e colocando em risco seu progresso profissional. De acordo com o
exposto pelos autores, entende-se a necessidade desse profissional em se
atualizar e se manter capacitado para trabalhar em conformidade com os IFRS.
Diante disso, constatou-se a preocupação com a qualidade e transparência das
DCs como vínculo que o contador tem com a empresa, ou seja, se ele é prestador
de serviços ou efetivo.
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Conforme se pode verificar na Figura 11, os contabilistas prestadores de serviços
atribuíram baixas graduações ao item. Pode-se assumir, ainda, que contabilistas
empregados da empresa e os empresários possuem opinião semelhante, tendo
mais preocupação com a qualidade e transparência das DCs.

Figura 11: Preocupação com a qualidade e transparência das demonstrações
contábeis X vínculo com a empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

Corroborando o exposto, Neag (2010) explica que os contabilistas que trabalham
em empresas de grande e pequeno porte divergem. Os contadores que atuam em
SMEs ressaltam não haver vantagens em se aplicar as novas normas IFRS,
enquanto os que atuam em grandes empresas acreditam que esse novo padrão
pode ser relevante. Assim, ao se analisar o conhecimento dos IFRS aplicados a
SMEs e o vínculo do contabilista com a empresa, verifica-se, por meio da Figura
12, que os contabilistas prestadores de serviços possuem grau de concordância
inferior aos demais vínculos no que diz respeito ao conhecimento das normas
internacionais de contabilidade. Contabilistas que trabalham diretamente para a
empresa apresentam maior mediana para o grau de concordância e, além disso,
menos variação entre as notas atribuídas ao item.
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Figura 12: Conhecimento das normas internacionais de contabilidade (IFRS)
aplicadas a pequenas e médias empresas X vínculo com a empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

Carvalho et al. (2006) salientam que a adoção dos IFRS é uma forma de diminuir
as dificuldades das empresas que desejam investir no exterior, além de permitir
uma padronização da contabilidade. Sobre isso, Perez (2009) defende que essa
padronização das normas de contabilidade contribui para simplificar o processo
de análise de investimentos e consolidação de demonstrações de empresas
localizadas em diferentes países.

Complementando a ideia exposta por Carvalho et al. (2006), averiguou-se na
literatura que os autores estudados opinam que os IFRS se referem a um
conjunto de normas internacionais de contabilidade que têm como objetivo
principal uniformizar os procedimentos contábeis, bem como as políticas que há
entre os países, de modo a otimizar a estrutura conceitual, oferecendo a mesma
interpretação das demonstrações financeiras. Contudo, tal uniformização não tem
sido de interesse de todas as empresas, em especial, das SMEs. A Figura 13
mostra que os contabilistas terceirizados e os empresários atribuíram menores
graduações ao item. Isso é, estão menos receptivos à necessidade da adoção
das normas internacionais de contabilidades para as empresas. E que os
contabilistas internos das empresas entendem ser mais necessária a adoção dos
IFRS nas respectivas empresas.
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Figura 13: Necessidade de adoção das normas internacionais de contabilidade
para a empresa X vínculo com a empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

Ainda que a adoção dos IFRS se mostre relevante e necessária para todas as
empresas, mesmo porque é obrigatório, não são todos os contadores que têm
sido receptivo à sua aplicação em SMEs. Detectou-se, portanto, a intenção de
adotar e/ou manter a contabilidade em conformidade com normas IFRS com o
vínculo do contabilista com a empresa.

Por meio da Figura 14 lê-se que os contabilistas terceirizados possuem grau de
concordância inferior aos demais vínculos no que diz respeito à intenção da
empresa em adotar e/ou manter sua contabilidade em conformidade com as
normas internacionais. Os contabilistas com vínculo direto com as empresas são
os mais receptivos ao item e apresentaram a menor variabilidade das notas
atribuídas.
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Figura 14: Intenção de adotar e/ou manter a contabilidade em conformidade com
normas internacionais de contabilidade (IFRS) X vínculo com a empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

Com base nos dados apresentados, constata-se que os contabilistas prestadores
de serviços atribuíram menores graduações devido ao fato de se preocuparem
com a qualidade e transparência das DCs. Além disso, ficou evidenciado que os
contabilistas prestadores de serviços têm menos conhecimento a respeito dos
IFRS. Somado a isso, tanto os contabilistas terceirizados quanto os empresários
mostraram não haver necessidade da adoção dos IFRS para as micro, pequenas
e médias empresas. Por fim, identificou-se também que os contabilistas
terceirizados não são receptivos à adoção dos IFRS, diferentemente dos
contadores efetivos que afirmaram haver, sim, tal necessidade.

Por fim, os contabilistas prestadores de serviços mostraram-se menos receptivos
à adoção dos IFRS for SMEs e, por conseguinte, isso também permitiu constatar
que eles não têm se mantido atualizados em termos de conhecimentos sobre
essas novas normas. Além disso, ao terceirizar os serviços de contabilidade,
entende-se que a empresa possa ter tomado uma decisão que a tenha feito criar
uma obrigatoriedade passiva, pois aquelas que estão mais preocupadas com o
cumprimento da legislação fiscal e trabalhistas podem ter surpresas ao serem
efetivamente cobradas pelo órgão fiscalizador a respeito da adoção dos IFRS.
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4.3.2 Localização da empresa

Para saber se a localização da empresa é um fator que pode interferir na adoção
dos IFRS, foi feita associação dos resultados obtidos com a localização da
empresa, sendo consideradas empresas da região metropolitana de Belo
Horizonte e interior do estado.

A Tabela 17 disponibiliza que a afirmativa sobre a realização de atualizações para
os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa está associada à
sua localização.

Tabela 17
Associação dos resultados com a localização da empresa
Variável
Estatística
A empresa preocupa-se com a qualidade e transparência das
0,23
demonstrações contábeis
A empresa possui conhecimento acerca das normas
internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas a pequenas e
1,31
médias empresas
A empresa adota, na íntegra, as normas internacionais de
0,93
contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas
Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa
passam por atualizações acerca das normas internacionais de
7,25
contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas
Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa
possuem conhecimentos satisfatórios acerca das normas
2,80
internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e
médias empresas
A adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS)
aplicadas em pequenas e médias empresas é extremamente
0,18
necessária para a empresa
A empresa tem a intenção de adotar e/ou manter sua
contabilidade em conformidade com normas internacionais de
0,00
contabilidade (IFRS)
Os benefícios advindos da adoção das normas internacionais de
0,00
contabilidade (IFRS) são maiores do que os custos
Índice de custo
1,11

Df

P-valor

1

0,63

1

0,25

1

0,33

1

0,01

1

0,09

1

0,67

1

0,95

1

0,95

1

0,29

Índice de benefício

1,65

1

0,20

Índice de Serviços

0,21

1

0,65

Fonte: dados da pesquisa.

No que se refere às atualizações dos IFRS aplicados em SMEs considerando a
localização da empresa, a Figura 15 ilustra que empresas localizadas na região
metropolitana de Belo Horizonte possuem maior grau de concordância na
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realização de atualização dos profissionais responsáveis pela contabilidade
acerca dos IFRS.

Figura 15: Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa passam
por atualizações acerca das normas internacionais de contabilidade (IFRS)
aplicadas em pequenas e médias empresas X localização da empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

Com base nos dados analisados na Figura 15, entende-se que a localização,
neste caso, se mostra relevante para a escolha da empresa em manter os
profissionais responsáveis pela contabilidade atualizados sobre as novas normas
IFRS.

Enfim, esta seção permitiu evidenciar em termos de localização da empresa que,
em relação às atualizações dos IFRS aplicados em SMEs, as empresas
localizadas na região metropolitana da capital mineira estão mais predispostas a
manterem seus profissionais responsáveis pela contabilidade atualizados.

4.3.3 Porte da empresa

Segundo Souza (2009), as novas normas IFRS exigem da empresa mais
integração entre a contabilidade e a administração para as tomadas de decisões
estratégicas. Em se tratando de SMEs, Castillo-Merino et al. (2014) opinam que
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normalmente é o próprio dono quem toma todas as decisões e, por isso, nem
sempre há um setor de contabilidade, que se resume apenas à escrituração do
livro-caixa. Isso porque as SMEs geralmente recebem assessoria de pequenos
escritórios de contabilidade, especializados apenas para atender às empresas no
que diz respeito ao cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas.

Buscou-se conhecer se o porte da empresa tem relação direta com a adoção das
normas internacionais de contabilidade. A Tabela 18 comprova que apenas o
índice de benefício teve associação com o porte da empresa. Isto é, empresas de
portes diferentes possuem opiniões diferentes em relação aos benefícios das
normas internacionais de contabilidade.

Tabela 18
Associação dos resultados com o porte da empresa
Variável
Estatística
A empresa preocupa-se com a qualidade e transparência das
2,85
demonstrações contábeis
A empresa possui conhecimento acerca das normas internacionais de
2,64
contabilidade (IFRS) aplicadas a pequenas e médias empresas
A empresa adota, na íntegra, as normas internacionais de
0,96
contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas
Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa passam
por atualizações acerca das normas internacionais de contabilidade
0,14
(IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas
Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa possuem
conhecimentos satisfatórios sobre normas internacionais de
0,96
contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas
A adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas
em pequenas e médias empresas é extremamente necessária para a
1,08
empresa
A empresa tem a intenção de adotar e/ou manter sua contabilidade em
3,90
conformidade com normas internacionais de contabilidade (IFRS)
Os benefícios advindos da adoção das normas internacionais de
4,53
contabilidade (IFRS) são maiores do que os custos
Índice de custo
0,53

Df P-valor

Índice de benefício
Índice de serviços

2

0,24

2

0,27

2

0,62

2

0,93

2

0,62

2

0,58

2

0,14

2

0,10

2

0,77

7,16

2

0,03

0,67

2

0,71

No tocante ao índice de benefícios com o porte da empresa, é possível perceber,
pela Figura 16, que quanto maior o porte das empresas, maior é a percepção dos
benefícios atribuídos às normas internacionais de contabilidade. Este resultado
pode está ligado, inclusive, à disponibilidade de recurso que a empresa possui
para adoção dos IFRS. Normalmente, quanto menor o porte da empresa,

111

menores são seus recursos financeiros e, consequentemente, menor é o
interesse em aumentar os gastos com contabilidade, mesmo que seja para gerar
informações que podem auxiliar nas tomadas de decisões.

Figura 16: Índice de benefício X porte da empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

Quanto à associação da frequência de realização de serviços com o porte da
empresa, apura-se na Tabela 19 que existe associação da frequência de
realização com o porte da empresa apenas para o balanço patrimonial.

Tabela 19
Associação da frequência de realização de serviços com o porte da empresa
Variável

Estatística

Df

P-valor

Balanço patrimonial

19,00

8

0,02

Demonstração de resultado do exercício (DRE)

13,77

8

0,09

Demonstração do resultado abrangente (DRA)

10,29

8

0,25

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (DMPL)

11,59

8

0,17

Demonstração dos fluxos de caixa (DFC)

13,90

8

0,08

7,02

8

0,54

Notas explicativas
Fonte: dados da pesquisa.

Dessa forma, a Figura 17 ilustra a periodicidade da elaboração do balanço
patrimonial em relação ao porte da empresa. Aproximadamente 30% das
microempresas nunca elaboraram balanço patrimonial e, se o fizeram, foi apenas
quando solicitado, possivelmente para atender a alguma demanda pontual.
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porte
Empresa de médio porte

Figura 17: Balanço patrimonial X porte da empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

Obteve-se, portanto, com o desenvolvimento desta seção, que o tipo de vínculo
que o profissional contábil tem com a empresa, a localização da empresa e seu
porte podem influenciar de forma significativa na decisão em se adotar ou não as
novas normas IFRS, devido a vários fatores, tais como custos, profissionais
capacitados, adaptações e outros.

4.4 Análise de correspondência

Para verificar associações entre a receptividade das normas internacionais de
contabilidade a partir do índice geral e o perfil dos respondentes avaliados,
utilizou-se a técnica de análise de correspondência. A metodologia que é
multivariada permite verificar as associações existentes com base em análise
gráfica.

Para a realização da análise, o índice geral foi categorizado em quatro grupos a
partir dos quartis da distribuição da variável. Dessa forma, o grupo Q1 contém
25% dos menores valores, o grupo Q2 25% dos valores intermediários mais
baixos, o grupo Q3 25% dos valores intermediários mais altos e o grupo Q4 25%
dos maiores valores.
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Na Figura 18 os empresários e os contabilistas terceirizados mannifestam opinião
similar em relação às normas internacionais de contabilidade e estão menos
receptivos aos conceitos propostos. Os contabilistas ligados diretamente às
empresas estão mais propensos à aceitação do IFRS.

Figura 18: Gráfico de correspondência: Índice geral e vínculo com a empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

Pode-se observar, novamente, na Figura 19, que as empresas de médio porte
estão mais adaptadas e de acordo com as normas internacionais de contabilidade
do que as empresas de micro e pequeno porte.

114

Figura 19: Gráfico de correspondência: índice geral e ponte da empresa.
Fonte: dados da pesquisa.

A Figura 19 reafirma que os respondentes com vínculo direto e de empresas de
médio porte estão mais concordantes com as normas internacionais de
contabilidade. Os empregados em empresas pequenas ou micro também
possuem elevada concordância com a normatização. Os empresários são os
menos receptivos ao conjunto de normas, independentemente do porte da
empresa.

Veja-se na Figura 20 um panorama geral fazendo correlação entre o porte das
empresas e o vínculo dos respondentes.
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Figura 20: Gráfico de correspondência: índice geral e perfil do entrevistado.
Fonte: dados da pesquisa.

Percebe-se, portanto, que os respondentes contabilistas empregados de empresa
de médio porte são os mais receptivos às normas IFRS. Destacam-se, por fim,
que o porte da empresa e o tipo de contabilista responsável pela contabilidade
influenciam significativamente a escolha da adoção ou não das normas IFRS nas
SMEs.

4.5 Apresentação dos resultados: etapa qualitativa

As questões 13 a 16 aplicadas aos participantes foram abertas, de cunho
qualitativo e permitiram avaliar com mais profundidade o que levou a empresa a
adotar as normas internacionais de contabilidade e quais os custos e os
benefícios que ela teve com a adoção do IFRS. Além disso, as questões foram
oportunas para entender-se como as empresas consideram a adoção das normas
internacionais de contabilidade no padrão IFRS nas pequenas e médias para os
próximos anos.
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Uma das questões propostas buscou captar o que levou a empresa a adotar as
normas internacionais de contabilidade e, caso não tenha adotado, por que optou
por essa decisão.

De posse dos dados, analisa-se que muitas empresas entendem que os IFRS são
desnecessários para as SMEs, por isso não o adotaram, como pode ser visto em
algumas respostas transcritas a seguir:

Não adotou por achar desnecessário.
Algumas empresas não seguem totalmente as normas internacionais de
contabilidade, o fazem apenas quando necessitam de informações que
podem gerar alguma vantagem para as empresas.
Não faz a menor diferença no ponto de vista dos diretores.
Não adota porque não vale a pena.
Não há necessidade. Ninguém solicita.
Não adotou, porque não iria interferir no resultado tributário.
A legislação referente à contabilidade internacional, balanço, balancete e
DRE das micro e pequenas empresas são pouco utilizadas pelos
empresários por não retratar a realidade. Os empresários sonegam muito e
com isso omitem informações para o contador, portanto, os demonstrativos
contábeis não têm utilidade (Dados da pesquisa - sic).
Essas informações, inclusive, confirmam os achados desta pesquisa quantitativa,
na qual se obteve RM de 4,12, com mediana quatro, em uma escala de um a
sete, quando afirmado que a adoção das normas internacionais de contabilidade
(IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas é extremamente necessária
para a empresa.

Além disso, das empresas que adotaram os IFRS, muitas informaram que a
adoção se deu apenas com o objetivo de cumprir a legislação, como pode ser
observado a seguir. Tal resultado também foi observado na pesquisa quantitativa.

Para o cumprimento da legislação.
Atualização e conformidade com as leis.

117

Exigência para implementar e apresentar.
A legislação.
Obrigação em função da lei, somente.
A mudança na legislação.
Ficar em conformidade com a legislação.
A exigência da legislação.
Legislação e padronização com demais empresas.
Obrigatoriedade da lei.
A própria legislação levou à adoção das normas, contudo, ainda há
dificuldades com alguns itens específicos, principalmente em relação ao
imobilizado. A empresa possui alto custo com consultorias para definir vida
útil e outras informações.
A empresa procura seguir as normas (Dados da pesquisa - sic).
Por outro lado, algumas empresas adotaram as normas internacionais de
contabilidade por entender que isso poderia ser uma forma dela se adequar ao
mercado e aumentar o poder de competitividade, para obter e apresentar mais
transparência e confiabilidade nas informações contábeis.

Para melhor se adequar ao mercado e ter competitividade.
A necessidade de mais transparência e confiabilidade nas informações
contábeis leva as empresas a adotar essas práticas. Creio também que
profissionais novos e atualizados, que tendem a inovar processos, contribui
também para adoção das práticas.
A vantagem de manter a contabilidade atualizada e a possibilidade de
utilização da informação para outras finalidades além daquelas tributárias.
Benefícios fiscais, maior transparência e comparabilidade das
demonstrações, maior realidade econômica dos fluxos de caixa da
empresa.
Para a empresa ficar mais competitiva no mercado (Dados da pesquisa sic).
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Houve ainda respostas mais heterogêneas como, por exemplo, falta de
conhecimento da legislação, principalmente por parte dos empresários, adoção
parcial das normas e falta de estrutura.

Com base nas respostas analisadas, nota-se que, mesmo os IFRS fornecendo
possíveis benefícios às empresas que a adotam, os resultados revelaram que
grande parte delas procura apenas atender às leis vigentes, desconsiderando os
benefícios que podem proporcionar em termos de competitividade, principalmente
fora do país. Provavelmente, algumas SMEs consideram desnecessária a adoção
dos IFRS devido às exigências e custos para sua implementação.

Para a aplicação da padronização do IFRS, é fundamental que haja
planejamento, principalmente pelo fato de o tempo para isso ser curto. Para que a
aplicação do IFRS aconteça, Rodrigues (2010) sugere que é preciso seguir
alguns passos para que esse processo tenha resultados eficazes, tais como:

Identificação dos principais impactos (visão macro): conforme cada
peculiaridade das empresas é necessário identificar as normas principais
emitidas pelo CPC que determinam a alteração das demonstrações
contábeis.
Pensar estrategicamente: as características de cada empresa poderão
influenciar no projeto de conversão ao IFRS e, por isso, a comparação
precisa ser realizada com empresas do mesmo ramo de atividade. Mas,
em casos extremos, podem-se utilizar empresas que apresentam as
mesmas características contábeis.
Diagnóstico de negócio: realizar um diagnóstico é fundamental,
estabelecendo uma relação confiável de aspectos a serem impactados e
classificá-los de acordo com as alterações que sofrerão. É nesse momento
que o plano de conversão poderá ser feito.
Diagnóstico de TI: os impactos dos sistemas deverão ser analisados
conforme a necessidade de cada negócio. A maior parte dos impactos
poderá ser solucionada com facilidade, utilizando os sistemas globais, e
determinadas alterações será preciso no que refere à fonte das
informações (Rodrigues, 2010).
Entre as empresas que adequaram sua contabilidade em conformidade com as
normas internacionais, buscou-se saber quais foram os custos e os benefícios
que ela teve com a adoção dessa padronização.
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As respostas analisadas permitiram evidenciar que a mão de obra se mostrou o
fator de maior custo para a implementação dos IFRS

Os custos foram: adequação em sistemas, contratação de consultorias e
treinamento. Em relação aos benefícios, sabemos que nossos relatórios
estão de acordo com as normas internacionais aceita mundialmente,
aumentando assim a credibilidade das demonstrações contábeis. Porém,
ainda não houve mensuração monetária de benefícios advindos com a
adoção das normas internacionais de contabilidade.
Gastos com consultoria e mão de obra - ainda não vi nenhum beneficio
Custo:
implantação
de
sistema;
capacitação
e
treinamento.
Benefícios: credibilidade; transparência contábil e cumprimento da
legislação.
Adoção inicial, treinar equipe, compreender as normas IFRS.
Os custos são relacionados à contratação de mão de obra especializada e
cursos de atualização.
A questão maior de custos acho que seja mão de obra qualificada. Onde o
profissional capacitado é mais valorizado no mercado. Sistema ERP
[Enterprise resourse planning] que atenda à demanda e também
adequação de processos internos. Por outro lado, os benefícios são a
confiabilidade das informações, tanto para usuários internos e externos das
organizações. Uma padronização maior das informações do mercado
interno com as do mercado externo, e por último, ainda melhor, a pouca
influência do Fisco nas demonstrações contábeis, quebrando um pouco a
burocracia tributária quando se gera uma informação financeira de uma
entidade.
Aumento nos honorários contábeis e como beneficio demonstrações
financeiras atualizadas.
Os custos são necessários para qualquer melhoria, e são pequenos em
relação aos benefícios obtidos da transparecia e padronização contábil e
garantindo uma apresentação financeira de fácil interpretação (Dados da
pesquisa - sic).
Tendo por base a teoria consultada, Rodrigues (2010) menciona que a
implementação dos IFRS requer diversas adaptações por parte da empresa que,
por consequência, resulta em custos. Isso porque será necessário haver
funcionários bem treinamentos, principalmente do setor contábil.
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Importante ainda enfatizar que o impacto dessa implementação não é o
suficientemente grande para dar certeza de que mudará a cultura organizacional,
pois, depois de efetivada a implantação, a tendência é que essa norma se torne
rotina na empresa.

Os participantes responderam ao seguinte questionamento: em sua opinião, como
você enxerga a adoção das normas internacionais de contabilidade no padrão
IFRS nas pequenas e médias empresas brasileiras para os próximos anos?

Ao analisar as respostas selecionadas, foi possível constatar que algumas
empresas, principalmente as consideradas micro e pequenas, não estão otimistas
com a adoção dos IFRS for SMEs. Alguns entendem como desnecessário, outros
acreditam que o Brasil caminhará em passos lentos, como pode ser observado a
seguir.

Acredito que será um processo de crescimento lento. Os normatizadores
não possuem estrutura para exigir com mais rigor. Como não impacta
diretamente na arrecadação do Fisco (geralmente essas empresas são
tributadas pelo simples), não haverá grandes esforços do governo para
exigir tal normatização na íntegra.
Entendo que as pequenas e médias empresas vão demandar um tempo
maior para se adequarem às novas exigências e processos exigidos,
mediante a até então falta de um acompanhamento adequado de
apresentação de relatórios e notas explicativas, tendo em alguns casos
uma mão de obra arcaica contabilmente, acostuma a trabalhar com o
mínimo de ferramentas.
Estamos vivendo uma época de falta de credibilidade em todos os níveis.
Acredito que as empresas vão aderir às normas por tornar as
demonstrações contábeis mais confiável. Talvez haverá dificuldade para
aquelas empresas que não possuem recursos financeiros para investir em
tal mudança. Acredito que nem todas as empresas consigam adotar na
íntegra, a não ser que haja algum incentivo por parte do governo.
Acho desnecessária, principalmente para quem atua somente no mercado
interno.
De forma gradual e lenta.
Com pessimismo.
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Desnecessário, principalmente para aquelas empresas que não efetuam
operações com o exterior.
Muito difícil o avanço, poucos profissionais bons no mercado, as empresas
também ainda desconhecem o conteúdo dessas normas e o potencial
benéfico de cada uma delas.
Para que ela seja aplicada nas pequenas e médias empresas o CRC
[Conselho Regional de Contabilidade] e CFC precisam promover cursos de
capacitação profissional sem custo ou no máximo a um custo bem baixo
para que todos os profissionais possam ter acesso. Incentivo como a
redução da carga tributária para as empresas que utilizam as normas.
Sem muita significância no contexto brasileiro, pois a empresas lidam muito
mais diretamente com as demandas do governo do que entre elas mesmo.
Nem em sonho. Não vejo serventia. Nem os modelos atuais de balanço
têm serventia.
Uma realidade difícil de ser colocada em prática devido à sonegação de
impostos. Impostos são sonegados por causa da alta carga tributária.
Enquanto o país tiver esta quantidade de impostos penso ser impossível
colocar em prática a contabilidade no padrão IFRS para micro e pequenas
empresas (Dados da pesquisa – sic).
Talvez, para as empresas de pequeno e médio porte, essa adoção seja
desnecessária, uma vez que elas somente usam as DCs para cadastros
bancários, clientes e fornecedores, não sendo observados impactos, nem
positivo, nem negativo.

Por outro lado, algumas empresas, principalmente as de médio porte, estão mais
otimistas e entendem que tal adoção é uma possibilidade de fazer com que as
empresas se profissionalizem e melhorem a competitividade no mercado em que
atuam. Entre as respostas, a transparência foi mencionada como um fator positivo
para as SMEs que adotarem os IFRS. Deloitte (2011) afirma que os IFRS
surgiram com uma perspectiva nova para o desenvolvimento das demonstrações
financeiras, tais como o foco na transparência tanto das demonstrações quanto
das divulgações. Algumas respostas podem ser mais bem evidenciadas na
transcrição que se segue.

Uma possibilidade de profissionalizar as empresas e melhorar a
competitividade entre elas.
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As vantagens são muitas, mas destaco a transparência.
Tende-se a globalizar, tornando-se padrão uma única linguagem contábil
da apresentação financeira das pequenas e médias empresas no Brasil,
com organização e facilidade de interpretação, facilitando e aumentado a
credibilidade para as tomadas de decisões e financiamentos.
Creio que a necessidade do padrão internacional visando mercado
financeiro levará as empresas relutantes ao IFRS a se adequarem, mas
creio que os próximos anos sejam ainda de conscientização e adequação
nas empresas. Aqueles que não se adequarem estarão fora do mercado.
Acredito que a tendência é que a adoção seja mantida pelas SMEs, visto
que o período de adaptação já passou. E os benefícios com a adoção são
positivos para as empresas, motivo pelo qual acredito que essas irão
manter esse padrão.
Maior entrosamento no mercado interno e aumento de possibilidades de
acesso ao mercado externo.
A adoção das normas internacionais está apenas no início, é um processo
sem volta, no início tudo é difícil, principalmente para os pequenos, mas
trará muitos benefícios às empresas no futuro próximo.
Haverá cada vez mais a necessidade e obrigatoriedade da adoção das
normas, pois o processo que teve início em 2007 através da Lei 11.638
vem evoluindo no decorrer dos anos. Há a necessidade da disponibilização
de cursos de capacitação e treinamento para que os profissionais
contábeis possam ter segurança na aplicação das normas.
Hoje o custo é muito elevado, mas futuramente a empresa que não se
adequar ficará fora do mercado.
Um meio de qualificação.
Vai ser muito útil.. porém, a resistência é muita, tanto pelos gestores que
ainda não enxergam a contabilidade como fonte de informação para o
processo decisório e estragam todas as informações enviadas aos
contadores, como os contadores em geral malpreparados para elaborar
demonstrações no novo modelo de forma adequada. E por fim os custos
inseridos.
Acredito que seja um caminho sem volta.
Para as micro e pequenas empresas, entendo desnecessário. Só aumenta
o custo (Dados da pesquisa - sic).
É importante destacar que a adoção dos IFRS poderá permitir às SMEs a
movimentação direcionada para a exigência do uso dessa norma para fins de
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elaboração de relatórios financeiros, o que será essencial para a abertura de
capital e relatórios estatutários. Assim sendo, entende-se que a importância dos
IFRS não se aplica somente ao mercado brasileiro, mas, inclusive, para todo o
mundo, o qual Deloitte (2011) notifica que já são mais de 100 países que
atualmente exigem ou permitem o uso do IFRS ou que estão em convergência
com os padrões do IASB.

Por conseguinte, foi aberto um espaço para os respondentes registrarem suas
opiniões a respeito do tema em questão, optativo: “esse espaço é opcional e
reservado para que você complemente esta pesquisa, deixando sua opinião
quanto à adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas em
pequenas e médias empresas, tal como suas críticas, elogios, dificuldades, etc.”.

As respostas coletadas foram heterogêneas, ou seja, com pouquíssimas
respostas semelhantes. Elas fazem sugestões e críticas referentes ao IFRS, tais
como, por exemplo, ser adotado apenas por empresas que têm de fato interesse
na padronização, falta de estrutura das SMEs para a adoção dos IFRS e a falta
de incentivo do governo para adoção das IFRS nas SMEs. A seguir estão
relacionadas as respostas de mais relevância.

De fato, é interessante que se adote as normas do IFRS naquelas
empresas que possuem interesse nos possíveis benefícios que a adoção
dessa norma trará. Entendo que tal norma deve ser incentivada, contudo,
de forma opcional. Em um país com alto custo como o Brasil, a exigência
de uma legislação que só onera a operação para determinada empresa e
não traz nenhum benefício não é viável nem tampouco justo. Se isso
acontecer, pode até mesmo comprometer a continuidade da entidade.
A exigência da adoção para estas empresas torna-se inócua, uma vez que
na maioria são empresas familiares e que não transacionam com o
comércio exterior.
Acho que as explicações deveriam ser voltadas também para os
empresários, determinados contadores sabem pra eles e têm dificuldades
em transmitir o que sabem, uma vez que dominando o assunto ficaria mais
fácil na tomada de decisões.
Deve-se exigir para empresas que têm interesse na negociação da empresa.
Deve ser uma exigência do investidor, e não uma obrigação.
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As micro e pequenas empresas não têm estrutura para adoção dos IFRS,
não conseguem sequer pagar um serviço contábil para fazer tal trabalho.
Acredito que as pequenas e médias empresas precisam explorar melhor as
informações contábeis para tomadas de decisões. Em minha opinião, falta
reconhecimento financeiro para profissionais da contabilidade.
Acho que passou da hora de moralizarmos a contabilização das empresas,
porem investimos, e quando vemos a aplicação dos nossos esforços, como
exemplo a minha área, calculamos e pagamos impostos e não vemos esta
transparência dos nossos governantes, a justificativa dos empresários que
escutamos e nós somos obrigados a ser corretos, mas para quê? Em que
muda a nossa vida? É triste a situação econômica brasileira, atualmente,
ainda mais sem expectativas de futuros melhores.
Não tenho elogios nenhum a fazer e sim muitas críticas. O governo resolve
adotar um padrão de contabilidade internacional, mas nada se preocupa
com o profissional que irá executar esses serviços, deveriam ser elaborados
cursos de reciclagem principalmente para os pequenos empresários
contábeis, reciclagem bancada pelo governo e pelos conselhos, já que hoje,
nada mais somos do que fiscais do governo sem remuneração (Dados da
pesquisa - sic).
Observa-se que os resultados qualitativos reforçaram os achados da análise
quantitativa, contribuindo, assim, para melhor entendimento do fenômeno
observado e enriquecendo a compreensão do estudo, confirmando a triangulação
ora proposta na metodologia desta pesquisa.

Na seção seguinte, serão discutidos os resultados encontrados na análise
quantitativa e qualitativa, tal como os testes das premissas propostas nesta
dissertação.
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5 Discussão dos Resultados e Análise das Premissas

Com base em informações provenientes das pesquisas quantitativa, qualitativa e
da revisão bibliográfica, pode-se perceber que, nas empresas analisadas, por
serem constituídas como SMEs e pelas suas características, observou-se que,
em grande parte, essas empresas ainda não estão adeptas ao IFRS, ainda que a
lei tenha determinado a obrigatoriedade dessa adoção. Nesse sentido, foi
possível confirmar que o nível de aderência das normas internacionais de
contabilidade por parte das pequenas e médias empresas em Minas Gerais é
baixo, confirmando a primeira premissa de pesquisa.

Embora autores como Jordão et al. (2015) preconizem que as boas práticas de
GC estimulem que as empresas e os órgãos normatizadores busquem promover
mais evidenciação das informações disponibilizadas pelas empresas à sociedade,
bem como melhoria da qualidade das políticas contábeis, os resultados ora
apresentados contrariam frontalmente tais assertivas, porque as SMEs analisadas
não se preocuparam com a qualidade de suas políticas contábeis, como também
deixaram de evidenciar o mínimo obrigatório pela legislação. Tanto a literatura
clássica de contabilidade (e.g. Hendriksen & Van Breda, 2010) quanto resultados
empíricos contemporâneos (e.g. Jordão & Ferreira, 2015) demonstram ser
recomendável que as empresas divulguem informações voluntárias para além do
mínimo exigido pela legislação como sinal de transparência organizacional. Isso
contraria também Lopes e Martins (2005), que ressalvam ser a informação
contábil o mais elementar mecanismo de governança. Em conjunto, essas
questões revelam a ausência de preocupação das SMEs analisadas com a GC
pela ausência de compliance e transparência organizacional.

De fato, na pesquisa descrita nesta dissertação, o que se percebeu foi que as
SMEs do estado de Minas Gerais pesquisadas evidenciaram que o padrão IFRS é
considerado, por muitos, desnecessário por várias empresas. As que o adotaram
fizeram-no apenas para cumprir a lei, contrariando as premissas de Hendriksen e
Van Breda (2010) sobre a necessidade de evidenciação voluntária como fator
estratégico que poderia diferenciar as empresas.
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Dessa forma, entende-se, de modo geral, que as SMEs do estado de Minas
Gerais tiveram baixa recepção das normas internacionais de contabilidade no
IFRS. Mesmo sendo obrigatória sua adoção desde o exercício de 2010,
percebeu-se que grande parte dessas empresas sequer possui conhecimento de
tal normatização, confirmando os resultados da pesquisa realizada por Deloitte
(2014). Nesta, várias empresas questionam a necessidade de preparar suas DCs
em consonância com tais normas, uma vez que os proprietários estão muito mais
interessados em informações acerca dos seus fluxos de caixa, liquidez e
solvência.

Verificou-se, portanto, a falta de interesse ou mesmo o desconhecimento da
supramencionada obrigatoriedade das SMEs em produzir a informações
contábeis confiáveis e transparentes. Isso contradiz as ideias de Jordão et al.
(2014), para quem a transparência é uma qualidade essencial das DCs, as quais,
segundo Jordão et al. (2014) e Silva (2013), são os meios mais confiáveis e
relevantes de integração das relações entre empresas e investidores.

Em síntese, a análise dos resultados permitiu verificar que as SMEs pesquisadas
estão mais interessadas no cumprimento das legislações e obrigações fiscais e
trabalhistas do que no fornecimento de informações que geram bases confiáveis
para a tomada de decisões, como, por exemplo, elaborar as DCs em
conformidade com o padrão internacional. Tanto é que as empresas que
adotaram os IFRS foram, na sua maioria, apenas para cumprir a legislação. Isso
contradiz autores como Botinha e Lemes (2013), que afirmam que a adoção dos
IFRS pelas SMEs poderia gerar mais confiança no mercado, podendo, inclusive,
auxiliar fortemente na continuidade dos negócios. Por outro lado, ao deixar de
preparar suas DCs em conformidade com as normas do IFRS, tais empresas
podem estar assumindo um passivo, tendo em vista que, segundo o CPC (2009),
a adoção dessas normas tornou-se obrigatória para essas empresas.

Talvez, a cultura de se preocupar mais com o cumprimento da legislação do que
com a preparação de informações, que geram bases confiáveis para a tomada de
decisões, possa ser um reflexo da falta de incentivo governamental para a adoção
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dos IFRS pelas SMEs. Nessa linha, houve diversas ponderações dos
respondentes, conforme os relatos:

As SMEs deverias ter mais suporte ou apoio, principalmente por parte dos
governos, sindicatos ou conselhos regionais.
Seria excelente se todas as empresas pudessem adotar na íntegra essas
normas. Porém, são complexas e custa caro. Não adianta somente cobrar,
é necessário que o governo incentive de alguma forma essas empresas,
principalmente os menores que não têm recursos. Também é muito
importante ter um investimento no contador. Atualmente escritórios de
contabilidade trabalham apenas para calcular tributos e, nem sempre, a
não adoção dos IFRS é por falta de vontade de se fazer algo correto.
Muitas das vezes o contador não tem estrutura para manter uma
contabilidade no padrão internacional. Infelizmente as empresas não têm
condições de remunerar o contador para isso. Sem recurso, o contador não
consegue contratar funcionários para poder fazer tal trabalho. Não adianta
investir apenas em cursos, é necessário incentivar a estrutura para que o
trabalho seja feito com qualidade (Dados da pesquisa - sic).
Esses e outros depoimentos levam a inferir que existe certa dificuldade por parte
das SMEs e dos seus respectivos contadores em adotar as normais
internacionais, seja por falta de incentivo, cultura ou falta de recursos financeiros.
Uma forma de contornar tal realidade talvez fosse mais incentivo por parte do
governo às empresas e contadores que adotassem tal prática além da
fiscalização pelos entes responsáveis, o que ainda não ocorre.

Mesmo com essas considerações, percebeu-se, durante a fase de coleta de
dados, que as empresas não estão seguras quanto à não adoção dos IFRS. Tal
fato foi observado ao tentar contornar a principal limitação desta pesquisa, que foi
o baixo retorno de respostas – em torno de 115 – em relação à quantidade de
empresas às quais o questionário foi encaminhado – cerca de 30 mil.

Foram feitas aproximadamente 1.000 ligações para as empresas com o objetivo
de alavancar o número de respondentes. Desse total de ligações, apenas duas
empresas responderam o questionário. Nas demais empresas, apurou-se a falta
de segurança em responder o que se pedia. Várias delas, inclusive, questionaram
se esta pesquisa seria para início de uma fiscalização e não responderam para
evitar comprometimento. Isso faz pensar que o cenário das SMEs em relação à
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adoção dos IFRS pode estar ainda mais aquém do que o resultado desta
pesquisa.

No tocante aos fatores que levaram ou não à adoção das normas internacionais
de contabilidade, no padrão IFRS, nas SMEs do estado de Minas Gerais,
constatou-se que aquelas que o fizeram, na maioria, foi para cumprimento da
legislação. E outros entenderam que isso proporcionaria mais transparência às
informações contábeis da empresa, corroborando os achados de Jordão et al.
(2014). Esses resultados se alinham com a pesquisa realizada pela Deloitte
(2014), já que tais empresas parecem estar preocupadas com as implicações
provocadas pela adoção dos IFRS e a complexidade representada pelas mesmas
na realidade dessas empresas.

Adicionalmente, os resultados revelaram que os custos com a adequação é o
fator que mais contribui para a não adoção dos IFRS para as demais empresas,
pois essas SMEs não consideraram tal padronização tão vantajosa. De certo
modo, os dados ora obtidos vão além do mencionado na pesquisa da Deloitte
(2014), especialmente porque os respondentes pareceram mais preocupados
com gastos adicionais, como pôde ser detectado tanto nas análises quantitativas
quanto nas qualitativas.

Assim, consideraram que os custos são elevados porque há a necessidade de
qualificar a mão de obra por meio de treinamento e capacitação dos funcionários,
confirmando

a

segunda

premissa

de

pesquisa.

Todavia,

nenhum

dos

respondentes desta pesquisa conseguiu mensurar, de forma objetiva, os custos e
os benefícios obtidos com a adoção dos IFRS pelas SMEs, o que leva a acreditar
que esse fato pode impactar diretamente na decisão de adotar ou não tais
normas. Essa afirmativa se alinha com o encontrado por Riva (2013), que
percebeu que ainda não está claro se os benefícios de preparação da
contabilidade segundo o IFRS superam os seus custos de implantação. Contudo,
os resultados obtidos nesta investigação mostram que há percepção das
empresas de que, de modo geral, os benefícios advindos da adoção de tais
normas não cobrem seus custos de implementação, principalmente devido à
necessidade de adequação da mão de obra.
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Os resultados enfatizaram que a percepção dos benefícios advindos da adoção
das normas internacionais de contabilidade aumenta de acordo com o porte das
empresas analisadas, pois quanto maior a empresa, maior a percepção de
benefícios da adoção do IFRS. Isso pode estar, na prática, em consonância com
a teoria, na qual Hendriksen e Van Breda (2010) realçam que, entre as
características que devem nortear a preparação e disponibilização das
informações contábeis, estão a relação de benefícios e custos, a relevância, a
confiabilidade, a comparabilidade e a materialidade de tais informações.

De certa forma, a não aderência aos IFRS, pelas SMEs, se dá, principalmente,
pelo fato dessas empresas não enxergarem os benefícios advindos da sua
implantação. Neste caso, especificamente, faz-se necessário lembrar que a
adoção dos IFRS é uma exigência legal nos termos da Resolução 1.255/09 do
CFC e não uma opção empresarial. Embora algo obrigatório e cuja adoção seja
estimulada pela literatura, provavelmente os IFRS somente serão adotados pelas
SMEs quando, de fato, essas empresas enxergarem que os benefícios superam
seu custo de implementação ou, por outro lado, houver mais fiscalização pelos
órgãos responsáveis.

De acordo com o apurado neste estudo, não houve grandes apontamentos acerca
dos benefícios nos resultados da pesquisa qualitativa, mas houve várias
sugestões e críticas, tais como a possibilidade de o IFRS ser adotado apenas por
empresas que têm de fato interesse na padronização; ou a necessidade de o
governo incentivar e aplicar tratamento diferenciado às SMEs para a adoção dos
IFRS; ou, ainda, relativas às explicações que deveriam ser voltadas não somente
para contadores, mas, inclusive, para os empresários. A padronização foi também
considerada, por muitos respondentes, como algo desnecessário para as SMEs,
alegando-se a falta de estrutura das SMEs para a adoção dos IFRS, confirmando,
assim, a terceira premissa de pesquisa.

Uma sistematização das respostas desses aspectos pode ser consultada na
Tabela 20.
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Tabela 20
Análise dos achados empíricos frente à literatura
Objetivo
Descrever e discutir os
principais aspectos das
normas internacionais de
contabilidade, no padrão
IFRS, destinadas às
pequenas e médias
empresas.

Resultados
Situação atual
A forma proposta pelos
IFRS no Brasil para as
SMEs tem como objetivo
Confirma
simplificar a sua adoção e
a teoria
facilitar o entendimento dos
profissionais de
contabilidade.
As empresas pesquisadas
Analisar o nível de aderência
consideram a adoção
dos IFRS nas pequenas e
Contradiz
desnecessária e, se
médias empresas do estado
a teoria
adotarem, será apenas
de Minas Gerais
para cumprimento da lei.
Entre os fatores que levam
à adoção dos IFRS está o
fato de elas proporcionarem
mais transparência às
informações contábeis da
empresa. Por outro lado, os
dados quantitativos
indicaram que os custos
Evidenciar os fatores que
com a adequação é o fator
levaram, ou não, à adoção
que mais contribui para a
Confirma
dos IFRS nas empresas de não adoção dos IFRS, pois, parcialmente a
pequeno e médio porte do
para as SMEs, tal
teoria
estado de Minas Gerais
padronização talvez não
seja tão vantajosa.
Conforme os dados
qualitativos, os custos são
elevados porque há a
necessidade de qualificar a
mão de obra por meio de
treinamento e capacitação
dos funcionários.
Há percepção das
empresas de que os
benefícios advindos da
Avaliar, na opinião das
adoção de tais normas não
empresas de pequeno e
cobrem seus custos de
médio porte do estado de
implementação. PercebeuConfirma
Minas Gerais, os custos e
se, ainda, que quanto maior
a teoria
benefícios obtidos com a
o porte das empresas,
adoção do IFRS
maior é a percepção dos
benefícios atribuídos às
normas internacionais de
contabilidade.
Fonte: dados da pesquisa

Marco teórico
Deloitte (2011);
Santos (2012);
Caríssimo e Pinheiro
(2012); Lungu (2007)

CFC, 2013; CPC, 2009;
Deloitte (2012);
Brasil (2007); Brasil
(2009); Santos (2012)

CFC, 2013; CPC, 2009;
Deloitte (2012);
Brasil (2007); Brasil
(2009); Santos (2012)

Nascimento e
Reginato (2008);
Martins e Lima (2012);
Riva (2013)

A Tabela 20 apresenta uma relação que pode ser estabelecida entre os aspectos
destacados a partir do estabelecimento dos objetivos específicos e os resultados
da pesquisa.
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Também foi realizada uma sistematização do teste das premissas das pesquisas
quantitativa e qualitativa desta dissertação, conforme apresentado na Tabela 21,
que evidencia o inter-relacionamento existente entre as normas IFRS e sua
adoção pelas SMEs.

Tabela 21
Sistematização dos achados da pesquisa
Aspecto
O nível de aderência das normas
internacionais de contabilidade
por parte das pequenas e médias
empresas em Minas Gerais é
baixo
Os fatores que levam as
pequenas e médias empresas a
não
aderirem
às
normas
internacionais de contabilidade
são diversos, como os altos
custos com implantação do
sistema, treinamento de pessoal
e readequação da empresa
Os benefícios com a adoção das
normas
internacionais
de
contabilidade em comparação
aos custos são baixos para as
pequenas e médias empresas

Aspecto
relacionado
Cumprimento da Lei
Harmonização

Resultados da pesquisa Possibilidade
É importante e deve ser
considerado
Contribui na simplificação
do entendimento das
normas

Poucos benefícios
Custos elevados
Treinamento de
pessoal
Desnecessário para
as SMEs
Falta de estrutura
das SMEs
Pouco incentivo por
parte do governo
Poucos benefícios

Causa efeitos na decisão Harmonização
da adoção
das normas
contábeis
para as SMEs
É importante e deve ser
considerado
Provoca efeitos na
decisão da adoção

Fonte: dados da pesquisa.

Como forma de aumentar a credibilidade e validade dos resultados da pesquisa
de campo, houve preocupação quanto à metodologia aplicada com foco na
validação dos achados empíricos, principalmente em pesquisas qualitativas.
Assim, nesta pesquisa, buscou-se analisar criteriosamente os resultados dos
questionários, visando reduzir o efeito do caráter subjetivo das respostas
coletadas em campo sobre os resultados. Em conjunto, foi possível perceber que
os resultados obtidos revelaram que o Brasil é um país que ainda está em
processo moroso no que se refere às tratativas contábeis para as SMEs e em
relação à harmonização com o padrão IFRS.

Resta dizer que a evidenciação das informações nas DCs com transparência e
confiabilidade é uma questão estratégica que, segundo Schmidt, Santos e
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Fernandes (2004), facilita a percepção do mercado nacional pelos investidores
internacionais, melhorando, assim, a imagem e o relacionamento deste com
organismos estrangeiros e outros interessados. Provavelmente, grande parte das
SMEs pesquisadas ainda não possui esse conhecimento nem tem interesse em
expandir seus negócios, efetuar transações internacionais, tampouco ter relações
com investidores. Tal fato pode explicar o motivo de essas empresas entenderem
os IFRS como desnecessários.

Numa perspectiva integradora, como preconizado por Deloitte (2012) e IASB
(2010) acerca da adoção das normas IFRS pelas SMEs, abstraiu-se que a
finalidade da simplificação da norma foi incluir as SMEs no processo de
convergência com as normas internacionais, tendo em vista a relevância delas no
cenário econômico. Embora se trate de uma versão simplificada dos IFRS
destinada às SMEs, visando facilitar a adoção e o entendimento delas pelos
profissionais de contabilidade que atuam nas SMEs, percebeu-se que muitos
respondentes ainda consideram essas normas complexas e sofisticadas. Isso
contraria a literatura sobre a adoção das normas IFRS pelas SMEs e evidencia a
necessidade dessa adoção (e.g. Deloitte, 2012; IASB, 2010; Iacob & Simionescu,
2010; Lungu, 2007; Neag, 2010), pois tais normas foram constituídas por um
conjunto independente de princípios contábeis, fundamentadas na versão
completa dos IFRS, mas com modelos separados e distintos. Assim, a aderência
do IFRS for SMEs deveria ocorrer na íntegra e não parcialmente – o que não foi
observado na prática.

Do que fora dito, pode-se constatar que as SMEs analisadas ainda precisam
avançar mais para terem, de fato, as tratativas contábeis das SMEs harmonizadas
com o padrão IFRS. Em geral, a posição das SMEs do estado de Minas Gerais
perante a adoção dos IFRS não se mostrou muito positiva, mesmo sendo essa
questão uma norma obrigatória. Talvez, se houver incentivo por parte do governo
para adoção dessas normas pelas SMEs e/ou mais fiscalização dos órgãos
competentes, o quadro atual possa sofrer alterações significativas nos próximos
anos, de modo a promover mais adoção dos IFRS por essas empresas,
promovendo mais transparência e confiabilidade das informações evidenciadas
pelas empresas de menor porte.
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6 Considerações Finais

As mudanças ocorridas no mercado têm feito com que as empresas foquem sua
preocupação não somente com a gestão financeira, mas com a necessidade de
gerenciamento, controle apurado e acompanhamento eficaz das despesas e
receitas para que a empresa se mantenha competitiva. A análise do ambiente
externo das SMEs indica a necessidade de efetivação de uma atuação
estratégica cada vez mais acentuada e constante, apresentando cada vez mais a
importância da gestão das organizações, levando os empreendedores a estarem
sempre atualizados e informados a respeito das forças externas e evoluções e
buscando aproveitá-las em favor das organizações.

Com o advento da globalização e o crescimento do mercado de capitais, a
contabilidade vem sendo cada vez mais reconhecida como ferramenta estratégica
para dar suporte à tomada de decisões, em uma perspectiva fundamentada na
informação tanto para usuários internos quanto externos. Essa nova realidade e o
desenvolvimento e crescimento dos mercados de capitais em um panorama
globalizado fazem emergir a necessidade de parâmetros de comparação dos
investimentos e a adoção de regras como os IFRS.

Igualmente, a qualidade da informação contábil, tal como sua transparência, tem
sido cada vez mais exigida no mundo nos negócios. Talvez seja por isso que a
qualidade da evidenciação das informações financeiras nas DC é considerada um
dos elementos mais importantes da GC. Mesmo assim, ao se tratar das novas
normas IFRS, especificamente para as SMEs, percebe-se que grande parte dos
países ainda não tem adotado as normas de contabilidade harmonizadas
internacionalmente. Não obstante, os IFRS visam estimular e impulsionar os
investimentos estrangeiros a partir da harmonização das normas contábeis,
fornecendo o melhor entendimento acerca das informações anunciadas para as
empresas, reduzindo as dúvidas e incertezas de natureza contábil entre os
países.

A necessidade de adoção do IFRS é consequente da globalização da economia e
do crescimento dos mercados, surgindo da necessidade de criação de DCs
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homogêneas e uniformes, sendo os IFRS uma resposta dada pelo IASB a essa
demanda global, proposta para direcionar e orientar as organizações que desejam
implantar as novas normas pela primeira vez. No Brasil a adoção do padrão
contábil com base nos IFRS é uma necessidade exigida por lei, sendo, portanto,
uma questão obrigatória para as empresas que se enquadram nos parâmetros
estabelecidos.

Apesar

dessa

obrigatoriedade,

trata-se

de

uma

norma

relativamente nova para muitas empresas, em especial para as SMEs.

No Brasil, a forma proposta nas normas internacionais de contabilidade para as
SMEs buscava simplificar a adoção das mesmas e facilitar o entendimento dos
profissionais de contabilidade que atuam nessas empresas.

Mesmo considerando a relevância do tema, repousa na academia e no mercado
uma preocupação provocada pela necessidade de compreender os efeitos da
adoção dos IFRS pelas SMEs no Brasil. Reconhecendo e explorando essa lacuna
de pesquisa, fez-se relevante investigar os efeitos da adoção dos IFRS for SMEs,
tendo em vista que, por um lado, a adoção da norma representa benefícios
potenciais para as mesmas, como mais acesso a crédito, mais confiabilidade do
mercado e redução de custos de financiamentos. Por outro lado, muitas empresas
ainda não aderiram a tais normas por estarem acostumadas a seguir apenas
regras fiscais e por não se importarem com a relevância de correta evidenciação
para o mercado.

Assim, o objetivo da pesquisa descrita nesta dissertação foi analisar a aderência
das normas internacionais de contabilidade no padrão IFRS pelas micro,
pequenas e médias empresas do estado de Minas Gerais e investigar os efeitos
da adoção de tais normas nessas empresas. Os resultados empíricos indicaram
que o vínculo do entrevistado com a empresa se deve a vários fatores, tais como
preocupação com a qualidade e transparência, conhecimento acerca das normas
internacionais

de

contabilidade,

necessidade

da

adoção

das

normas

internacionais de contabilidade, intenção de adotar e manter o normativo e o
índice de serviços.
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Ao analisar as diferenças de abordagem entre os contabilistas que trabalham em
empresas prestadoras de serviços, percebeu-se que estes mencionaram possuir
menos conhecimento quanto aos IFRS em relação aos contadores que são
funcionários efetivos das empresas estudadas. Isso porque aqueles que
trabalham diretamente para a empresa acabam obtendo mais conhecimento
sobre seus os dados e informações contábeis e demonstraram mais preocupação
e interesse com o futuro da SME.

Ao descrever e discutir os principais aspectos das normas internacionais de
contabilidade, no padrão IFRS, destinadas às pequenas e médias empresas,
detectou-se que a forma proposta pelos IFRS no Brasil para as SMEs tem como
objetivo simplificar a sua adoção e facilitar o entendimento dos profissionais de
contabilidade. Para tanto, foi desenvolvida uma versão simplificada dos IFRS for
SMEs com média de 10% do tamanho da completa e possuindo cerca de 10% de
exigência de divulgação em relação à versão integral dos IFRS. No Brasil, houve
a existência de três principais normas de contabilidade (NBC TG 1000, IGT 1000
e CTG 1000), com o objetivo de atender às especificidade de micro, pequenas e
médias empresas. Vale repetir que as SMEs estão obrigadas a adotar os IFRS
desde o exercício de 2010.

Ao analisar o nível de aderência das normas internacionais de contabilidade no
padrão IFRS em SMEs de Minas Gerais, inferiu-se que tanto os resultados da
pesquisa quantitativa quanto da qualitativa identificaram ser esse um padrão
considerado por muitos desnecessário. Entre as que seguem o padrão IFRS, o
fazem apenas para cumprir a lei. Dessa forma, pôde-se concluir que, de modo
geral, as SMEs do estado de Minas Gerais tiveram baixa recepção das normas
internacionais

de

contabilidade

no

padrão

IFRS.

Um

dos

resultados

surpreendentes da pesquisa foi que, mesmo sendo obrigatória a adoção do
referido padrão desde o exercício de 2010, grande parte das empresas
analisadas sequer possui conhecimento de tal normatização, indicando forte
desconhecimento da norma e das implicações da mesma sobre a realidade das
empresas pesquisadas.
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Nesse ponto, verificou-se que as SMEs pesquisadas estão mais interessadas no
cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas do que em gerar e prestar
informações em bases confiáveis para tomada de decisões, como, por exemplo,
elaborar seus DCs em conformidade ao padrão internacional. Notou-se, ainda,
que os contabilistas prestadores de serviços são menos receptivos à adoção dos
IFRS for SMEs do que os empregados destas.

Ao observar os fatores que levaram ou não à adoção das normas internacionais
de contabilidade, no padrão IFRS, nas SMEs de Minas Gerais, entendeu-se que,
entre os fatores que levam à adoção dos IFRS, está o fato de o referido padrão
proporcionar mais transparência às informações contábeis da empresa. Por outro
lado, os dados quantitativos e qualitativos definiram que os custos com a
adequação foram o fator que mais contribui para a não adoção dos IFRS, pois,
segundo os respondentes, para as SMEs tal padronização talvez não seja uma
prática tão vantajosa. Os resultados qualitativos ajudaram a compreender que os
custos para implementação do padrão internacional de contabilidade foram
considerados elevados, pela necessidade de qualificar a mão de obra por meio de
treinamento e capacitação dos funcionários e/ou prestadores de serviço.

Ao avaliar, na opinião das pequenas e médias empresas do estado de Minas
Gerais, os custos e benefícios obtidos pela adoção das normas internacionais de
contabilidade, no padrão IFRS, verificou-se que há percepção de tais empresas
de que os benefícios advindos da adoção de tais normas não cobrem os custos
de sua implementação. Registrou-se, ainda, que quanto maior o porte das
empresas, maior também é a percepção dos benefícios atribuídos à adoção das
normas internacionais de contabilidade. Em conjunto, esses resultados parecem
sugerir, de um lado, a desorganização, o despreparo e a falta de estrutura das
empresas de menor porte para arcarem com os custos da implementação da
contabilidade no padrão internacional, mas revelam também que as empresas de
porte um pouco maior já conseguem identificar alguns benefícios decorrentes da
adoção dos IFRS.

Os resultados também notificaram que não houve grandes apontamentos acerca
dos benefícios trazidos pela adoção do padrão internacional, detalhando-os
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melhor. Em contrapartida, a pesquisa qualitativa revelou várias sugestões e
críticas, tais como ser o IFRS adotado apenas por empresas que têm real
interesse na padronização; a necessidade de o governo aplicar tratamento
diferenciado às SMEs para a adoção dos IFRS; o fato de que as explicações
deveriam ser voltadas não somente para contadores, mas, inclusive, para
empresários; e, finalmente, a perspectiva de muitas SMES de que a referida
adoção é desnecessária, por causa da falta de estrutura das mesmas para
realizarem a contabilização no padrão IFRS.

Uma

rica

contribuição

a

este

estudo

foram

as

ligações

feitas

para

aproximadamente 1.000 empresas, das quais apenas duas responderam. Elas,
inclusive, manifestaram insegurança ao tratarem do assunto e preferem não
responder com o receito de passar por fiscalização.

Tendo em vista as poucas obras acerca da adoção dos IFRS nas SMEs, a
presente pesquisa, embora tenha ficado limitada pela falta de estudos
semelhantes publicados que permitissem a realização de análises comparativas,
espera que o mesmo abra outras alas de investigação. Como sugestão, esperase que outros estudos versem sobre as dificuldades de adoção dos IFRS em
SMEs no Brasil e no mundo; analisem pelo método de casos aquelas que estão
exitosas em adotar os IFRS; e ainda discutam, de forma mais aprofundada, os
impactos nas SMEs da não adoção de uma norma legal como os IFRS, servindo
de contribuição para a comunidade acadêmica e empresarial.

Do que fora dito, resta dizer que os presentes resultados contrariam os estudiosos
que esperavam mais aderência dessas normas por parte das SMEs, de forma a
aumentar a confiabilidade de transparência de suas DCs em virtude da
simplificação das mesmas. De maneira similar, poucas empresas reconheceram
que a adoção das normas internacionais de contabilidade pelas SMEs pode
facilitar seu acesso às fontes de financiamento ou que a adoção dos IFRS das
SMEs no Brasil tenha minimizado o custo do crédito concedido pelas instituições
financiadoras, pela redução do risco advindo de mais transparência. Isso parece
sugerir que os benefícios de preparação da contabilidade segundo o IFRS são
inferiores aos seus custos de implantação.
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Por fim, não se verificou que a proposta de harmonização das normas contábeis
para as SMEs tenha aumentado a confiabilidade agregada às DCs e aprimorado
a gestão dessas empresas, por possuírem demonstrativos transparentes e
confiáveis para a tomada de decisões, podendo auxiliar na continuidade dos
negócios.

Concluiu-se, portanto, que o Brasil ainda precisa avançar mais para que tenha, de
fato, as tratativas contábeis das SMEs harmonizadas com o padrão IFRS. A
posição das SMEs do estado de Minas Gerais perante a adoção dos IFRS não se
mostrou muito positiva, mesmo sendo essa questão uma norma obrigatória.
Talvez, se houver incentivo por parte do governo para adoção dessas normas
pelas SMEs e mais fiscalização dos órgãos competentes, o quadro atual possa
sofrer alterações significativas nos próximos anos de modo a promover mais
adoção dos IFRS por essas empresas. Com isso, espera-se promover mais
transparência e confiabilidade, melhorando, assim, a qualidade da governança
corporativa das empresas de menor porte.
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Apêndices

Apêndice A - Questionário: IFRS em pequenas e médias empresas

Esta pesquisa é parte integrante de um projeto que tem como objetivo analisar
como as empresas de pequeno e médio porte do estado de Minas Gerais têm se
posicionado perante a adoção das normas internacionais de contabilidade, no
padrão IFRS. Todas as informações serão utilizadas apenas para fins de
pesquisa e serão mantidas em sigilo.

O tempo para responder a pesquisa é de oito a 10 minutos, aproximadamente.
Caso tenha interesse em receber o resultado desta pesquisa, cadastre seu e-mail
ao final do questionário.

Agradeço desde já pela contribuição.

*Obrigatório

PERGUNTAS
*
Em qual cidade a empresa (sede) está instalada?
Esta pergunta é obrigatória
*
Qual o seu tipo de vínculo com a empresa?
*
Qual o tipo de estabelecimento da empresa? (é permitido marcar mais de um
item).


Industrial;



Comercial;



Prestador de Serviços;



Produtor Rural;



Terceiro Setor;



Outros;
*
Qual o faturamento bruto médio anual da empresa?
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Entre as afirmativas a seguir, atribua valor de 1 a 7, de acordo com o seu grau de
concordância. O valor 1 representa que você discorda totalmente da afirmativa e
o valor 7 que você concorda totalmente. *
1 - A empresa se preocupa com a qualidade e transparência das demonstrações
contábeis.
1

2

3

4

5

6

7

Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

*
2 - A empresa possui conhecimento acerca das normas internacionais de
contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas.
1

2

3

4

5

6

7

Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

*
3 - A empresa adota, na íntegra, as normas internacionais de contabilidade (IFRS)
aplicadas em pequenas e médias empresas.
1 2 3 4 5 6 7
Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

*
4- Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa passam por
atualizações acerca das normas internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas
em pequenas e médias empresas.
1

2

3

4

5

6

7

Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

*
5 - Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa possuem
conhecimentos satisfatórios acerca das normas internacionais de contabilidade
(IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas.
1 2 3 4 5 6 7
Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

*
6 - A adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas em
pequenas e médias empresas é extremamente necessária para a empresa.
1

2

3

4

5

6

7

Discordo Totalmente

Concordo Totalmente

*
7 - A empresa tem a intenção de adotar e/ou manter sua contabilidade em
conformidade com normas internacionais de contabilidade (IFRS).
1
Discordo Totalmente

2

3

4

5

6

7
Concordo Totalmente
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*
8 - Os benefícios advindos da adoção das normas internacionais de contabilidade
(IFRS) são maiores do que os custos.
1

2

3

4

5

6

7

DiscordoTotalmente

Concordo Totalmente

*
9 - Em relação aos custos para adoção do IFRS, atribua valor de 1 a 7 para os
itens abaixo, conforme sua opinião. O valor 1 representa que não existe custo
com o item e o valor 7 (sete) que o custo é altíssimo.
1
2
3
4
5
6
7
Tempo gasto com o entendimento da norma devido à
sua complexidade
Treinamento e capacitação
Implantação/aprimoramento do sistema
Pessoal qualificado
Aumento dos gastos com contabilista
Outros custos (especificar abaixo)

Especifique aqui o item "Outros Custos":
*
10 - Em relação aos benefícios da adoção do IFRS, atribua valor de 1 a 7 para os
itens abaixo, conforme sua opinião. O valor 1 representa que não existe benefício
para a empresa com o item e o valor 7 que o benefício é altíssimo.
1

2

3

Captação de
financiamento
Melhor
comparabilidade
das demonstrações
contábeis
Maior credibilidade
gerada para a
empresa
Mais transparência
contábil
Cumprimento da
legislação
Outros benefícios
(especificar abaixo)

Especifique aqui o item "Outros benefícios":
*

4

5

6

7
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11 - Em relação aos serviços contábeis, atribua valor de 1 a 7 de acordo com a
utilização desses serviços pela empresa. O valor 1 significa que a empresa não
utiliza o serviço, já o valor 7 (sete) que o serviço é muito utilizado pela empresa.
1

2

3

4

5

6

7

Calculo de tributos e guias
Folha de pagamento
Balanço patrimonial e DRE
Demonstração dos fluxos de caixa
(DFC)
Demonstração dos resultados
abrangentes (DRA) e DMPL
Relatório de fluxo de caixa
Notas Explicativas
Serviços de legalização

*
12 - Com qual frequência as demonstrações contábeis abaixo são elaboradas?
Mensalmente Trimestralmente

Anualmente

Somente quando
solicitado

Nunca

Balanço Patrimonial
Demonstração do
Resultado do
Exercício (DRE)
Demonstração do
Resultado
Abrangente (DRA)
Demonstração das
Mutações do
Patrimônio Líquido
(DMPL)
Demonstração dos
Fluxos de Caixa
(DFC)
Notas Explicativas

*
13 - O que levou a empresa a adotar o as normas internacionais de
contabilidade? Caso não tenha adotado, por que decidiu não adotar?
Resposta:
14 - Quais foram os custos e os benefícios que a empresa teve com a adoção do
IFRS? (caso não tenha adotado as normas IFRS, favor desconsiderar esta
questão).
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Resposta:
*
15 - Em sua opinião, como você enxerga a adoção das normas internacionais de
contabilidade no padrão IFRS nas pequenas e médias empresas brasileiras para
os próximos anos?
Resposta:
16 - Esse espaço é opcional e reservado para que você complemente esta
pesquisa, deixando sua opinião quanto à adoção das normas internacionais de
contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas, tal como suas
críticas, elogios, dificuldades, etc.
Resposta:
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Apêndice B - Tabelas

Tabela 1
Distribuição de frequência das afirmativas gerais - continua
A empresa se preocupa com a qualidade e
transparência das demonstrações contábeis

Frequência

%

Acumulado
(%)

1

6

5,1

5,1

2

5

4,3

9,4

3

8

6,8

16,2

4

20

17,1

33,3

5

13

11,1

44,4

6

18

15,4

59,8

7

47

40,2

100,0

Total

117

100,0

A empresa possui conhecimento acerca das normas
internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas a
pequenas e médias empresas

Frequência

%

Acumulado
(%)

1

22

18,8

18,8

2

15

12,8

31,6

3

12

10,3

41,9

4

11

9,4

51,3

5

15

12,8

64,1

6

11

9,4

73,5

7
Total

31
117

26,5
100,0

100,0

A empresa adota, na íntegra, as normas internacionais
Frequência
de contabilidade (IFRS) aplicadas em pequenas e
médias empresas

%

Acumulado
(%)

1

22

18,8

18,8

2

17

14,5

33,3

3

9

7,7

41,0

4

23

19,7

60,7

5

19

16,2

76,9

6

16

13,7

90,6

7
Total

11
117

9,4
100,0

100,0

Os profissionais responsáveis pela contabilidade da
empresa passam por atualizações acerca das normas
internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas em
pequenas e médias empresas

Frequência

%

Acumulado
(%)

1

13

11,1

11,1

2

10

8,5

19,7

3

10

8,5

28,2

4

17

14,5

42,7

5

23

19,7

62,4

6

15

12,8

75,2

7
Total

29
117

24,8
100,0

100,0
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Tabela 2
Distribuição de frequência das afirmativas gerais - conclui
Os profissionais responsáveis pela contabilidade da
empresa possuem conhecimentos satisfatórios acerca
Frequência
das normas internacionais de contabilidade (IFRS)
aplicadas em pequenas e médias empresas

%

Acumulado
(%)

1

9

7,7

7,7

2

8

6,8

14,5

3

11

9,4

23,9

4

14

12,0

35,9

5

26

22,2

58,1

6

28

23,9

82,1

7
Total

21
117

17,9
100,0

100,0

A adoção das normas internacionais de contabilidade
(IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas é
extremamente necessária para a empresa

Frequência

%

Acumulado
(%)

1

20

17,1

17,1

2

14

12,0

29,1

3

10

8,5

37,6

4

19

16,2

53,8

5

18

15,4

69,2

6

14

12,0

81,2

7
Total

22
117

18,8
100,0

100,0

A empresa tem a intenção de adotar e/ou manter sua
contabilidade em conformidade com normas
internacionais de contabilidade (IFRS)

Frequência

%

Acumulado
(%)

1

13

11,1

11,1

2

7

6,0

17,1

3

8

6,8

23,9

4

16

13,7

37,6

5

17

14,5

52,1

6

19

16,2

68,4

7
Total

37
117

31,6
100,0

100,0

Os benefícios advindos da adoção das normas
internacionais de contabilidade (IFRS) são maiores do
que os custos

Frequência

%

Acumulado
(%)

1

19

16,2

16,2

2

14

12,0

28,2

3

22

18,8

47,0

4

18

15,4

62,4

5

17

14,5

76,9

6

7

6,0

82,9

7
Total

20
117

17,1
100,0

100,0
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Tabela 3
Distribuição de frequência das variáveis relacionadas ao custo - continua
Tempo gasto c/o entendimento da norma devido à sua
complexidade
1,00

Frequência

%

Acumulado (%)

4

3,4

3,4

2,00

7

6,0

9,4

3,00

9

7,7

17,1

4,00

19

16,2

33,3

5,00

21

17,9

51,3

6,00

26

22,2

73,5

7,00
Total
Treinamento e capacitação
1,00

31
117
Frequência
6

2,00

4

3,4

8,5

3,00

7

6,0

14,5

4,00

14

12,0

26,5

5,00

20

17,1

43,6

6,00

32

27,4

70,9

7,00
Total
Implantação/aprimoramento do sistema
1,00

34
117
Frequência
8

2,00

3

2,6

9,4

3,00

9

7,7

17,1

4,00

15

12,8

29,9

5,00

16

13,7

43,6

6,00

30

25,6

69,2

7,00
Total
Pessoal qualificado
1,00

36
117
Frequência
8

2,00

2

26,5
100,0
100,0
%
Acumulado (%)
5,1
5,1

29,1
100,0
100,0
%
Acumulado (%)
6,8
6,8

30,8
100,0
100,0
%
Acumulado (%)
6,8
6,8
1,7

8,5

3,00

4

3,4

12,0

4,00

15

12,8

24,8

5,00

15

12,8

37,6

6,00

37

31,6

69,2

7,00
Total
Aumento dos gastos com contabilista
1,00

36
117
Frequência
11

2,00

6

5,1

14,5

3,00

5

4,3

18,8

4,00

12

10,3

29,1

5,00

19

16,2

45,3

6,00

32

27,4

72,6

7,00
Total

32
117

27,4
100,0

100,0

30,8
100,0
100,0
%
Acumulado (%)
9,4
9,4
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Tabela 4
Distribuição de frequência das variáveis relacionadas ao custo - conclui
Outros Custos

Frequência

%

Acumulado (%)

1,00

39

33,3

33,3

2,00

7

6,0

39,3

3,00

7

6,0

45,3

4,00

15

12,8

58,1

5,00

10

8,5

66,7

6,00

18

15,4

82,1

7,00
Total

21
117

17,9
100,0

100,0
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Tabela 5
Distribuição de frequência das variáveis relacionadas aos benefícios - continua
Captação de financiamento
1,00

Frequência
%
26
22,2

Acumulado (%)
22,2

2,00

8

6,8

29,1

3,00

11

9,4

38,5

4,00

21

17,9

56,4

5,00

12

10,3

66,7

6,00

16

13,7

80,3

7,00
Total
Melhor comparabilidade das demonstrações contábeis
1,00
2,00

23
19,7
100,0
117
100,0
Frequência
%
Acumulado (%)
18
15,4
15,4
5

4,3

19,7

3,00

8

6,8

26,5

4,00

16

13,7

40,2

5,00

12

10,3

50,4

6,00

23

19,7

70,1

7,00
Total
Mais credibilidade gerada para a empresa
1,00

35
29,9
100,0
117
100,0
Frequência
%
Acumulado (%)
17
14,5
14,5

2,00

4

3,4

17,9

3,00

12

10,3

28,2

4,00

13

11,1

39,3

5,00

17

14,5

53,8

6,00

15

12,8

66,7

7,00
Total
Mais transparência contábil
1,00

39
33,3
100,0
117
100,0
Frequência
%
Acumulado (%)
15
12,8
12,8

2,00

6

5,1

17,9

3,00

5

4,3

22,2

4,00

16

13,7

35,9

5,00

14

12,0

47,9

6,00

19

16,2

64,1

7,00
Total
Cumprimento da legislação
1,00
2,00

42
35,9
100,0
117
100,0
Frequência
%
Acumulado (%)
14
12,0
12,0
5

4,3

16,2

3,00

7

6,0

22,2

4,00

12

10,3

32,5

5,00

9

7,7

40,2

6,00

22

18,8

59,0

7,00
Total

48
117

41,0
100,0

100,0
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Tabela 6
Distribuição de frequência das variáveis relacionadas aos benefícios - conclui
Outros benefícios]

Frequência

%

Acumulado (%)

1,00

56

47,9

47,9

2,00

6

5,1

53,0

3,00

5

4,3

57,3

4,00

11

9,4

66,7

5,00

7

6,0

72,6

6,00

8

6,8

79,5

7,00
Total

24
117

20,5
100,0

100,0
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Tabela 7
Distribuição de frequência das variáveis relacionadas aos serviços - continua
Calculo de tributos e guias

Frequência

%

Acumulado (%)

1,00

3

2,6

2,6

2,00

6

5,1

7,7

3,00

5

4,3

12,0

4,00

6

5,1

17,1

5,00

7

6,0

23,1

6,00

9

7,7

30,8

81
69,2
117
100,0
Frequência
%
5
4,3

100,0

7,00
Total
Folha de pagamento
1,00

Acumulado (%)
4,3

2,00

4

3,4

7,7

3,00

4

3,4

11,1

4,00

6

5,1

16,2

5,00

8

6,8

23,1

6,00

10

8,5

31,6

7,00
Total
Balanço patrimonial e DRE

80
117
Frequência

1,00

10

8,5

8,5

2,00

9

7,7

16,2

3,00

5

4,3

20,5

4,00

10

8,5

29,1

5,00

9

7,7

36,8

6,00

19

16,2

53,0

7,00
Total
Demonstração dos fluxos de caixa (DFC)

55
117
Frequência

1,00

26

22,2

22,2

2,00

10

8,5

30,8

3,00

12

10,3

41,0

4,00

13

11,1

52,1

5,00

8

6,8

59,0

6,00

10

8,5

67,5

68,4
100,0
100,0
%
Acumulado (%)

47,0
100,0
100,0
% Acumulado (%)

7,00
38
32,5
100,0
Total
117
100,0
Demonstração dos resultados abrangentes (DRA) e DMPL Frequência
% Acumulado (%)
1,00

39

33,3

33,3

2,00

14

12,0

45,3

3,00

8

6,8

52,1

4,00

12

10,3

62,4

5,00

6

5,1

67,5

6,00

10

8,5

76,1

7,00
Total

28
117

23,9
100,0

100,0
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Tabela 8
Distribuição de frequência das variáveis relacionadas aos serviços - conclui
Relatório de fluxo de caixa

Frequência

%

Acumulado (%)

1,00

32

27,4

27,4

2,00

7

6,0

33,3

3,00

14

12,0

45,3

4,00

8

6,8

52,1

5,00

8

6,8

59,0

6,00

15

12,8

71,8

7,00
Total
Notas explicativas

33
117
Frequência

1,00

43

36,8

36,8

2,00

9

7,7

44,4

3,00

8

6,8

51,3

4,00

8

6,8

58,1

5,00

7

6,0

64,1

6,00

13

11,1

75,2

7,00
Total
Serviços de legalização

29
117
Frequência

1,00

16

13,7

13,7

2,00

6

5,1

18,8

3,00

10

8,5

27,4

4,00

10

8,5

35,9

5,00

11

9,4

45,3

6,00

21

17,9

63,2

7,00
Total

43
117

36,8
100,0

100,0

28,2
100,0
100,0
% Acumulado (%)

24,8
100,0
100,0
% Acumulado (%)
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Tabela 9
Estatísticas da análise fatorial: índice de custo
Variável

Comunalidades

Tempo gasto com o entendimento da norma devido à sua complexidade

0,767

Treinamento e capacitação

0,870

Implantação/aprimoramento do sistema

0,837

Pessoal qualificado

0,789

Aumento dos gastos com contabilista

0,619

Teste de esfericidade de Bartlett (p-valor)

0,000

Tabela 10
Estatísticas da análise fatorial: índice de benefícios
Variável

Comunalidades

Captação de financiamento

0,722

Melhor comparabilidade das demonstrações contábeis

0,923

Mais credibilidade gerada para a empresa

0,932

Mais transparência contábil

0,912

Cumprimento da legislação

0,626

Teste de esfericidade de Bartlett (p-valor)

0,000

Tabela 11
Estatísticas da análise fatorial: ndice de serviços
Variável

Comunalidades

Cálculo de tributos e guias

0,134

Folha de pagamento

0,063

Balanço patrimonial e DRE

0,553

Demonstração dos fluxos de caixa (DFC)

0,876

Demonstração dos resultados abrangentes (DRA) e DMPL

0,783

Relatório de fluxo de caixa

0,782

Notas explicativas

0,786

Teste de esfericidade de Bartlett (p-valor)

0,000
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Tabela 12
Estatísticas da análise fatorial: índice geral
Variável
A empresa preocupa-se com a qualidade e transparência das demonstrações
contábeis
A empresa possui conhecimento acerca das normas internacionais de
contabilidade (IFRS) aplicadas a pequenas e médias empresas
A empresa adota, na íntegra, as normas internacionais de contabilidade (IFRS)
aplicadas em pequenas e médias empresas
Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa passam por
atualizações acerca das normas internacionais de contabilidade (IFRS)
aplicadas em pequenas e médias empresas
Os profissionais responsáveis pela contabilidade da empresa possuem
conhecimentos satisfatórios acerca das normas internacionais de contabilidade
(IFRS) aplicadas em pequenas e médias empresas
A adoção das normas internacionais de contabilidade (IFRS) aplicadas em
pequenas e médias empresas é extremamente necessária para a empresa
A empresa tem a intenção de adotar e/ou manter sua contabilidade em
conformidade com normas internacionais de contabilidade (IFRS)
Os benefícios advindos da adoção das normas internacionais de contabilidade
(IFRS) são maiores do que os custos
Índice de custo

Comunalidades
0,270
0,620
0,751
0,530
0,583
0,513
0,517
0,427

Índice de Serviços

0,011
0,516
0,486

Teste de esfericidade de Bartlett (p-valor)

0,000

Índice de benefício

